
Guia Turístico Digital no 

celular e poder comparti-

lhá-lo com quem quiser, 

basta passar o leitor QR 

Code do celular sobre o 

código na imagem acima e 

sair com o Guia na palma 

da mão. O QR Code do 

Guia Digital estará disponí-

vel para acesso na recep-

ção da Prefeitura de Cora-

ção de Jesus e no Casarão 

Cultural, à Praça da Matriz, 

510. 

Além do QR Code, o Guia 
Turístico Digital do municí-
pio pode ser baixado dire-
tamente do site https://
www.vkguiasdigitais.com/, 
no computador ou tablete 
e ser enviado por e-mail 
ou outro meio eletrônico.  

Coração de Jesus conta 

agora com um Guia Turísti-

co Digital. Produzido pela 

Prefeitura Municipal de 

Coração de Jesus e elabo-

rado pela empresa Viagem 

Kombinada, o Guia Turísti-

co Digital faz parte das 

produções no âmbito da 

participação do município 

no Circuito Turístico Lago 

do Irapé. 

O Guia Turístico Digital de 

Coração de Jesus é intera-

tivo, possibilitando o inter-

nauta viajar pelas páginas 

do mesmo apenas clicando 

nos links nos textos ou 

acionando as setas locali-

zadas ao pé das páginas. 

Alguns links e os “balões 

de localização” rementem 

o “navegante” para sites 

na internet e para a locali-

zação do Centro Histórico 

da Cidade de Coração de 

Jesus. O Guia Digital Conta 

ainda com QR Code para 

baixar diretamente no ce-

lular, visualizar online ou 

compartilhar em diferen-

tes aplicativos. Para ter o 

Guia Turístico Digital de Coração de Jesus 

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 

Coração de Jesus conta com 

o Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural. As 

funções e objetivos do 

CMPC estão elencados no 

At. 4º da Lei Municipal 

658/2005. Como órgão de 

assessoramento à Prefeitura 

Municipal, cabe-lhe várias 

decisões no que diz respeito 

à preservação dos bens de 

valor do município. 

Além das funções fixadas em 

lei, o CMPC pode atuar em 

outras ações a convite dos 

interessados. Na foto, os Con-

selheiros e as Conselheiras 

analisam o Planejamento 

2021-2024, da Secretaria de 

Cultura, a convite do Secretá-

rio de Cultura do Município 

dentro da pauta da reunião do 

dia.  
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Foto: Lucimar Galiza 

Mapa Coração de Jesus: localida-
des do Guia Turístico Digital e QR 
Code. Imagem: Viagem Kombinada 
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Conforme relatórios da Inteligên-

cia Setorial do Sebrae, o municí-

pio de Coração de Jesus obteve 

expressivo crescimento econômico 

nos últimos anos. O PIB per capita 

do município passou de 

R$7.615.98, em 2017, para 

R$7.902.43, em 2019. Os setores 

que mais contribuíram com o PIB 

foram: Administração Pública, com 

51,15%, e de Serviços, com 

25,66%. As receitas em 2019 

foram de R$57.781.804,00, um 

aumento de 42,31%, num compa-

rativo entre 2014 e 2019. Já as 

despesas correntes foram de 

R$57.311.521,00, em 2019, 

apresentando crescimento de 

38,07%, comparando o mesmo 

período. O município empenhou 

um total de despesas, em 2019, 

no valor de R$51.311.521,00. Em 

relação a compras públicas, foram 

R$21.963.377,76, para 480 

empresas, categorizadas em: 

Média e Grande (107), 36,58%; 

EPP (41), 6,41%; ME (167), 

38,39%; MEI (79), 4,88%; PF 

(86), 13,74%. O potencial de 

consumo do município em 2020 foi 

de R$305.105.477,00, dos quais 

68,74% urbano, e 31,26, rural. O 

crescimento mais expressivo deu-

se no ICMS, saltando de 

R$685.651.80, em 2017, para 

R$1.544.155,84, em 2020. O 

crescimento, só em 2019, foi de 

47,07%. A participação dos pe-

quenos negócios na economia em 

2020, foi: 980 pequenas empre-

sas registradas, com 99 novas 

empresas abertas: 47,04%, co-

mércio; 35,61%, serviços; 9,18%, 

indústria; 6,63%, construção civil e 

1,53%, agronegócio. Os princi-

pais produtos do agronegócio 

são: carvão vegetal, leite, cana 

de açúcar, mel de abelha e ovos. 

