
vizinhos. Material lítico, do 

período da pedra polida, foi 

retirado em abundância da 

região da Fazenda Faveira. 

Mais recentemente, foi encon-

trado um sítio arqueológico no 

Município de São João do 

Pacuí com materiais que reme-

tem à era da pedra lascada. 

Dentro de uma caverna em 
Coração de Jesus foi encontra-

da uma urna funerária, conten-
to um esqueleto humano e res-
tos de flores e folhas. Em outra 
caverna foi encontrada arte 
rupestre de período ainda não 

identificado. Há que se fazer, 
ainda, um estudo aprofundado 
sobre os povos indígenas que 
ocuparam o território de Cora-
ção de Jesus e região, buscan-

do definir suas etnias, sua his-
tória e resgatar sua memória, 

mesmo que tardia.  

Da Redação. 

A matéria completa está publicada na 
página da SMCT no Facebook, e até 
o fechamento desta edição, já atingiu 
mais de 12.000 em alcance orgânico. 

Então corra lá e leia toda a matéria. 

 

Comemoramos, no 19 de 

Abril, o Dia do Índio. Nesta 

matéria de hoje, a SMCT de 

Coração de Jesus pretende 

apresentar um pouco da histó-

ria dos povos indígenas frente 

à colonização do Norte de 

Minas Gerais, com enfoque 

para Coração de Jesus, e um 

pouco de sua produção artísti-

ca, aquela que se pode com-

provar no momento. 

A colonização da região do 

Norte de Minas deu-se durante 

o século XVIII. Já antes de 

1777, existia um povoado no 

local onde hoje se encontra a 

Cidade de Coração de Jesus. 

A história de colonização desta 

região não trouxe louros para 

os povos originário daqui, ao 

contrário, trouxe escravização 

e, posteriormente, completa 

dizimação. Esta verdade é tão 

crua que não existe nenhum 

povo indígena vivendo na regi-

ão atualmente.  

Dos povos indígenas que vivi-

am no território onde hoje é o 

município de Coração de Jesus 

e adjacências, não restou ne-

nhum. Também não se sabe 

bem quais eram e em que tem-

po foram definitivamente extin-

tos. No entanto, os traços des-

ses povos são muito visíveis nos 

instrumentos de sua produção 

encontrados em mais de um 

local no município e municípios 

Memória Indígena em Coração de Jesus: resumo 

Conselho Municipal de Turismo de Coração de Jesus 

O novo Conselho Municipal de 

Turismo de Coração de Jesus – 

COMTUR, deu início às suas ativida-

des regulares em 2021. O COM-

TUR foi criado pela Lei Municipal Nº 

605, de 08 de Setembro de 2003, 

que, no Art. 2º da Lei, estabelece as 

atribuições do Conselho: 

“Coordenar, incentivar e promover 

o turismo no Município de Coração 

de Jesus; estudar e propor à admi-

nistração municipal medidas de 

difusão e amparo ao turismo no 

município..., em colaboração com 

entidades oficiais especializadas; 

orientar a administração municipal na 

administração dos pontos turísticos do 

município; promover intercâmbios e 

firmar convênios ou outras formas de 

parcerias com organismos nacionais e 

internacionais, públicos ou particula-

res, com o objetivo de incrementar o 

Programa do Conselho”. O COMTUR 

aprovou, em reunião ordinária do dia 

27 de Abril de 2021, o Plano de 

Desenvolvimento do Turismo de Cora-

ção de Jesus, para o quadriênio 

2021-2024. 

Interesses especiais: 
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Foto: Gilberto Medeiros. Reunião do 

COMTUR de 27 de Abril de 2021. 

Fotos 01 e 03: Viagem Kombinada. 

Foto 02: Bira Macedo. 



