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Coração de Jesus, 109 Anos - Lives comemorativas

Fotos: Gilberto Medeiros

Coração de Jesus completa,
no dia 01 de Junho de
2021, os seus 109 anos de
emancipação política. Devido à pandemia causada
pelo Coronavírus, as festividades presenciais em come-

moração ao aniversário
do município estão suspensas. Não será realizada a
vaquejada Nacional, tal
como no ano passado. No
entanto, visando às comemorações, dentro do que
permite as normas de enfrentamento a Covid-19, a
Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo elaborou
o Projeto Coração de Jesus, 109 Anos – Lives comemorativas. O projeto
terá culminância nos dias
04 e 05 de Junho e, além
da comemoração do aniversário emancipatório de
Coração de Jesus, objetiva
contribuir, de forma financeira, para com os integrantes de bandas ou grupos que
vivem da arte musical, na
forma de ajuda de custo. Esse
público tem sido afetado
pela pandemia em andamento, deixando várias famílias
com necessidades financeiras
agravadas. As lives serão
transmitidas a partir do Par-

que de Vaquejada Júlio Antunes Prates através das mídias sociais da Prefeitura, no
Facebook, e da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, no YouTube. Durante a
transmissão das lives, haverá
Drive-In no Parque de Exposições, cujos carros serão cadastrados pela SMCT, sendo
que a entrada de veículos
será permitida com apenas
quatro pessoas dentro e com
a contribuição de 01kg de
alimento não perecível. A
oferta de alimentos faz parte
de outro objetivo do projeto,
sendo a arrecadação de
cestas básicas para distribuição entre famílias carentes
do município, a ser feita pela
Secretaria de Assistência
Social. A ação de arrecadação de cestas básicas já foi
dada início com apoio da
Secretaria de Assistência
Social e da Sala Mineira do
Empreendedor, na coleta
porta a porta e terá continuidade durante a exibição das

Interesses especiais:


PRODUÇÕES CULTURAIS DO
MUNICÍPIO.



PATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO.



SÍTIOS PALEONTOLÓGICOS,
ESPELEOLÓGICOS E ARQUEOLÓGICOS.



TURISMO DE AVENTURA,
EXPLORAÇÃO, CULINÁRIO E
RELIGIOSO.



LITERATURA, ARTE E MÚSICA.
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Conselho Municipal de Turismo de Coração de Jesus
Conselheiras e Conselheiros do
Conselho Municipal de Turismo
– COMTUR, em reunião do dia
12 de Maio de 2021, analisam as potencialidades turísticas apresentadas em Coração
de Jesus e fazem propostas
para o desenvolvimento turístico do município. Coração de
Jesus apresenta pelos menos
09 potencialidades turísticas
que podem ser desenvolvidas
através de projetos específicos

e ao longo dos próximos anos.
São elas: Turismo cultural, Espelioturismo, Turismo Religioso,
Turismo de Base Comunitária,
Ecoturismo, Turismo Rural, Cicloturismo, Turismo de aventura e
Turismo gastronômico. Dessas
potencialidades algumas são
mais visíveis e outras precisam
de análise mais profunda e
projetos focados na sua potencialização e desenvolvimentos.
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Plano Municipal de Educação Patrimonial e Difusão Cultural

Fotos: Lucimar Galiza

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está em fase de
elaboração do Plano Municipal
de Educação Patrimonial e Difusão Cultural. O esquema básico
do Plano foi apresentado ao
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural – COMPAC, na
reunião do dia 11 de Maio de
2021, para acolhimento de
contribuições e composição da
Equipe Técnica que ficou responsável pela sua elaboração e
finalização. O Plano Municipal
de Educação Para o Patrimônio
e Difusão Cultural faz parte da
Política de Cultura do município

e tornou-se obrigatório, para
todos os municípios do Estado de
Minas Gerais, a partir do ano
de 2021. O Plano objetiva realizar atividades educativas relativas ao patrimônio cultural considerando os seguintes campos:
Patrimônio Cultural, História,
Memória, Identidade e Cultura,
devendo as atividades serem
desenvolvidas com diferentes
públicos e instituições, como
professores, servidores da prefeitura, alunos e pais de alunos,
associações de moradores, conselheiros de diferentes conselhos,
entre outros. O Plano será apli-

cado a partir de 2022, mas
algumas de suas ações terão
que ser antecipadas para o
segundo semestre de 2021,
servindo como cômputo para o
cálculo do ICMS Cultural do
município para o ano de
2023. A equipe Técnica para
redação do plano ficou constituída pelos seguintes Conselheiros: da Secretaria de Cultura: Gilberto Medeiros, Kiara
Danielle e Lucimar Galiza; do
COMPAC: Sandra Rabelo,
Eloide Silva, Aparecido Jossan
e Érica Karinny.

