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amontanhamágica
Caminhos íngremes levama cachoeiras e cânions neste ponto especial do sudoestemineiro, conhecido por seu solo
de cristal e por abrigar berçário de rios, centenas de animais silvestres e umqueijo do outromundo

Trekkers
paulistas no

morro do Carvão
rumo à primeira
queda do rio São

Francisco, na
serra da Canastra
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(1) Pacotes: os valores apresentados são por pessoa, em acomodação dupla, com saída de São Paulo, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço, as quais serão inseridas no momento da compra, e são sempre “a partir de”. Datas dos pacotes e ofertas sujeitas à disponibilidade de lugares no ato da reserva, sem aviso prévio. Os pacotes informados
incluem passagem aérea de ida e volta e hospedagem em apartamento duplo de categoria standard em Orlando no The Floridian Hotel & Suites | 3 estrelas e em Punta Cana no Riu Republica | 5 estrelas. Não incluso café da manhã em Orlando. Sistema all inclusive somente em Punta Cana. Forma de pagamento: é possível utilizar até 2 cartões de crédito Visa,
MasterCard e American Express, os cartões podem ter titularidades diferentes. Parcelamento: em até 10x sem juros ou em até 12x com juros. A quantidade de parcelas disponíveis dependerá do valor total do pacote e será mostrada ao final da compra. Valores anunciados são “a partir de”. Preços e condições sujeitos à disponibilidade e alterações sem aviso prévio,
de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente pela companhia aérea. Preços e condições sujeitos a reajuste e disponibilidade sem aviso prévio de acordo com o fornecedor, datas de embarque, datas de reserva e câmbio do dia da compra. O parcelamento em até 12x sem juros
refere-se aos produtos indicados com esta modalidade, como: cia. aérea Aeroméxico e Aerolineas Argentinas e sujeitos à aprovação do crédito de acordo com a administradora do cartão de crédito. A campanha “Decolar TUDO para sua viagem” refere-se aos produtos disponíveis no site www.decolar.com. Incluindo, mas não se limitando a: passagens aéreas nacionais
e internacionais; reservas de hotéis no Brasil e no exterior; pacotes; locação de carro; seguro viagem; ingressos; transfers; cruzeiros e passagem de ônibus. Para mais informações, demais regras, formas de pagamento, condições de reembolso e cancelamento, acesse: www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Fotos e datas do buscador são meramente ilustrativas.

12X SEMJUROSEXCLUSIVONOAPLICATIVO
APROVEITE
EPAGUEEMATÉ

THEFLORIDIANHOTEL&SUITES

a partir de
10X R$349(1)

valor total por pessoa: R$ 3.495 + taxas

PACOTE
ORLANDO

7 noites1 passagem aérea

PACOTE HOTEL CARRO INGRESSO DISNEY
DEIXESUAVIAGEMMUITOMAISCOMPLETA,APROVEITEESTASEOUTRASOFERTASDE

VOO

passagem aérea

RIUREPUBLICA

a partir de
10X R$ 359(1)

valor total por pessoa: R$ 3.595 + taxas

PACOTE
PUNTACANA

7 noites1 all inclusive

» LEIA nas págs. D6 a D9
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Carolina pinheiro
colaboração para a folha,
na serrada canastra

As estradas são de terra.
Uma depois da outra, e logo
se nota a teia de caminhos
por onde porteiras fazem di-
visa commontanhas.Na ser-
radaCanastra, a forçadana-
tureza é tão sólida quanto a
rocha de quartzito que com-
põe seu solo, característico
da era pré-cambriana.
A região é um berçário de

nascentes. A principal é a do
São Francisco, um dos rios
mais emblemáticos dopaís e
alvo de devoção em Minas e
no Nordeste. Com bacia de
639milkm²,percorre507mu-
nicípioseseestendepor2.863
quilômetrosdo territóriobra-
sileiro, segundo os dados da
Codevasf (CompanhiadeDe-
senvolvimento dos Vales do
SãoFranciscoedoParnaíba).
São mais de 200 cachoei-

rasnaCanastraenaserradas
SeteVoltas, regiãoentreocer-
rado e amata atlântica onde
habitam o tatu-canastra, o
pato-mergulhão, aonça-par-
da,ogalito,o tamanduá-ban-
deira, o lobo-guará, a ema e
o veado-campeiro. Todos
ameaçados de extinção.
A atraçãomais visitadada