No dia 16 de Abril de 2021, foi 

realizada reunião entre Professo-

ras da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM, o Setor de Engenharia 

da Prefeitura de Coração de 

Jesus, membros do Conselho Mu-

nicipal do Patrimônio Cultural de 

Coração de Jesus – COMPAC e o 

Secretário de Cultura e Turismo 

do Município. A reunião teve 

como objetivo apresentar aos 

engenheiros e engenheira o Pro-

jeto de Divulgação Científica 

elaborado pela UFVJM no âmbi-

to da Parceria Prefeitura de 

Coração de Jesus/UFVJM/

MPMG, iniciada no ano de 2019, 

que consiste na montagem de 

uma exposição geológica perma-

nente na cidade e extração e 

estudos de novos fósseis encon-

trados no município e outras pos-

síveis atividades. 

O projeto foi pensado para ser 

executado dentro do Casarão do 

Antigo Ginásio que abriga atual-

mente o Museu da Fundação 

Cultural José Alves de Macedo. 

Seu conhecimento por parte do 

Setor de Engenharia da Prefeitu-

ra dá-se devido à necessidade 

de análise adequada do prédio 

e elaboração de laudo estrutural 

a ser observado na montagem 

da exposição. Resta dizer que 

as melhorias no prédio preci-

sam de autorização do COM-

PAC, seguindo as definições 

técnicas e legais, devendo ser 

orientadas por engenheiros e 

arquitetos, por se tratar de bem 

patrimonial tombado. 

A exposição terá enfoque edu-

cativo, de divulgação econômi-

ca e financeiro. Será acessível a 

diferentes públicos, autoguiada 

e híbrida entre objeto e concei-

to, usando totens, livros com 

descrição dos displays em brai-

le e narrações online com QR 

Code e site para acesso.  

tantes da comunidade na Se-
cretaria de Cultura e Turismo 

de Coração de Jesus. 
Os instrumentos destinam-se à 
ampliação da produção cultu-

ral musical da Comunidade 
Passagem Funda, onde já exis-
te um núcleo musical, visando 
ao atendimento desse núcleo e 

possibilitando mais pessoas o 
aprendizado do uso de dife-
rentes instrumentos, especial-

mente a população jovem. 
Destaca-se que o projeto inici-

Entrega de instrumentos mu-

sicais para a Comunidade de 

Passagem Funda 

No dia 26 de Abril de 2021, 
recebemos a Deputada Esta-
dual Leninha, PT, e sua Equipe, 

para entrega de instrumentos 
musicais, oriundos de emenda 
parlamentar de sua autoria, à 

Comunidade Passagem Funda, 
Distrito de São Joaquim. A 
entrega foi feita aos represen-

al para aquisição dos instru-
mentos foi elaborado por 

alunos da Comunidade, que 
viram nele uma forma impor-
tante de facilitarem seu con-

tato com o uso de instrumen-
tos musicais e com a própria 
música, e posteriormente 
apresentado à Deputada 

pelo Presidente do Sindicado 
dos Trabalhadores Rurais de 
Coração de Jesus. 
 
A matéria completa pode ser aces-
sada na página da SMCT no Facebo-
ok. 

 

Parceria Prefeitura Coração de Jesus/UFVJM/MPMG 

Cultura e Diversidade: entrando na música 

Certificação de Comunidade Remanescente de Quilombo 

lombo, a Comunidade do Mocambo 
II iniciará um processo de diálogo 
interno, em que todas as pessoas da 
mesma terão conhecimento da impor-
tância do tema, podendo aceitar ou 
não se autodenominar remanescente 
de quilombo.  
Com relação à Comunidade de São 
Geraldo, já certificada desde o ano 
de 2015, o próximo passo será a 
demarcação de terras. É preciso 
entender que uma Comunidade 
possui certificação como um todo, 
não se certificando uma pessoa ou 
parte da comunidade, embora as 
pessoas dentro delas sejam livres 
para se autodenominar remanescen-
tes de quilombo. De tal forma, a 
demarcação de terras dá-se de 
maneira a atender à comunidade, e 
não a uma pessoa em particular, e 
será realizada pelo INCRA. 
 