O Efetivo dos Rebanhos em 2019 

foi: Galináceos: 101.200; Bovino: 

57.268; Suíno: 5.500 e Equino: 

4.230. 

Fonte: Inteligência Setorial Sebrae 

https://www.inteligencia-

sebraemg.com.br/identidade-economica 

Acesso em 19 Fev. 2021. 

car a evolução técnica de seus 

elementos, ter a Capoeira 

como instrumento de transfor-

mação, evolução pessoal e 

preservação de valores. 

Pensando nisso, elaborei o 

Projeto de desenvolvimento 

sócio educacional/cultural/

ambiental e motor através da 

Capoeira: Volta do Mundo 

Capoeira, com o objetivo de 

VOLTA DO MUNDO CAPOEIRA 

A Capoeira nasceu de uma 

extrema necessidade de luta 

por direitos básicos e sagra-

dos, como liberdade e digni-

dade, e de uma profunda 

reflexão sobre pensamentos e 

costumes. Sendo assim, enten-

demos que, como representan-

tes dessa arte é nossa respon-

sabilidade, mais do que bus-

ministrar aulas de capoeira 

para pessoas de Coração de 

Jesus, entre 07 e 70 anos, com 

orientações adequadas a ca-

da idade. As atividades são 

desenvolvidas em aulas coleti-

vas e mistas com duração em 

média de 2h. 

Por Juliano da Conceição, Mestre 

Capoeira. 

Para contribuir com o projeto, fale com o 

autor: (38) 991326938 

Identidade Econômica de Coração de Jesus 

Cultura e Diversidade: Capoeira 

Cultura e Religiosidade: a quaresma na prática religiosa 

devida à Salvação. No mes-
mo dia deu-se a abertura da 
CF Ecumênica 2021, cujo 
tema “Fraternidade e Diálo-
go: compromisso de amor” e 
o lema “Cristo é a nossa 
paz: do que era dividido, fez 
uma unidade”, formalizam um 
chamamento para que todos 
os povos e nações, indepen-
dente da religião a que per-
tençam, venham a se unirem 
pela vida em tempos muito 
difíceis. 

 
Com informações da PAS-
COM da Paróquia Ssmo. 
Coração de Jesus. 

A Igreja Católica iniciou, no 
dia 17 de Fevereiro, o Tem-
po Quaresmal, durante o 
qual fará memória dos 40 
dias em que Jesus jejuou e se 
penitenciou no deserto. O 
Tempo Quaresmal é o tempo 
propício para os fieis jejua-
rem, se dedicarem à oração 
e à caridade. O início do 
tempo Quaresmal dá-se na 
Quarta-feira de Cinzas, cuja 
celebração evoca a forma-
ção da pessoa humana e seu 

destino último na vida terre-
na: “do pó viestes e para o 
pó voltarás” (Gn3,19). Sob 
este designo, a Igreja convo-
ca seus fieis à humildade 
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 “O TEMPO 

QUARESMAL É O 

TEMPO PROPÍ-

CIO PARA OS 

FIEIS JEJUAREM, 

SE DEDICAREM À 

ORAÇÃO E À 

CARIDADE” 

Foto: PASCOM -PSCJ 

Foto: Kian Fênix 

Print pág. Inteligência Setorial Sebrae. Link 
na matéria. Abaixo:  Gerente SEBRAE apre-

senta dados a agentes e servidores públicos 
e empresários de CJ. 23/02/21. Câmara 

Municipal. Foto: Gilberto Medeiros. 

https://www.inteligencia-sebraemg.com.br/identidade-economica
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br/identidade-economica


Os primeiros fósseis do Tapuias-

sauro foram encontrados em 

2005. À medida que seus fósseis 

eram achados, foi possível ver 

com mais clareza que se tratava 

de um novo dinossauro.  

O Tapuiassauro é o primeiro 

titanossauro brasileiro encontra-

do com a anatomia de seu crâ-

nio totalmente preservada. No 

mundo só existem outros dois 

crânios quase completos: Neme-

gtosaurus, encontrado na Mon-

gólia (Ásia) e Rapetosaurus, em 

Madagáscar (costa leste da 

África).  