Lagoa Feia: atrativo turístico mais visitado no Portal Minas
ATUALMENTE A
LAGOA FEIA
TEM SE TORNADO UM DOS
ATRATIVOS
MAIS POPULARES DO MUNICÍPIO.

A notícia foi dada pelo Setor
de Marketing da Secult, na
data
de
ontem,
03/05/2021, em reunião
realizada com a IGR Circuito
Turístico Lago de Irapé, na
qual foram apresentados os
trabalhos do Circuito e as
prioridades para o ano de
2021.
Localizada na Chapada da
Sesmaria, a Lagoa Feia forma um oásis no serrado, cuja
beleza é incalculável. Tombada como Patrimônio Histórico de Coração de Jesus,

por meio do Decreto Nº
15/1997, faz parte da história natural, cultural e social
do município, estando presente nas narrativas populares desde o Século XVIII.
Atualmente a Lagoa feia tem
se tornado um dos atrativos
mais populares do município,
podendo ser visitada, desde
que sejam respeitados todos
os métodos de sua preservação e na qual não se pode
Fotos: Cristiano Gazarotto - Viagem
banhar.
Kombinada

Gilberto Medeiros torna-se sócio do IHGMC
Gilberto Medeiros, atual Secretário
de Cultura e Turismo de Coração de
Jesus, MG, toma posse como sócio
no Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros, MG. A posse
aconteceu na sede do IHGMC, na
data de hoje, 13 de Abril de 2021,
na cidade de Montes Claros. Gilberto Medeiros foi indicado pelo Sócio
Efetivo Alceu Augusto de Medeiros,
e passou a ocupar a Cadeira de
número 97, até recentemente ocupada pelo Sócio Leonardo Campos,
cujo Patrono é o Historiador Urbino
Imagens: IHGMC
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Vianna.

Prof. Hermildo Rodrigues.

Estiveram presentes na posse os
Sócios Alceu Augusto de Medeiros,
que fez a indicação do nome de
Gilberto Medeiros; o Presidente do
IHGMC, Dr. Dário Teixeira Cotrim; o
Diretor de Finanças Cel. Lázaro
Francisco Sena; o Diretor de Finanças Adjunto e eleito novo Presidente
do IHGMC, e membro da Comissão
de Classificação e de Admissão de
Sócios, Dr. José Francisco Lima Ornelas, e o Diretor-Secretário Adjunto,

A participação do Prof. Gilberto
Medeiros no IHGMC é uma oportunidade especial para Coração de
Jesus, visto que um de seus projetos
mais ambiciosos são a pesquisa e
a escrita da história do Município
de Coração de Jesus, projeto com
o qual o IHGMC poderá em muito
contribuir.
Veja a matéria completa na página
da SMCT no Facebook
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Projetos Escolares repercutem aniversário de 109 anos de CJ
O aniversário de
109 anos de Coração de Jesus está
sendo repercutido
em todas as escolas
das diferentes redes
de Educação de Coração de Jesus. A
busca constante por
material sobre o município tornou-se frequente na SMCT
por parte de diretores,
professores,

alunos e pais de alunos. Vários projetos
foram propostos e estão sendo realizados,
apesar do modelo de
educação não presencial desenvolvido
devido á pandemia
de Covid-19. Os Boletins publicados pela
SMCT e as matérias
do Site da Prefeitura,
da página da secretaria no Facebook e

blogs de alguns corjesuenses, tem sido as
principais fontes de
pesquisa, mas também foram realizadas
várias entrevistas e
pesquisas na Fundação cultura José Alves de Macedo, localizada no prédio do
Antigo Ginásio, à Praça Ferreira Leal, Centro da Cidade de Coração de Jesus.

