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A lama que matou a vila de
Bento Rodrigues, MG.

 

 “Sete minutos após o rompimen-
to da barragem, desembarquei do 
ônibus ao retornar de Mariana, (há 35 
km) e imediatamente vi a onda gigante 
da lama chegando aos 
estrondos, numa altura 
de 15 metros trazendo 
uma patrola, árvores, 
pessoas e entulhos”, 
af irmou El iana, uma 
senhora de 27 anos de idade e mãe de 
dois filhos. 

 “A lama estava há 150 metros de 
minha casa. (num movimento vagaro-
so, por se tratar de densa lama de 
resíduos) Corri até minha casa tomei 
meu filho, minha irmã Renata tomou o 
seu e o meu outro filho e corremos para 
o lugar mais alto que alcançamos, mas 
deixamos para trás o avô com 82 anos 
de idade, que havia sofrido dois AVC, 
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pois a lama vinha, e o idoso não 
conseguia caminhar. Se eu tivesse 
chegado um único minuto mais tarde, 
os nossos filhos estariam mortos”, 
afirmou. 

 “Meu esposo Clei ton, estava 
trabalhando sobre a barragem, quando 
ele viu o rompimento concluiu que eu e 
os dois filhos estivéssemos mortos, 
mas nos reencontramos no dia seguin-
te.” Concluiu.

 Este relato a senhora Eliana, me 
concedeu como entrevista, num hotel 
em Mariana, onde ela estava alojada 
junto a muitas pessoas desabrigadas 
pela tragédia.

 Após concluir as entrevistas encon-
trei um senhor idoso, sentado a porta 
do hotel. Foi difícil entender o que ele 
falava, pois seu corpo 
es tá  parc ia lmente 
p a r a l i s a d o ,  m a s 
tratava-se do idoso 
que as filhas tiveram 
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que abandonar, ele foi resgatado 
misteriosamente por pessoas que o 
encontraram.

 O rompimento da barragem de 
Fundão, danificou a barragem de 
Santarém, no dia 5 de novembro 2015; 
na unidade industrial de Germano, no 
município de Mariana. 

 O distrito mais atingido foi Bento 
Rodrigues, com 600 habitantes, e 200 
imóveis em 2015, segundo Wikipédia. 

 Viajei mais de 50 km desde Mariana, 
via Santa Rita Duran, para chegar a 
Bento Rodrigues, que morreu pela 
lama tóxica.
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Por que a lama da mineração 
é tóxica?

 
 A lama é composta principalmente por 
óxido de ferro e areia, porém devemos 
saber que, os aditivos para processa-
mento e beneficiamento são: Ácido 
clorídrico, cianeto de sódio, ácido 
sulfúrico, soda caustica e muitos outros 
produtos.
 O uso de produtos químicos é de 
grande importância no processo produti-
vo da mineração. 
 O mercado mundial de químicos 
para mineração foi estimado em 18,7 
bilhões de dólares em 2012. Portanto 
somente a produção de produtos 
químicos, é uma atividade indispensável 
de renda e oferece milhares de empre-
gos.
 O minério de ferro é o produto mais 
representativo em termos de volume 
produzido. Em 2011 foram produzidos 
369 bilhões de toneladas de minério de 
ferro. Fonte: [PDF]–Relatório 3  Químicos para mineração - BNDES
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 A lama da 
barragem que 
rompeu atingiu 
o Rio Gualaxo 
do Norte, em  
Bento Rodr i-
gues e seguiu até atingir o Rio Doce, e 
finalmente chegou ao Oceano Atlântico e 
as praias do Espírito Santo. 

 O maior impacto na vida animal 
aconteceu no Rio Doce, pela lama do 
riacho, que nasce na Serra do Espinhaço, 
há 1380 m de altitude.
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O que transforma um “rio doce” 
em águas de morte?

 Surgiu um exemplo prático imedia-
tamente após pedir a orientação de Deus, 
em oração, para iniciar a escrita desta 
página: 

 Fui até a janela da pensão, na cidade 
de Ouro Preto e pedi para Deus: 

 “O que devo focalizar para exemplifi-
car a escrita do meu tema?” No mesmo 
instante passou um jovem, ao lado do 
quarto e cantava: “Aleluia, aleluia...” 
Imediatamente eu saí pela pousada à 
procura do “cantor”. Não encontrei 
ninguém que poderia haver cantado 
“aleluia, aleluia”, então perguntei ao 
recepcionista Valdinei:
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“Quem foi a pessoa que passou pelo 
meu quarto cantando aleluia”?

