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Coração de Jesus, 109 Anos - Campanha de alimentação
do
município,
incentivou a realização de projetos parecidos na
região. A participação do público
na realização do
projeto expressou
o envolvimento da população
e seu sentido de pertença. As
Lives foram assistidas localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, e continuam sento assistidas na conta do YouTube da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Coração de
Jesus.
Foto 01: Gilberto Medeiros;
Foto 02: Mateus Luiz.

O Projeto Coração de Jesus,
109 Anos – Lives Comemorativas, com culminância nos
dias 04 e 05 de junho, foi
um sucesso. Além de elevar
os ânimos da cultura musical

Durante a realização das
Lives Comemorativas dos 109
anos de emancipação política
de Coração de Jesus foi realizada a campanha de cestas
básicas para atendimento a
famílias carentes do município. A reação dos doadores
foi positiva e muito importan-

te. Além das doações de cestas por pessoas físicas e jurídicas, houve também a doação em dinheiro e transferências através do pix. Segue
resumo das doações e a
quantidade de cestas básicas
resultantes da campanha.
Doações em Cestas Básicas,
pessoa física e jurídica: 46
cestas; doações em dinheiro:
R$1.250,00; doações através
de pix: R$997,00; doações
de outros alimentos: 41 kg.
Com o valor em dinheiro foram adquiridas mais 24 cestas básicas, após coleta de
quatro orçamentos locais,
optando pelo mais em conta.
O montante total das arrecadações resultou em 73 cestas
básicas, que foram distribuídas a famílias carentes pela
Secretaria de Assistência
Social de Coração de Jesus.

mento socioeconômico de Minas Gerais,
pensar em sua reabertura gradual de
acordo com o Minas Consciente e reforçar
o potencial do Estado. Os municípios poderão participar do programa de acordo à
abertura orientada pelo Minas Consciente.
O Programa emitirá, através da Secult, o
selo Evento Seguro, para municípios que
apresentarem propostas de eventos que
respeitem todas as normas de segurança no
combate à Covid-19. Em Minas Gerais, o
Turismo representa 12,4% das empresas e
7,9% dos empregos formais, segundo relatórios do RAIS/MTE de 2019.
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Conselho Municipal de Turismo de Coração de Jesus
Em reunião do dia 16 de junho de
2021, o COMTUR discutiu sobre a
importância da formatação do
Roteiro Turístico Integrado de Coração de Jesus, que inclui os municípios de Coração de Jesus, São João
da Lagoa e Lagoa dos Patos, devido à sua aproximação pelas características turísticas. Outro assunto
analisado pelo Conselho foi o Programa Reviva Turismo, implantado
pelo Estado de Minas Gerais, a
partir dos objetivos: apostar na
potência do turismo como elemento fundamental para o desenvolvi-
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Formatação Roteiro Turístico Integrado Coração de Jesus
Nos dias 23 e 24 de junho
deste ano, o Município de
Coração de Jesus recebeu o
Consultor do Circuito Turístico
Lago de Irapé, Benjamim
Telles, para realização do
levantamento do projeto
piloto de construção da primeira rota turística integrada
do Circuito Lago de Irapé.

Fotos: Benjamim Telles

A ideia é viabilizar uma rota
com os principais atrativos
turísticos das cidades de Coração de Jesus, São João da
Lagoa e Lagoa dos Patos,

que se complementam à experiência do turista.
O levantamento foi auxiliado
pelo Secretário de Cultura e
Turismo de Coração de Jesus,
Gilberto Medeiros, e foram
visitados os principais Atrativos Turístico do município.
O Projeto de Integração
Turística dos municípios de
Coração de Jesus, São João
da Lagoa e Lagoa dos Patos, tendo Coração de Jesus
como sede, é importante

devido ao seu potencial
turístico e pela proximidade dos municípios. São cavernas, grutas, cachoeiras,
lagoas, gastronomia mineira, patrimônio cultural e
muitas outras maravilhas
que você poderá visitar de
forma planejada, organizada e estruturada.
Veja o artigo completo acessando
https://coracaodejesus.mg.gov.br/.

Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus
ESTA É A FESTA
MAIS ANTIGA
DA PARÓQUIA,
TENDO INÍCIO
LOGO NO PRINCÍPIO DA COLONIZAÇÃO DO
LOCAL.

Entre os dias 11 e 20 de junho,
a Paróquia Santíssimo Coração
de Jesus realizou a Festa em
honra ao sagrado Coração de
Jesus, Patrono da Paróquia. Esta
é a festa mais antiga da paróquia, tendo início logo no princípio da colonização do local. A
memória do sagrado Coração
de Jesus formou-se em torno de
uma estória cuja narrativa afirma que vaqueiros encontraram
uma antiga imagem de madeira
do Sagrado Coração de Jesus
encima do Morro de Lourdes, e
ali iniciaram uma migração religiosa.

ao longo dos séculos, muitos elementos,
como os leilões, barraquinhas de comidas
típicas, shows, sorteios de prenda e outros. Desde o ano de 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, a Paróquia adaptou a forma de celebrar a
festa, com presença mínima de pessoas,
conforme definição dos protocolos de
vigilância sanitária, e utilização dos
meios de comunicação digital para transmissão das celebrações litúrgicas, leilões
virtuais e delivery. Este ano houve um
acréscimo aos atos litúrgicos: a Bênção
nos locais das sedes dos parceiros e
incentivadores da festa.
Texto e imagens PASCOM Sagrado Coração de
Jesus. Para acompanhar as programações da
Paróquia, acesse sua página no Facebook.

A Festa do Padroeiro ganhou,

Projeto de Desenvolvimento Econômico Local
A Sala Mineira do Empreendedor foi criada em Coração de Jesus no ano de
2017. É um espaço para
prestação de serviços que
vão desde a orientação
empresarial básica até a
tramitação de documentos e
processos relativos ao funcionamento regular das empresas.
No dia 24 de junho de 2021,
Fotos: Gilberto Medeiros
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foi realizada reunião da Sala Mineira com Agente do SEBRAE, o Prefeito Municipal Robinho Dias, os Secretários de Cultura e Turismo, Educação, Saúde e Agricultura e Meio
Ambiente e alguns parceiros, com o
objetivo de apresentar o trabalho
da Sala Mineira e o Projeto de
Desenvolvimento Econômico Local,
que inclui capacitações com os seguintes temas: Desenvolvimento
Econômico Local - DEL, Agricultura
Familiar, Pequenos Negócios e Programa Rumo à Educação Empreen-

dedora.
A Sala Mineira do Empreendedor
funciona na Praça Dr. José Carlos
de Lima, s/n, Centro de Coração
de Jesus e está aberta no horário
das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Para maiores informações, podese entrar em contato com a Sala
Mineiro pelo telefone (38)
992068531, ou e-mail: salamineira.cordejesus@gmail.com.
Veja o artigo completo no site da Prefeitura de Coração de Jesus acessando
https://coracaodejesus.mg.gov.br/.
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As Tradições das Festas de Fogueira em Coração de Jesus
Os elementos formativos das
tradições populares de Coração de Jesus possuem raízes
coloniais e são, quase 300
anos depois, muito fortes.
Embora muito das tradições
populares locais tenham se
perdido ao longo do tempo, a
persistência desses elementos,
especialmente as partes visíveis, são facilmente identificáveis. Entre as manifestações
populares são importantes
para a cultura local as Festas
de Fogueira.
Embora as Festas Juninas tenham perdido muito de seus

elementos tradicionais na região, elas não foram abandonadas. Sua celebração acontece
todos os anos, mesmo que de
modo esparso e mais tímido.
Nas noites dos Santos de junho é
costume as pessoas acenderem
suas fogueiras nas portas das
casas ou nas ruas. As comidas
são feitas em casa para alimento dos próprios familiares e
amigos. Soltam-se fogos de
artifício e dançam-se quadrilhas.
Ainda são realizadas Festas de
Fogueira em vários lugares,
embora muitas delas não pratiquem mais as levantadas de
bandeiras e as simpatias.