Na tarde do dia 16/04/2021, o 
Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Coração de Jesus—
COMPAC, realizou reunião extraor-
dinária em cuja pauta foram abor-
dados dois assuntos importantes 
para o município e, especialmente, 
para as Comunidades do Mocambo 
II e de São Geraldo. Trata-se da 
candidatura da Comunidade de 
Mocambo II à Certificação de Auto-
denominação de Remanescente de 
Quilombo e da demarcação de 
terras da Comunidade Remanescente 
de Quilombo de São Geraldo, já 
certificada. Compareceram à reuni-
ão os representantes de ambas as 
comunidades, com os quais os mem-
bros do Conselho e gestores da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
dialogaram, oferecendo orientações 
adequadas para os procedimentos 
nas duas comunidades. 
Para se candidatar à certificação de 
Comunidade Remanescente de Qui-
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TRATA-SE DA CANDIDA-

TURA DA COMUNIDADE 

DE MOCAMBO II À CER-

TIFICAÇÃO DE AUTODE-

NOMINAÇÃO DE REMA-

NESCENTE DE QUILOM-

BO E DA DEMARCAÇÃO 

DE TERRAS DA COMU-

NIDADE REMANESCENTE 

DE QUILOMBO DE SÃO 

GERALDO. 
Fotos: Kiara Danielle. 

Imagens e Texto Divulgação. Print 

R eun ião  UFVJM/ COMPAC/

Engenheiros 16/04/2021. 

Foto: Lucimar Galiza. 



 
Na data de 07 de Abril 
de 2021, foi realizada 
reunião online com grupo 
de artesãs de Coração de 
Jesus, com participação do 
SEBRAE e da Sala Mineira 
do Empreendedor, para 
colocar em curso projeto 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo que 
consiste em apoiar a pro-
dução artesanal no municí-
pio e favorecer sua distri-
buição através do uso dos 
meios digitais. O projeto 
consiste na criação de um 
portal/plataforma digital 
online, por meio do qual 

serão alocados as artesãs e 
artesão e seus produtos, 
favorecendo a divulgação 
dos mesmos e abrindo um 
canal que possibilitará a 
venda desses produtos.  
O Projeto visa contribuir 
com as artesãs e artesãos 
de Coração de Jesus, na 
distribuição de seus produ-
tos para geração de renda 
de famílias que dependem 
dessa produção e estão 
sendo profundamente afe-
tadas neste período de 
pandemia causada pela 
Covid-19. O portal/
plataforma visa reunir o 
máximo de produtores da 

área e potencializar a ven-
da de seus produtos para 
além das fronteiras do muni-
cípio, integrando atores 
diversos em seu desempe-
nho.  

O projeto foi aprovado 

pelo COMPAC e contará 

com a parceria do SEBRAE e 

da Sala Mineira do Empre-

endedor e está aberto a 

novos parceiros, além de 

integrar quantas artesãs e 

artesãos existentes em Co-

ração de Jesus. 

Para saber mais sobre o Projeto, 

acesse a matéria na página da SMCT 

no Facebook. 

Passa o sonho 
 
E a vida passa 
 
Como se tudo fosse 
Milimetricamente 
Um passe de mágica. 

 
VAZIO 
 
Um velho fogão de lenha 
Com lenha seca e velha 
Pra esquentar o feijão; 
Uma velha de lenço 
Pra tampar os algodões 
Em sua cabeça; 
Lá fora o sol a pino; 

MANUFATURAS 
 
A poesia, o pó, o giz. 
 
A veloz máquina 
Corta a estrada. 
 
Monossilabicamente 
A máquina anda. 
 
Estranhamente 
Sinto o tempo passar. 
 
Não só o tempo passa: 
 
Passa o ônibus 
Passa a poesia 

Ao longe uma nuvem 
Acinzentada pela poeira 
E a fumaça que sobe dos 
Fornos; 
Na velha cabeça sob o lenço 
Uma tristeza profunda 
Vagueia em busca de um 
Horizonte, 
Em busca de um sonho, 
Em busca de uma vida que 
Sempre quisera 
E não fora 
Não fora. 
 