 “Só pode ter sido o Marcos, um jovem 
que veio para revisar os aparelhos de ar 
condicionado”. 

 O  r e c e p c i o n i s t a 
chamou o jovem e eu lhe 
disse: “Passou alguém 
junto ao meu quarto, 
cantando “aleluia, aleluia”, 
acaso foi você?” - “Sim, fui 
eu”, afirmou. 

 “Por que você cantou 
aleluia?” – “É por que eu 
sou cristão”, justificou. “Como você 
conheceu as águas do 'rio doce' da vida 
cristã?” questionei.

 “Meu tio foi preso, por tráfico de 
drogas e minha vó se desesperou pela 
prisão de seu filho. Então um pastor veio 
trazer consolo para ela, e com isso eu me 
converti, e já faz oito anos que sou 
batizado,” concluiu Marcos. 
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Você pisou na lama para 
ganhar dinheiro fácil?

 As suas “botas” sujas revelam que 
você pisou na lama? Que abandonou 
as águas cristalinas do evangelho, 
mesmo que apenas um pouco da lama 
tóxica aparece? 

 Saiba que a 
pouca  “ l ama” 
que se apegou 
aos seus pés é 
uma grave denúncia, do caminho pelos 
quais você está andando!

 O tio de Marcos pisou na “lama” 
que superlota os presídios. Alguns 
países aplicam pena de morte, para 
quem entra na “lama do tráfico” de 
entorpecentes. Pois, essa “lama” mata 
e leva pessoas a viver como animais 
nas ruas. Alguns viciados matam os 
seus pais, na busca por dinheiro para 
comprar as drogas.
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Uma única “pisada” na lama 
marca os pés para sempre

 Minhas botas já 
estão l impas e 
f icaram brancas 
c o m o  a n t e s , 
mesmo após pisar 
na lama tóxica em 
Barra Longa, há 63 
Km de Mariana.

 É simples limpar as botas, os 
sapatos e até mesmo os pés, mas a 
“lama” do inferno marca a alma.

 No primeiro dia de pesquisas em 
Mariana, fui direto de Belo Horizonte, 
até Barra Longa, há 63 km de Mariana. 
Eu queria saber o que aconteceu 
naquela cidade quando a lama chegou 
pelo Rio  Gualaxo do Norte, seguiu pelo 
Rio Carmo, e invadiu a cidade de 
Barra Longa.
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O povo de Barra Longa 
não foi avisado

 Nesta cidade co-
nheci os semblantes 
abalados, mas confian-
tes, de famílias que 
perceberam a invasão 
da lama, sem aviso 
segundo eles, as 3h00 
da madrugada.  

 De repente, sem 
chuvas, as casas foram 
invadidas. Já haviam 
passado 24 dias após a 
tragédia, mas a assola-
ção da lama me envol-
veu num sentimento de 
nostalgia, vendo a lama 
no centro da cidade.
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A lama de entorpecentes 
invade famílias enquanto dormem

 Assim acontece também com muitas 
famílias, enquanto o casal dorme 
inocentemente, a “lama” dos entorpecen-
tes invade sua casa, pelo filho/a que 
salta pela janela, e sai para caminhos na 
lama do inferno. 

 Esta lama está invadindo sem aviso 
prévio, casas que jamais mereciam que 
essa desgraça cobrisse sua vida familiar.

 Quando a polícia chega com o filho/a 
ou com o pai no camburão, a surpresa da 
“lama do rio que foi doce” com dinheiro 
fácil, mancha a família para sempre.

A lama chegou a Barra LongaA lama chegou a Barra Longa
Foto enviada por DoraFoto enviada por Dora

A lama chegou a Barra Longa
Foto enviada por Dora
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A lama do Rio Doce 
poderá ser útil? 