Canastra é a Casca D’Anta. A
queda-d’água de 186 metros
está no coração das monta-
nhas. Cânions, vales e água

FORÇADANATUREZA
Profusão de nascentes, água infinita, cânions, solo precioso e fauna rica dão poder a este ponto no sudoestemineiro

serra da canastra

Uma das cachoeiras do
complexo Capão Forro,

na serra da Canastra

Fotos Fellipe abreu/Folhapress

Cavaleiros locais na chapada da serra da Babilônia, em Delfinópolis, região da Canastra

infinita revelamumambien-
te ideal para ecoturismo.
Aáreadeproteção integral

do Parque Nacional da Serra
da Canastra tem 38 espécies
de mamíferos e 354 espécies
de aves. Não por acaso uma
dasatividadesmaisprocura-
das é a observação de pássa-
ros. Outras sãomountain bi-
ke, cicloturismo e trekking.

corujas e cobras
AscicloturistasNatalyMa-

riaGonçalves,39,ePolineLys
daSilva, 39,deSãoPaulo, es-
colheram a Canastra pelas
paisagens e pelo desafio de
andar sobre duas rodas em
uma regiãomontanhosa.
“No primeiro dia, pedala-

mos de Piumhi a São Roque
deMinas.Nosegundo,deSão
Roque de Minas a São João
BatistadaSerradaCanastra.
Vimosumpôrdosoleumcéu
estrelado fantásticos. Pássa-

ros, corujas e cobras nos
acompanhavam”,dizNataly.
O analista ambiental Fer-

nandoTizianel, chefedopar-
que,dizqueesteambientede
chapadões é cada vez mais
raro na América Latina. “O
propósitodaunidadedecon-
servaçãoépreservar esseoá-
sis, que servedehábitat para
milespéciesdeplantasecen-
tenas de animais.”
O parque tem 200mil hec-

tares e quatro portarias de
acesso.Anúmeroumficaem
São Roque de Minas e é a
maismovimentada,pelapro-
ximidadecompontos turísti-
cos. Entre eles estão as par-
tesaltasdaCascaD’Antaeda
cachoeira dos Rolinhos, a
nascente do Velho Chico e a
Garagem de Pedras.
A cidade de São Roque de

Minas tem infraestruturapa-
ra viajantes, incluindo guias
com veículos 4x4, que ope-
ram nas estradas de terra e
oferecemroteirosde trekking
e travessias, para contato
mais direto com a natureza.
A praça da Matriz é ponto

de encontro dos moradores:
são 7.000, distribuídos entre
as zonas rural e urbana. Res-
taurantes ebaresnosarredo-
res servem pratos como fei-
jão tropeiro, galinha caipira,
angu. E, claro, o parceiro de
todamesamineira: queijo.

» LEIA MAIS� nas págs. D8 e D9
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colaboração para a folha,
na serra da canastra

É nas margens dos cursos
d’água localizados na serra
da Canastra que ficam sete
municípios destacados pela
produção artesanal do sím-
bolo da região: o queijo.
SãoRoquedeMinas,Bam-

buí, Delfinópolis, Medeiros,
Piumhi, VargemBonita e Ta-
piraí integram o circuito en-
volvendo o trabalho de 800
famílias. Elas mantêm viva
uma tradição secular.
A regiãoatrai a atençãode

visitantes de todas as partes.
OqueijodaserradaCanastra
é patrimônio cultural e ima-
terialbrasileiro, tombadope-
lo Iphan (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico
Nacional). Agora, com selo
de origem, a marca só pode
serusadapelaspropriedades
dos sete municípios.
Como o produto é artesa-

nal, cada peça tem caracte-
rísticassingulares.O legítimo
Canastra chegouaocardápio
de restaurantes paulistanos
de referência gastronômica
como oManí e o D.O.M.
Ouniversodaprodução lo-

cal da iguaria inspirahistóri-
as contadasàbeirado fogão.
A oralidade é o canal de co-
municação entre gerações, e
os costumes regionais são
passados de pai para filho.
Na zona rural, o ritmo de

trabalhosegueo fluxodos re-
banhos. Toda porção de ter-
ra temumcasaldividindo ta-
refas para que o queijo che-
gue aomercado.

