6) CORONEL
JOÃO ALVES VILELA
LIMA
1949

João Alves Vilela Lima
era filho de Francisco Alves
Vilela e de Mariana Umbelina
Lima
Dizia-se que João Alves
Vilela Lima fora o homem de
mais posses de terras no sul
de Minas Gerais e como
senhor de terras, muito rico,
deram-lhe o titulo de Coronel
que significava poder e
riqueza.
Ele e sua esposa,
Vicentina
Ribeiro
Vilela,
vieram de uma linhagem de
políticos e fazendeiros de
café, cujas origens remontam
ao século XVIII.
Começou a trabalhar desde criança exercendo atividades braçais e
iniciou a atividade agrícola, após receber uma pequena propriedade rural
como herança de seus pais.
Demonstrou-se também interesse na área medicinal, adquirindo
conhecimentos relativos à medicina natural, ou seja, fornecendo receitas
visando uso de partes especifica de plantas medicinais, o que hoje
denominamos homeopatia ele mesmo resolvia pequenos problemas.
Encanava braços e pernas quebradas com bambu gigante. Na área
agrícola cultivava grandes extensões de lavoura cafeeira, gerando avanços
notáveis na tecnologia desta cultura.
Segundo relatos, talvez tenha sido o Coronel João Vilela que tenha
descoberto o sistema de desenvolvimento de mudas, ou seja, em vez de
plantar a semente (plantio direto), originar uma muda, retirá-la do local com o
torrão ao redor e replantá-la em outro lugar. Naquela época foi um fato
inédito, talvez mundial, que culminou na vinda do Ministro da Agricultura á
Nepomuceno.
O Dr. José Alfredo Unes sempre me alertava para procurar nas coisas de
meu pai, se não havia algum jornal que comprovasse isso, a fim de solicitar
patente, pois isso foi uma descoberta revolucionária na agricultura. Ele
inventou uma máquina para retirar os torrões com a muda, antes do sistema
de saquinhos. Utilizava para café e eucaliptos.

Ainda, segundo o Dr. Adauto, proeminente médico e cardiologista,
fazendeiro em Nepomuceno, foi recordista na produção de café. Um
verdadeiro produtor agroindustrial, naquela época, fazendeiro dinâmico,
inteligente, criativo com um pé no futuro de nossa agricultura, que não houve.
Quanto a sua pessoa de acordo com o pessoal de Nepomuceno e família,
era uma criatura fora do comum com educação, simpatia, inteligência e
grande amizades, motivo pelo qual deixou seu legado para toda
família grande exemplo como também aos amigos e muita saudade.