 A lama que atingiu o Rio Doce é uma 
das maiores tragédias ambientais, mas a 
“lama” do tráfico e do consumo de 
entorpecentes está agonizando e 
matando gente, do mais alto e do mais 
baixo nível cultural.
 Os resíduos da mineração, também 
são subprodutos de uma das mais 
importantes conquistas do homem, que 
são o ferro, o cobre, o ouro...
 Não devemos atacar as minerado-
ras, mas exigir maiores cuidados e 
melhor manejo dos resíduos.
 Um vídeo que a "EBC na Rede", 
mostra uma pesquisa da Universidade  
Federal de Outro Preto, que encontrou 
uma forma de transformar a lama de 
minérios, em material para a constru-
ção civil. 
 O pesquisador mostrou a primeira 
produção para edificar casas e pavimen-
tar ruas, utilizando os resíduos, até 
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agora considerados imprestáveis e 
perigosos. 
 Esta descoberta (se confirmada) 
pode fazer com que a lama do Rio Doce, 
seja lembrada para sempre, e isso como 
surpreendente descoberta pela tragédia 
de Bento Rodrigues. Deus deu ordem ao 
homem que cultivasse e guardasse o 
Jardim - Gen. 2:15.
 A sua vida também pode ser útil, 
mesmo que tenha caído na lama, porém 
você deve ser resgatado por Jesus. Ele 
disse: 
 “Porque o Filho do homem veio 
para salvar o que se havia perdido.” - 
Mt 18:11.
 Durante 43 anos nos dedicamos a 
transformação de pessoas, que aceita-
ram ser purificados por Jesus. Através de 
uma sincera conversão, muitas pessoas 
foram transformadas em “tijolos” como 
veremos na vida de Daniel: 
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Daniel na lama de Barra Longa!
 

 Em meio a devastação encontrei 
Daniel, um jovem que não apenas foi 
salvo da lama que atingiu Barra Longa, 
mas também da “lama” da morte.

 Ao caminhar na desolação de Barra 
Longa, Daniel queria saber se eu sou 
pastor, e logo se identificou como servo 
de Cristo, e disse: “Muitas vezes meu 
amigo dizia: 'Venha comigo a igreja, pois 
só assim você se sentirá livre como 
nunca antes'. Eu não queria acreditar, 
mas certo dia eu fui a uma igreja aqui 
Barra Longa, e logo senti o que meu 
amigo me prometia, e me converti a 
Cristo”, concluiu, com muita satisfação, 
em meio a aquela desolação da lama.
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Quando rompe a barragem do 
“amor no rio doce”

 O “rompimento” 
da barragem do amor 
entre dois corações 
pode produzir uma 
lama tóxica e mortal, 
por mais que tenha 
sido água limpa no seu reservatório de 
um amor sincero.

 Quanto mais sincero e puro foi o 
amor antes do rompimento da “barra-
gem”, mais tóxico, dolorido e até mortal 
pode ser o rio de lágrimas.

 O rompimento da barragem do “rio 
doce do amor” entre duas pessoas leva 
milhões ao Stress, à depressão e até ao 
infarto. Uma música folclórica diz: 
“Quando congela uma alma, ela não dá 
um único grito”.

 Foi num estado assim que encon-
trei Venícios, que me serviu um café, 
logo após o almoço. Quando eu pedi que 
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ele o anotasse em minha conta, ele disse 
que seria cortesia da casa, mas não sei 
como ele logo revelou a sua dor, pelo 
“rompimento da barragem do amor” 
que se rompeu entre ele e sua amada. 

 O s  f a t o s  q u e 
originaram o rompi-
mento, ele não reve-
lou, mas tinha o Rainer 
ao seu lado, que o 
consolava. 

 Porém, o que eu vi nos olhos de 
Venícius, me deu a impressão de que ele 
estava morrendo por dentro e que o 
momento foi muito perigoso para ele.

 Quero deixar aqui registrado a palavra 
da Escritura Sagrada, que coloquei no 
coração de Venícius, que estava lutando 
contra a “lama do rio doce do amor” e 
havia sido água pura, durante cinco anos 
de sua vida.

 Aceite também você que está 
sofrendo com a dor da perda do “amor do 
rio doce” e está lendo essas linhas: 

Rainer e Venícius 
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“Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia NELE, e o mais o Senhor fará.” 
Sal. 37:5. 
 Pedi a Venícios que ele olhasse 
apenas para o alto, para Deus de quem 
lhe poderá vir o socorro, que só o “Heli-
cóptero celestial” pode trazer.
 A lama do rio doce do amor destrói 
edifício, cobre fazendas, fábricas e 
propriedades, no mundo inteiro. Ao longo 
de muitos anos de evangelização pelo 
mundo, encontrei essa “lama do rio doce 
do amor” e não gosto de recordar os 
semblantes das pessoas atingidas. 