O titanossauro é um dinossauro 

herbívoro que viveu no período 

Cretáceo. Ele impressiona não 

apenas pelo tamanho (cerca de 

4 metros de altura e 13 de 

comprimento), mas principalmen-

te pela sua cabeça pequena e 

em formato alongado, seme-

lhante ao crânio de um cavalo, o 

que permite inferir e entender 

vários aspectos da Biologia 

desses animais.  

No Brasil, o titanossauro é tam-

bém conhecido como Tapuisaurus 

macedoi. Tapuia, em homena-

gem aos índios que viveram na 

região de Coração de Jesus, e 

Macedo, em agradecimento ao 

morador que colaborou com os 

pesquisadores.  

O fóssil possui cerca de 120 

milhões de anos e em torno de 

40% de sua estrutura preserva-

da. Apesar desse recente acha-

do, os pesquisadores apontam 

que as condições geológicas e 

fitogeográficas do território 

brasileiro não são favoráveis a 

novidades desse porte. As prin-

cipais regiões fossilíferas nacio-

nais são Minas Gerais e a bacia 

do Araripe, situada na divisa 

dos estados do Ceará, Piauí e 

Pernambuco.  

Com informações da Carta Ca-

pital e Agência USP de Notícias. 

tauradoras 
Somente para reconhecermos que 
somos totalmente dependentes... de 
Deus. 
 
 
Onde está? 
 
E no meio da noite está ela 
Perdida em pensamentos de sauda-
de e amor, 
Buscando repostas incessantes que 
possam amenizar a sua dor.           
Não é uma dor comum que se cura 
em breve tempo. 
É Eterna, profunda, dilacerante e 

Eternamente Dependente 
 
Vidas que se vão, vidas que vêm.  
Saudades que surgem e alegria que 
se tem 
Mistura de emoções que ultrapassam 
o além.  
Se não fora assim, como prosseguir?  
Mas, eis que surge algo novo e 
restaura a esperança, a alegria e te 
motiva a viver.  
É o Arquiteto da vida que pela Tua 
misericórdia nos socorre em meio à 
dor. 
Ainda que não mereçamos somos 
agraciados por coisas novas e res-

corrói a alma, despedaça o cora-
ção. 
Fazê-la passar? Somente com a 
entrega de seu espírito a Deus 
O Senhor da vida que toca a alma 
e o mais profundo de seu ser. 
E te conforta, restaura, acalma o seu 
interior. 
E mais uma manhã surge, na leveza 
da presença de Deus. 
As esperanças se renovam e assim 
se vive um novo dia, firmada apenas 
na força que vem dEle. 

Tapuiassauro Macedoi: um dinossauro para chamar de nosso 

Poesia Nossa de Cada Dia 

Literatura Corjesuense: que livro ler 

seja, da “voz dos becos, da 

lama, dos esgotos, do lixão, 

das marcas, do sangue não 

justiçado, do dano não repa-

rado; do homem com estôma-

go, da mulher de carne e osso, 

da fruta cara”. Bagarote de-

senvolve uma poética que 

foge ao egoísmo poético criti-

cado por Gullar e por Piñon. 

Uma poética aberta, cujo au-

tor se torna o outro. Tenho 

acompanhado Bagarote em 

sua produção nos últimos anos 

e afirmo que este livro respon-

de a seus anseios. Uma leitura 

fundamental para nosso tem-

po. O livro pode ser adquirido 

pelo Kindle Amazon, em sua 

versão e-Book ou impressa. 

Por Gilberto Medeiros 

 

A indicação de leitura desta 

edição é do livro que acabou 

de sair do “forno”. O livro 

“Não há vagas”, do Advoga-

do, PM e Conselheiro do Patri-

mônio Cultural de Coração de 

Jesus, Valmintas Bagarote, é 

Composto por crônicas poéti-

cas de cunho político social a 

partidário, abordando a situa-

ção social, política e econômi-

ca dos brasileiros num período 

de crise das instituições políti-

cas. A leitura de Bagarote, 

referenciada na poética de 

Ferreira Gullar e de Nélida 

Piñon, parte “desde baixo”, ou 
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Elizabeth Diamantino mora em 
Coração de Jesus com a família. 
Secretária Executiva da Câmara 
de Vereadores e Imortal da Aca-
demia de Artes, Letras e Ciências 

de Coração de Jesus, MG. 