Iguaria, que ganhou
selo de origeme caiu no
gosto de chefs célebres,
atrai visitantes de
várias partes do país

Famílias concentradas em7 cidades da região produzemoalimento de formaartesanal emantêmviva a tradição secular

Queijo feitona roçaépatrimônio cultural

serra da canastra
Visão a partir domirante do complexo de cachoeiras Capão Forro, formado por cinco quedas-d’água, localizado nomunicípio de São Roque deMinas, na região da serra da Canastra

Fotos Fellipe abreu/Folhapress

A ordenha, tarefa de homem, a capelinha colonial e o orgulho da terra, exibido pelo produtor Ivair José de Oliveira

A produtora de queijo Romilda Ferreira de Andrade prepara um típico almoçomineiro no fogão a lenha de sua casa

Osmaridosordenhamava-
ca, transportameacondicio-
nam o leite. Já as mulheres
transformam a matéria-pri-
maempeçasdeaproximada-
mente 1,2 quilo cada uma.
Cada propriedade fabrica

cerca de 15 unidades por dia.
Faça chuva ou sol, a lida não
para, porque a qualidade do
queijo depende da constân-
cia da produção. O preço de
uma peça vai de R$ 35 a R$
70, dependendo do tipo, do
tamanho e damaturação.
Os produtores são anfitri-

ões.Recebemturistase levam
os interessados aumagosto-
sa jornadade sabores.Naco-
zinha,navarandadecasa,na
porteiradahortacultivadano
quintal, qualquer canto é lu-
gar para esticar uma prosa.
O produtor Ivair José de

Oliveira, 46, conta que teve
sua dedicação compensada.
“Trabalhei a vida inteira pa-
ra realizar o meu sonho. Te-
ve momentos em que quase
desisti. Não é fácil essa vida,
masnãoexiste coisamelhor.
Eu e a família seguimos em
frente, 365 dias por ano. Ho-
je, as pessoas já batem na
nossa porta querendo nosso
queijo.Dávontadede chorar
de felicidade. Valeu a pena a
luta. O negócio é acreditar.”
O contato com a tradição

local realça a experiência do
viajante,quedesfrutadecon-
versasanimadaspelo insepa-
rável café, por “quitandas”
(quitutes caseiros comobolo
de fubá, broa demilho) e pe-
lo queijo, é lógico. Em algu-
mas fazendas, há espaço es-
pecífico para degustação.
Mas todas têm o ingrediente
principal que encanta o fo-
rasteiro: o estilo da roça.
Nada como um toque de

afeto e um pedaço de queijo
paratornaraviageminesque-
cível. (Carolina Pinheiro)



Pullmantur.com.br

Viva o melhor
do Caribe.

Um cruzeiro, mil experiências.

Reserve seu cruzeiro com as principais agências de viagens do país.

*Câmbio ref.: US$ 1.00 = R$ 3,1320 – 09/08/2017. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa: R$ 1.639,00 por pessoa, em cabine interna dupla, cat. L, em cruzeiro de 7 noites, saída 20/10/2017
(promoção limitada a 7 cabines), exclusivamente cruzeiro, sem taxas de qualquer natureza, que deverão ser pagas à parte. Entrada e parcelamento em até 10 vezes em cartões de crédito conveniados.
Preços e condições sujeitos à disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Consulte nossas condições gerais no site www.pullmantur.com.br. Fotos meramente ilustrativas.

ANTILHAS
E CARIBE SUL

TUDO INCLUÍDO

SEM VISTO
7 noites a bordo do Zenith
saindo de Colón e visitando
Cartagena, Curaçao, Bonaire
e Aruba.