O que devemos fazer quando 
estamos atolado na lama do amor?

 1º Você ainda tem condições? Então 
faça o possível e o impossível para re-
forçar a “barragem” de seu casamento.
 Reforçar a “barragem” pode ser 
uma simples atitude diferente, um 
cuidado especial para não errar contra 
quem você ama.
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 2º Inicie uma busca singular em 
oração, no total segredo de sua alma. 
Segredo de oração que nem mesmo o 
melhor amigo/a deve saber. Quando 
você vai para o altar em alguma igreja, 
não permita que alguém saiba o seu 
motivo. 
 A Bíblia diz: Tu, porém, quando 
orares, vai para teu quarto e, após ter 
fechado a porta, orarás a teu Pai, que 
está em secreto; e teu Pai, que vê em 
secreto, te recompensará plenamente. 
Mt 6:6. 
 Devemos cuidar dos rios, das 
represas de resíduos de mineração? 
Sim, muito mais. Porém de que nos serve 
um mundo maravilhoso, com corações 
dilacerados, afogando-se na lama de 
intrigas e ódio? 

É tempo de reforçar 
as represas do “rio doce” 

do amor conjugal!
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A lama da riqueza e da 
pobreza do “rio doce”!

 Ajoelhado entre lágrimas percebi a 
“lama do rio doce” da prosperidade e 
da pobreza, que intoxicou a vida de 
muitos crentes. Na pobreza clamaram e 
não conseguiam mover seus pés, pois 
nada tinham, nada podiam fazer e nada 
havia para servir ao Senhor. Estavam 
com os pés presos na lama da pobreza.
 Quando Deus lhes deu prosperi-
dade, os pés ficaram cravados na 
“lama” dos compromissos, do sucesso e 
dos muitos bens que não permitem 
participar dos sofrimentos da igreja de 
Cristo e do trabalho de resgate dos 
perdidos.  
 A Bíblia diz: “O amor ao dinheiro é 
raiz de todos os males. Algumas 
pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a 
si mesmas com muitos sofrimentos.” 
1 Timóteo 6:10
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 A casa do céu de muitos crentes 
está coberta e destruída pela lama da 
prosperidade, que Deus lhes deu ouvindo 
suas orações na pobreza.

 Ao pisar na lama de Bento Rodri-
gues, MG, eu senti o terror do povo que lá 
habitava. Mas, eu estarreço muitas 
vezes, ao ver a casa do céu de pessoas e 
povos, que foram abençoados, após 
passar por angústia e fome. O que eu 
jamais poderia imaginar foi que, a “lama” 
do inferno caísse sobre as suas casas 
no céu.

 Esses pensamentos chegaram como 
imagens projetadas pelas “lentes das 
lágrimas”, ajoelhado no quarto da 
pensão em Ouro Preto. 
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 Viajamos para lugares famosos, de 
terrorismo e agora fomos conhecer o 
lugar da tragédia de Bento Rodrigues, 
MG. 

 Mas, escreve-
mos o que Deus 
r e v e l a  p a r a 
socorrer e salvar, 
aqueles que foram 
atingidos pela lama, também aqueles 
que prosperaram na graça de Deus e 
agora estão com suas casas no céu, 
cobertas com a lama do inferno.

 É tempo de reconhecer a lama tóxica 
em sua alma “morna”, que Deus está 
prestes a vomitar de sua boca! 

 A Escritura diz: “Porque és morno, e 
não és frio nem quente, vomitar-te-ei 
da minha boca.” Apoc 3:15-18

 Volte-se a Deus com novo fervor em 
sua alma, e não espere a lama devastar 
a sua casa aqui, nem a que você está 
construindo para sua vida eterna no 
céu. 
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Respingos de 
“lama e água doce”

 Um “respingo de lama” mudou 
totalmente a direção da escrita de nosso 
tema.
 Após tomar o café da manhã e 
saborear um pãozinho francês, falei 
para a atendente: “Posso lhe entregar 
um “pãozinho” de minha panificado-
ra?” e lhe entreguei alguns livretos. 
 Logo tomei outros livretos e os 
entreguei a camareira, dizendo: “Repar-
ta-os com suas duas colegas, pois é pão 
da vida, que eu ainda posso fazer, após 
sofrer um infarto”. 
 Passados “dois minutos” de diálogo, 
com a senhora chegou o proprietário da 
pensão e reclamou asperamente comigo, 
por falar com suas funcionárias. 
 Essa atitude deselegante, para 
com seu cliente desfez as condições 
para a continuidade da escrita do meu 
tema, em sua pensão.
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 Tentei reconquistar minha  inspira-
ção durante três horas, mas poucos 
minutos antes das 12h00, resolvi não 
pagar a próxima estadia, paguei a conta e 
embarquei para Belo Horizonte.