Elismar Santos 

Projeto de fomento ao artesanato de Coração de Jesus 

Poesia Nossa de Cada Dia: Elismar Santos 

Literatura Corjesuense: que livro ler 

ende com o brilho em que promoveu 

a escritura e publicação de seu 

primeiro livro que nasceu ao longo 

de muitos anos, expressando em 

seus poemas a visão das experiên-

cias vividas e emoções da alma. 

Poemas que revelam uma linguagem 

fácil, subjetiva, elegante e harmoni-

osa. Subjetiva, porque através “do 

eu” o autor revela de forma poética 

suas memórias, lembranças e emo-

ções vividas. E assim, encantada 

pela beleza dessa rica obra, indico 

a você caro leitor, viajar profunda-

mente na leitura dessa reveladora 

”estranha poesia”...! 

Elizabeth Diamantino. 

Secretaria Executiva da Câmara de 

Vereadores de Coração de Jesus.  

Livro indicado pela segunda vez. 

A indicação de leitura desta edi-

ção é do livro “ESTRANHA POE-

SIA”, do autor Gilberto Medeiros. 

Filósofo, teólogo, professor, presi-

dente do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural de Coração de 

Jesus-COMPAC-CJ, e atual Secre-

tário Municipal de Cultura e Turis-

mo. Primeiro livro publicado pelo 

nobre autor, cuja capa já registra 

detalhes de sua linda obra 

“Pensamentos Estranhos.” O leitor 

se encantará ao ler essa obra 

ilustrada e que revela em seus 

poemas diversos os versos singelos 

e criativos do poeta sempre atu-

ante e de personalidade marcan-

te. Além do destaque da singele-

za dos versos escritos com liberda-

de de forma, o autor nos surpre-
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O leitor se encan-

tará ao ler essa 

obra ilustrada e 

que revela em 

seus poemas di-

versos os versos 

singelos e criativos 

do poeta sempre 

atuante e de per-

sonalidade mar-

cante. 

Capa do livro 

Elismar Santos é Professor, escritor, 

autor de vários livros, crônicas e contos 

que abordam a realidade do Sertão 

Norte Mineiro. Imortal da Academia de 

Artes, Ciências e Letras de Coração de 

Jesus. 

Texto e IMAGENS: Divulgação. Imagens: 

Print Reunião SMCT com Artesãs de 

Coração de Jesus. 

Poeta. Imortal da Academia de 

Artes, Ciências e Letras de Coração 

de Jesus. 



de 1995, foram criados os Municí-

pios de São João da Lagoa e São 

João do Pacuí, ficando o território 

de Coração de Jesus constituído 

pelos Distritos de Coração de 

Jesus, São Geraldo, São Joaquim, 

Ponte dos Ciganos, Luiz Pires de 

Lima, Alvação e Aristides Batista, 

constituição mantida até hoje. É 

preciso observa que o Distrito de 

Luiz Pires de Minas possui, na lei 

2764, de 30 de Dezembro de 

1962, a denominação de “Distrito 

de Luiz Pires de Lima”, e é ainda 

referenciado como “ex-Lapinha”, 

o que significa que: a) em algum 

momento foi denominado Distrito 

de Lapinha; b) a denominação 

Luiz Pires de Minas é de cunho 

popular, pois a Lei 12030, de 21 

de Dezembro de 1995, não modi-

fica a denominação. 