R$1.639*

Entrada + 10x sem juros

A partir de

CVC
(11) 2103 1222
cvc.com.br/lojas

LOGITRAVEL
(11) 4858 0885
logitravel.com.br/cruzeiros

VIAJAR BARATO
(11) 3583 9000
viajarbarato.com.br

TO GO TRAVEL
(11) 3003 8646
togotravel.com.br

Riquezadesse alimento vivo
estánas suas irregularidades

opinião

LUIZA FECARROTA
CRÍTICA DA FOLHA

Por que diabos os queijos
produzidos damesma forma
e a partir de tecnologia her-
dada dos portugueses há
mais de 200 anos podem ser
diferentes uns dos outros?
A riqueza desse alimento

vivo, que nasce como meca-
nismopara conservar o leite,
está justamenteemsuaspar-
ticularidades. O dia em que
um queijo for igual ao outro
vira indústria, costumamdi-
zer os produtores mineiros.
Laticínios feitos naCanas-

tra, cuja tradição é ameaça-
da por excesso de interven-
ção e legislação demodê que
limita a confecçãoeocomér-
ciodeprodutos feitoscomlei-
te cru, são identificados por
traços comuns, porém.
São encorpados, mais lar-

gos ebaixosqueosdeoutras
regiões mineiras, têm casca
firme e amarelada, mantêm
interiorúmidode texturama-
cia, sabor levemente picante
e ácido, nãomuito salgado.
Nahorade comprar, aliás,

evite queijos muito claros,
quesugerempouco tempode
vida e devemapresentarme-
nossabor;cascasmuito lisas,
que podem ser resultado de
umasalmouramuitodiluída;
peças trincadas ou sinais de
inchaço—podeestar relacio-
nadoa fermentaçãomalfeita
e apresentar amargor.
Queijos da Canastra têm

a virtude da versatilidade:
se prestam ao consumo ro-
tineiro e ganhampotência e
complexidadequando enve-
lhecidos, processo no qual
desenvolvem nuances e sa-
bores “sui generis”, às ve-
zes agridoces, criando para-
lelos com safras do vinho.
O que lhes dá essas carac-

comacomosolhos

Cachoeira do Fundão, que fica nos arredores do povoado de São João Batista da Serra da Canastra

Prensa damassa durante processo de dessoramento

Ajuste dos grânulos já dentro da forma do produto

Queijos prontos repousam na estante dematuração
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terísticas é o “terroir” (con-
dições climáticas, solo e
pastagem, água e tipo de
bactérias que ali se desen-
volvem), o modo de fazer
(com leite bovino cru ainda
morno, prensagemmanual,
uso do pingo como fermen-
to —produto do dessora-
mento da massa coletado
depois da prensa e reintro-
duzido no lote feito no dia
seguinte), e seu valor secu-
lar cultural e histórico, iden-
titário de Minas.
Na Canastra, queijo é mo-

do de vida, expressão de fa-
mílias sustentadas unica-
mente por esse produto, em
pequenas propriedades, a
transmitiressefazeroralmen-
te, de geração em geração.
Exerceacapacidadedeman-
ter essas pessoas aderidas à
terra, evitando quemigrem.
Hoje vivemos um resgate

do queijo maturado, proces-
so que ele sofria obrigatoria-
mente, no passado, quando
era transportado em lombos
deanimaisporestradasdere-
levo acidentado, em viagens
que demandavam tempo.
Com o avanço da distribu-

ição, passou-se a consumir
em larga escala queijosmais
frescos, jovense(tambémpor
isso) baratos.
Mas é via maturação, na

qual há perda de umidade e
formação de cristais de açú-
carnamassa (que lhedáapa-
rência semelhante a um gra-
na padano italiano), que o
queijo alcança seu auge, sua
plenitude sensorial, ganha
intensidadeepersonalidade.
Seu preço sobe, contudo.

Oprodutoperdevolumee re-
quermais tempo, ématemá-
tico. Por uma boa experiên-
cia, que carrega ainda o bô-
nusdemovimentar histórias
de vida, vale pagar a conta.