Os itens mais comuns nas Festas Juninas de
Coração de Jesus podem ser elencados
da seguinte forma: dança de quadrilha;
enfeites com bandeirolas, ramos e palhas
de coco; fogueira; comidas e bebidas
típicas; pau-de-sebo (quase extinto); fogos de artifício; vestimentas caracterizadas; música (especialmente forró) e balões
de São João (praticamente extintos); e
elementos mais modernos, como: correio
elegante, barraca do beijo, prisão do
amor ou da amizade, música eletrônica e
outras formas musicais, barracas comerciais entre vários outros.
Veja o artigo completo em https://
coracaodejesus.mg.gov.br/.

Fotos: Alaís Cássia

Literatura Corjesuense: que livro ler
O livro indicado desta Edição é
Sanharó, um romance escrito por
Elismar Santos. Em Sanharó o
autor narra a trajetória de uma
família camponesa vivendo às
margens do Rio Sanharó, de cujas
águas depende seu sustento.
Alternando períodos de secas e
grandes chuvas, entre o nascimento e a morte, o amor e a traição,
as personagens de Sanharó são
verdadeiras figuras do sertanejo
rústico e forte, com marcas específicas do sertanejo do Norte de
Minas. Ao se ler Sanharó, sente-se,
no centro da língua, o sabor da
narrativa do escritor vivendo e
fazendo o sertão na escrita, com
uma presença de Guimarães Rosa,
sobretudo aquela vivida em Gran-

Alternando períodos de secas e
grandes chuvas,
entre o nascimento e a morte, o
amor e a traição,
as personagens de
Sanharó são verdadeiras figuras
do sertanejo rústico e forte.

de Sertão – Veredas, perfazendo a
trama do início ao fim. Aqui Elismar
Santos reconstitui muito da terminologia popular usada na língua falado do sertanejo pobre da região.
Elismar Santos é o melhor nome na
produção literária sobre a vida
sertaneja no Norte de Minas. Seus
livros estão carregados das histórias
e do “destino de cada um”, como
especifica o autor na introdução do
seu livro.
Os livros de Elismar Santos podem
ser adquiridos no site do Clube de
Autores.
Foto e texto: Gilberto Medeiros

Poesia Nossa de Cada Dia
Difusa Existência

No abraço dos ventos e dos tempos
A realidade se faz, trazendo-me
Todo suspiro de vida
Que me anima e me mantém
Cativo e seguro em meu existir
Este corpo de dobras e formas
Encarcerando toda liberdade
Que livre dispersar-se-ia
E desaparecia no infinito
De tudo que existe ou inexiste
A memória das coisas do passado

Longe na herança de todas as vidas
Em toda minha história humana
Espalhada nesse chão de pó e orvalho
Em que a areia anda pelos meus pés
Descalços e nus de toda a verdade
Minha mente, não cativa, tenta recobrar
O centro da existência em meu ser
Buscando, nas fendas de minha memória
Os significados do que sou
Ou do que fui...
Talvez eu não seja mais do que vejo
Talvez eu seja mais do que vivo
Ou talvez eu seja mais do que sou

Mas há conflito em tão grandiosa forma
Como há conflitos no que digo e escrevo
Palavras conflituosas, falas conflituosas
Despertam em minha essência
Respiros profundos e acalantos
Raízes da minha difusa existência
Gilberto Medeiros
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Poema selecionado e
publicado na Antologia de
Poesia Brasileira Contemporânea: Além do Céu, Além
da Terra, V. Editora Chiado
Books, abril de 2021.
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Cultura, fonte do futuro!
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Memória Patrimonial de Coração de Jesus: Cachoeira do Canabrava