Em termos políticos e administrati-

vos, há tendência e tentativa de se 

criar um novo distrito em Coração 

No ano de 1962, o então vasto 

território do Município de Coração 

de Jesus, que incluía, além do 

Distrito de Coração de Jesus como 

sede, os Distritos de Lagoa dos 

Patos, Ibiaí, São João da Lagoa, 

São João do Pacuí, São Geraldo, 

São Joaquim, Luiz Pires de Minas, 

Alvação, Ponte dos Ciganos e 

Aristides Batista, foi reduzido com 

a criação dos Municípios de La-

goa dos Patos e Ibiaí, pela Lei 

Estadual 2764, de 30 de Dezem-

bro de 1962. Com a nova divisão 

administrativa do Estado, o municí-

pio de Coração de Jesus passa a 

ser constituído pelos seguintes 

Distritos: Coração de Jesus, Alva-

ção, Luiz Pires de Lima, Ponte dos 

Ciganos, São Geraldo, São João 

da Lagoa, São João do Pacuí, 

São Joaquim e Aristides Batista. 

Essa nova divisão administrativa 

manteve estes distritos até o ano 

de 1995, quando, pela Lei Esta-

dual 12030, de 21 de Dezembro 

de Jesus, o Distrito de Brejinho 

que, por falta de informação 

adequada, é tido pela maioria 

da população com distrito. Resta 

esclarecer que já existe estrutura 

suficiente no Povoado de mesmo 

nome e processo iniciado para 

criação de um distrito no local. 

Também houve tentativas de se 

criar um novo município a partir 

do Distrito de Alvação, discussão 

ainda não levada a termos e que 

tem se tornado morna nos últimos 

anos, especialmente frente à 

política antimunicipalista do atual 

governo federal. O que se pode 

concluir, destas informações fi-

nais, é que o município de Cora-

ção de Jesus pode sofrer novas 

modificações administrativas. 

 

Memória e História: CJ através do tempo - Parte III 

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   
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Foto: Viagem Kombinada. 
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Galeria de Fotos 

Cultura, fonte do futuro! 

Foto 01 - Selma Galiza: Lua 

sobre o Cerrado; Foto 02 -  

Marco Aurélio Melo: Praça José 

Carlos de Lima. 

Foto: Luciano Mendes. 

Brasão do Município  

Cultura e Turismo de  Coração de Jesus, MG 

Memória Patrimonial de Coração de Jesus: Casa do Fubá 

Este pequeno prédio, situado à Rua Gontijo Ribeiro, foi possivelmente construído entre os 

anos de 1923 e 1924. Sua arquitetura, de influência neocolonial, apresenta um elemento 

inovador para a época de sua construção: os tijolos comuns, hoje completamente à vista, o 

que lhe dá uma beleza rústica e, acima de tudo, singular. Popularmente conhecido como 

Casa do Fubá, o prédio foi construído a partir de projeto de quatro pioneiros do Município 

da primeira metade do Século XX: Cel. Francisco Ribeiro, Cap. Pedro de Araújo Abreu, Cel. 

Celeste de Araújo e José Ribeiro Andrade que, após trazerem a terceira Usina Hidrelétrica da 

América Latina para Coração de Jesus, em 1923, viu a possibilidade de melhorar a vida das 

famílias corjesuenses ao ofertarem-lhes um local para moerem o milho, utilizado em abun-

dância naquele período, tanto para alimentação humana, quando animal. A casa serviu 

também, posteriormente, para limpar arroz. O processo de moagem do milho dava-se à 

noite, por questão de economia e potência da energia produzida na Hidrelétrica: durante o 

dia, muitas residências e outros maquinários usavam a maior parte da energia produzida, 

ficando o milho a ser moído durante à noite. A partir do uso que tinha, o prédio ficou conhe-

cido popularmente como Casa do Fubá, caindo em desuso a partir de 1966. Protegido como 

Patrimônio Histórico de Coração de Jesus, pela Lei Municipal Nº 395, de 14 de Abril de 1997, 

foi tombando pelo Decreto Municipal Nº 015, de 15 de Abril de 1997. A Casa do fubá faz 

parte da memória industrial e cultural de Coração de Jesus e ficará para posteridade como 

exemplo de conquista e preservação do bem comum. Foto: Gilberto Medeiros. 