 “Uma poética 

que foge ao 

egoísmo poéti-

co criticado por 

Gullar e por 

Piñon. Uma 

poética aberta, 

cujo autor se 

torna o outro” 

Capa do livro 



à capelinha já existente meia 

légua de terras em quadra, a 

contar da porta principal da 

mesma. Estando o arraial 

localizado em região distan-

te do litoral e pouco acessí-

vel, o progresso local sofreu 

vários anos de interrupção.  

A partir de 1832, a indústria 

extrativa da borracha atraiu 

numerosos trabalhadores 

conseguindo então a entra-

da da prosperidade para o 

interior do sertão. Mas, o 

que mais favoreceu o avan-

ço local foi a exuberância 

dos campos de pastagens, 

apropriados à criação de 

gado e cavalos, transforman-

A região do atual Norte de 

Minas foi colonizada por 

volta do início da segunda 

metade do século XVIII. O 

principal responsável pela 

colonização local foi o ban-

deirante Paes Leme, primei-

ro a atingir a região que for-

ma o município de Coração 

de Jesus. Desde então, for-

mou-se a povoação do anti-

go arraial de Sagrado Cora-

ção de Jesus, poucos anos 

antes de 1777. Por essa épo-

ca apareceu no local Antônio 

José da Costa, conseguindo a 

primeira sesmaria. Mais tar-

de, fizeram-lhe companhia 

os concunhados Magalhães 

e Francisco Leal, que doaram 

do o atual município em um 

dos mais avançados do Esta-

do no tipo de criação por 

muitos anos.  

Seguindo a estrada da pecu-

ária, seguiu-se a agricultura, 

fundamental para a sobrevi-

vência das famílias que para 

a região migravam conforme 

avançava a colonização do 

interior do Brasil. 

O gentílico de Coração de 

Jesus é: Corjesuense. 

Com informações do IBGE. 

Memória e História: CJ através do tempo - Parte I 

Praça Ferreira Leal, 510, 

Centro. Coração de Jesus, 

MG. CEP.: 39340000 

(38) 32282282 

secretariadeculturacj@gmail.com 

Estamos na Web 

Facebook: Secretaria de Cultura de Coração de Jesus MG  

link: https://www.facebook.com/smculturacoracao   

A Secretaria Municipal de Cultura é órgão de assessoramento do Executivo Municipal e 
tem por objetivo operacional promover, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
atividades que garantam ao cidadão o exercício de seu direito à cultura. Entre seus ob-
jetivos específicos estão: propor políticas e diretrizes para a área cultural; elaborar e 
executar planos, programas e projetos de pesquisa, apoio, incentivo, produção e divul-
gação cultural e artística; supervisionar e Coordenar o levantamento e cadastramento 
do patrimônio cultural, histórico e artístico do município, com vista à sua preservação e 
adequada utilização pela comunidade; sugerir e promover a adoção de medidas que 
visem à preservação do patrimônio histórico e cultural e das tradições e manifestações 
folclóricas peculiares do município; patrocinar a criação, instalação e manutenção de 
feira de artesanato local; elaborar e propor ao Prefeito, as políticas municipais de estí-
mulo ao desenvolvimento do Turismo; promover e divulgar os eventos locais e as festivi-
dades tradicionais; estimular a realização de eventos que venham a promover o comér-
cio local; apoiar e promover a divulgação do potencial turístico do município; promover 
o turismo ecológico; identificar e catalogar os pontos turísticos do município; elaborar e 
divulgar um calendário de eventos culturais do município, entre outros. 
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Foto: Divulgação Site Oficial do 
Município de Coração de Jesus. 
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Galeria de Fotos 

Cultura, fonte do futuro! 

Foto 1: Gilberto Medeiros - Cacho-

eira do Rio Canabrava. Foto 2: 

Viagem Kombinada - Lagoa Feia. 

Foto: Divulgação Fundação Cultural 

José Alves de Macedo. 

Brasão do Município  

Cultura e Turismo de  Coração de Jesus, MG 