 Essa foi uma “intervenção” divina e 
não do mal. Os “respingos de lama” se 
transforam em instrumentos de Deus, 
para me levara a Belo Horizonte, o que 
não estava em meus planos. 

 Na entrada de BH pedi informações 
de alguns jovens, para achar um hotel e já 
estive novamente no carro alugado, 
quando um jovem bateu no vidro do carro 
e perguntou: “O senhor é da Alemanha”? 
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 Para responder essa pergunta aos 
dez jovens, gastei “dois minutos” do 
tempo do grupo e lhes confessei: 
“Estive muito triste pela falta de 
gentileza de uma pessoa, porém com 
vosso “bem-vindo” a Belo Horizonte, eu 
já recobrei a alegria na capital de 
Minas Gerais”.

 Porém, maior ainda foi a gentileza 
do senhor, que estava vendendo um 
caro zero, que gastou “dez minutos” 
antes de fechar o negócio com seu 
cliente, e fez minha reserva num hotel 
pela internet. Isso foi delicadeza de 
gente grande.

 O que eu vivi entre as 8h00 e as 
14h00 foi uma lição de vida:
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 Primeiro: Porque gosto de conviver 
com o povo para sentir tristezas e 
alegrias e o que as pessoas sofrem na 
“lama” da vida.

 Segundo: Porque desejo escrever 
meu diário da vida, como ela é no dia a dia 
em viagens. 

 A vida é rude e áspera. Somos 
jogados de um lado para o outro; muitas 
vezes até no hospital e 
em nossas próprias 
casas. Porém, quan-
do “pisamos na lama 
do rio doce,” para 
levar uma vida mais 
“doce”, é possível que 
as maiores autoridades e celebridades, 
sejam colocadas no carro da Polícia 
Federal.

 A operação do “Lava Jato” da 
Polícia Federal, marcará a história do 
Brasil para sempre. As maiores autorida-
des jamais irão lavar seus carros em um 
“lava jato”, por que puseram seus pés 
na “lama” da corrupção.
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Jovens não pisem na lama 
do rio doce

 Recordar a lama 
após o encontro com 
os jovens simpáticos, 
que me receberam em 
BH, é quase impossí-
ve l  para  os  meus 
sentimentos.

 Porém, é meu sublime dever de 
advertir, pois a AIDS, a droga e a 
corrupção rondam jovens elegantes e 
simples.

 Os noticiários, na noite em BH 
comunicaram que a AIDS teve novo 
avanço no Brasil, especialmente entre 
a população jovem.

 Ao caminhar em Belo Horizonte, 
observei os semblantes jovens e lindos, 
em cores mistas, casais jovens de 
mãos dadas e vibrei com essa beleza 
para o futuro do Brasil. 
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 Jovens, não envolvam a beleza 
dessa nação maravilhosa, na lama da 
corrupção, do sexo libertino que traz a 
morte, nem com drogas que destroem 
esses cérebros saudáveis que prome-
tem uma nação forte para o futuro do 
mundo.

 A Bíblia diz: Lembra-te do teu 
Criador nos dias da tua mocidade, 
antes que venham os maus dias, e 
cheguem os anos dos quais venhas a 
dizer: Não tenho neles contentamento; 
Antes que se escureçam o sol, e a luz, e 
a lua, e as estrelas, e tornem a vir as 
nuvens depois da chuva. Ecles 12:1- 2

 Sem Deus,  e 
s e m  J e s u s ,  a 
probabil idade de 
cair na “lama” é 
muito grande. 
Fotografei um carro que foi levado e 
destruído pela lama em MG. Imagine 
sua vida assim, sem Deus e sem 
Jesus.
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Com profunda tristeza escrevo 
as últimas páginas da 

“lama do rio doce”.