secretariadeculturacj@gmail.com

Galeria de Fotos

Foto: Gilberto Medeiros

A Cachoeira do Rio Canabrava, popularmente conhecida como
Cachoeira do Alto, pertence ao Patrimônio Natural Tombado de
Coração de Jesus, e foi tombada pelo Decreto municipal N 15, de
14 de abril de 1997. Mas a Cachoeira do Rio Canabrava faz parte
da memória dos Corjesuenses muito antes de seu tombamento. Sendo, aliás, por isso mesmo, tombada. Quase todos os homens e mulheres de Coração de Jesus passaram parte de sua infância na Cachoeira, pelo menos até uns 15 anos atrás, quando sua preservação
começou as ser afetada e ela quase foi abandonada. A partir de
2018, com as divulgações feitas pela Secretaria de Cultura do
município, a Cachoeira do Canabrava volta a chamar a atenção.
Atualmente vem sendo frequentada com certo grau de assiduidade.
Outro fator importante que deve ser observado é o nível de preservação ao seu redor que está melhor do que historicamente foi. Quem a frequenta, especialmente este ano, tem mantido seus arredores limpos. A Cachoeira do
Canabrava integrará a trilha Turística que sairá da Comunidade do Alto, passando pelas partes restantes da antiga Usina Hidrelétrica, descendo ao Rio Canabrava, passando pela Cacheira e indo para a Gruta Madame Caçu. Esta trilha será,
em breve, elaborada.

Estamos na Web

Equipe Organizadora e de Apoio do
Evento Coração de Jesus, 109 Anos.
Fotos: Mateus Luiz.

Facebook: Secretaria de Cultura e Turismo de Coração de Jesus MG
link: https://www.facebook.com/smculturacoracao
YouTobe: SEMCULT Coração de Jesus, MG
Link: https://youtube.be/Bqxl9-P5vG4

Memória e História: CJ através do tempo - Parte V
Aspectos Econômicos do
Século XX - Parte I

Foto 01: Major José Elias Trindade
com a família; Foto 02: Cel. Francisco Ribeiro. Fonte: Prensa Mineira,
1925.

No início do Século XX, a produção econômica de Coração de
Jesus não era muito diferente
daquela do século XIX, cuja base
era a agropecuária. No entanto,
houve uma transformação significativa nas quatro primeiras décadas do século, especialmente com
a chegada de personagens que
tornaram-se fundamentais para o
desenvolvimento do munícipio,
como o Major José Elia Trindade e
o Cel. Francisco Ribeiro, aportados no final do século XIX, que
viriam a trazer para Coração de
Jesus a terceira Usina Hidrelétrica
da América Latina, provindo assim
a sede do recém emancipado
município, de energia elétrica, o
que iria favorecer não só a iluminação pública e privada, mas
também a moagem dos grãos. O
comércio passa, na figura do
Major José Elias, a ser uma bandeira importante para Coração

de Jesus, juntamente com a agropecuária. Com esse comerciante
poderoso, o rumo do comércio
muda das estradas de São Francisco, via Brasília de Minas, para
Montes Claros, que tornara-se o
principal polo comercial do Norte
de Minas. Com a chegada da
estrada de Ferro em 1926, Montes Claros passa ser conhecida
como “Boca do sertão”. Em 1925,
em levantamento feito pela Prensa Oficial Mineira, dá-se conta de
que em Coração de Jesus já existe
um telégrafo; a Casa da Misericórdia como hospital, subvencionada por 4:400$000 (quatro contos
e quatrocentos mil réis), divididos
entre o Estado (2:000$000) e a
Câmara Municipal (2:400$000);
dois aparelhos telefônicos e uma
farmácia. Contava com a indústria
de produção de óleos vegetais em
grande escala, manteiga, algodão, arroz, cortumes, aguardente,
açúcar, rapadura e tintas vegetais, tendo na indústria pastoril a
principal fonte de riqueza do
município. Na sede do município

haviam 17 casas comerciais e
sólidas firmas que faziam o comércio a atacado e varejo. Coração de Jesus vivia de sua produção e da alta exportação de
seus produtos. Jequitaí ainda era
Distrito, o que ampliava o enriquecimento do município com a
extração de diamantes, além da
extração de salitre em vários
pontos do município. A renda das
coletorias em 1925, foi de: Coletoria Federal: 16:777#586;
Estadual 53:493$521, e Municipal 42:868$031. Pode-se dizer
que, durante a primeira metade
do Século XX, a formação econômica de Coração de Jesus permaneceu basicamente como descrito, com poucas alterações,
fator que se altera visivelmente
na segunda metade do século.

Brasão do Município