 Estava anoitecendo em Belo Horizon-
te, quando saí do hotel à Av. Amazonas, 
para tomar um cafezinho. Logo na 
segunda quadra, diante de um mercado e 
drogaria 24 horas observei uma senhora, 
com aparência de moradora de rua, que 
estava de shorts e blusa curta. Perguntei 
ao guarda se seria aconselhável falar 
com ela, porém, ele achou injusto ajuda-
la, pois segundo ele, ela gastaria tudo 
com drogas. 
 Ela corria pelo mercado como 
atormentada por uma forte dor de dente. 
Quando lhe ofereceram um medicamen-
to, ela aceitou falar comigo, no estaciona-
mento diante do mercado. E eu queria 
saber se ela possui pai e mãe. “Eu não 
tenho ninguém;” afirmou aflita. “Só 
tenho a mãe, que me teve como mãe 
solteira.” - “Você tem família?”, questio-
nei. “Tenho dois filhos, Lucas 2 e Gabriel 
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3 anos. E estou esperando outro”, 
completou com um pequeno sorriso. Sua 
barriga estava de fora da blusa curta, 
expondo as varizes e muitas outras na 
perna esquerda.
 O mais triste da história de Naiara, 
foi que, após uma esmola para comprar o 
leite e as fraldas para seus filhos, ela saiu 
quase correndo na chuva que caía. E eu 
tive que abandonar a infeliz figura, como 
quem observa a lama, que arrasta uma 
vida humana e não pude fazer nada por 
ela. Esta é apenas uma pequena amos-
tra, do terror que a “lama do rio doce” 
das drogas e do sexo livre traz, para 
quem pisa nesta lama. 

Você não precisa 
pisar na “lama”

 Não, não há razão para você viver na 
lama que atormenta e mata. Você pode 
ser limpo, livre e feliz, basta ter coragem 
e determinação em cada esquina da vida.
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 Todos precisam entender o misté-
rio principal, para ser purificados da lama 
que se apegou a sua alma:
 1º É preciso nascer de novo com 
uma decisão e determinação firme e 
irrevogável, assinada por sua própria 
alma. João 3:3.
 2º É preciso ter vestes lavadas pelo 
sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Apc. 
7:14.
 3º Com sua decisão pessoal o seu 
nome estará inscrito no Livro da Vida. 
Apc. 20: 14.
 O resultado será: O seu nome vai ser 
chamado quando o Livro da Vida for 
aberto, pois a “lama” foi removida por 
Jesus, que a limpou com o seu sangue. 

 Determine seu futuro a partir de 
hoje em quatro frases:

 1º Eu não vou pisar na lama.
 2º Eu quero uma vida limpa.
 3º Eu posso ser forte e diferente.
 4º Eu posso andar com Jesus.
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Clame em oração, 
se é possível, em voz alta:

 "Senhor, a partir de hoje eu resigno 
toda a lama do ‘rio’ mais doce que eu 
possa ter experimentado. Eu pertenço a 
Deus em Jesus Cristo, que me guiará 
pelo Espírito Santo. Amém e amém." 

 Então será verdade o que a Bíblia 
diz: “Porque estou certo de que, nem a 
morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 
principados, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir. Nem a altura, nem 
a profundidade, nem alguma outra 
criatura nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus nosso 
Senhor.” Rom 8:38,39. 

Mário Hort 
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Carimbo

Enviamos 30 livretos grátis, para 
quem nos escreve dizendo que 
leu este comunicado.

Escreva para:
Organizações Ecos da Liberdade

C. P. 100  –  85960-000 
Marechal Cândido Rondon, PR - Brasil

Telefone (45) 3254 1483
e-Mail: ecosdaliberdade@yahoo.com.br

Site: www.ecosdaliberdade.com.br

Autor: Mário Hort
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A gentileza dos pilotos Marcos e 
Ribas e da equipe foi como “água 
cristalina do Rio Doce” para o 
“amém” da escrita do tema, ao 
embarcar na Gol em Belo 
Horizonte.

Mario Hort
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Belo Horizonte, Av. AmazonasBelo Horizonte, Av. Amazonas
vista da Nova Suíça para Barroca e Centro.vista da Nova Suíça para Barroca e Centro.

Belo Horizonte, Av. Amazonas
vista da Nova Suíça para Barroca e Centro.
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