Imagem 01: atividade de aluna da EM
Aristides Batista da Conceição, Donana; Imagem 02: atividade da EM
Geraldo Gomes dos Santos, Vacaria.

Literatura Corjesuense: que livro ler
A indicação de leitura desta
edição é de dois livros da autoria de Bira Macedo: Migalhas
Folclóricas e Geografia dos
Mitos: Lendas, Fábulas e Contos
de Coração de Jesus. A indicação desses livros faz-se necessária por que ambos catalogam
muito do que há de narrativas
populares na formação das
mentalidades de Coração de
Jesus. Chegados os 109 anos de
Emancipação Política do município, essas são leituras importantes. Em ambos os livros, Bira faz
um apanhado de várias narrativas que compõem parte da
história de Coração de Jesus. Em
Migalhas Folclóricas, de 2012, o
autor cataloga narrativas folclóricas da cidade de Coração de

Jesus. Já em Geografia dos Mitos,
vai além das fábulas, contos e
lendas, incluindo textos de sua
própria autoria e da autoria de
seu pai, os quais remetem à construção da memória popular de
nosso município, além de narrativas históricas importantes como as
que relatam a herança escravocrata ou as formas da pequena
economia, e ainda os luxos das
classes ricas locais. O autor também escreveu outros livros que tratam especificamente da história de
Coração de Jesus, especialmente a
política e administrativa, como Retrospectiva Histórica e Geográfica
de Coração de Jesus e Síntese Histórica de Coração de Jesus, editado
pelo aniversário de 100 anos de
emancipação.

Poesia Nossa de Cada Dia

Foto e texto: Gilberto Medeiros

Hino de Coração de Jesus
Coração de Jesus Altaneira

Coração de Jesus
Coração de Jesus
Terra querida
De encantos mil

de Glória e de Luz
109 anos de emancipação Explendente
Pedacinho da Terra Mineira
Que trabalha, que vibra e seduz.
Cidade de Deus

Gravada em cada coração Tu és a mais formosa cidade
nome é querido no mundo.
Parabéns pelos 109 anos EÉsteu
a paz e a felicidade.
És meu lar, meu amor mais profundo.

Lindas cachoeiras
Cavernas
Parte do imenso Brasil
Nome abençoado

Thiago Júnior Santos Ferreira. Aluno
do 7 Ano. EM Geraldo Gomes dos
Santos

Coração de Jesus te venero
Com as palmeiras e serras azuis.
Te adoro, enalteço e te quero
Porque és Coração de Jesus.
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Ambos catalogam muito do
que há de narrativas populares na formação das mentalidades de Coração de Jesus.

Os teus Filhos de ti orgulhosos,
Pois seu nome a isso faz juz,
São ordeiros e são operosos,
Só o bem e o amor os conduz.
Cada face reflete um sorriso
Vivem todos à sombra da cruz
Neste Belo e Feliz paraíso
Que és tu, Coração de Jesus.

Letra de José Prudêncio de Macedo e Dona Arlete Macedo

Boletim Cultural da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Coração de Jesus, MG
Cultura, fonte do futuro!
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Memória Patrimonial de Coração de Jesus: Casarão do Ginásio

secretariadeculturacj@gmail.com

Galeria de Fotos

Foto: Cristiano Gazarotto
Viagem Kombinada

O Casarão do Antigo Ginásio, hoje o maior símbolo arquitetônico de Coração
de Jesus, foi construído no Século XIX, pelo Coronel Francisco Ribeiro, um dos
pioneiros do desenvolvimento do município no início do Século XX. A construção foi, na época, e durante muitos anos, uma mansão familiar, cuja construção partiu de arrelias políticas entre o Cel. Francisco Ribeiro e o Sr. João
Lafetá, a fim de demonstrarem seu poderio econômico e político. O Casarão,
portanto, faz parte da história do município e viu sua emancipação política
acontecer, em 1912. Durante a segunda metade do Século XX, o Casarão,
desocupado pela família Ribeiro que se mudara para Montes Claros, serviu a
vários propósitos. Em 1965, passa a ser ocupado pelas salas de aula do
- Colégio Oficial Normal Benício Prates. Em período posterior, é também ocupado
pelas salas de aula da EE Cel. Francisco Ribeiro, enquanto essa passava por
reforma. Em 1974, pertencendo ao Estado de Minas Gerais, passa a ser ocupado
pela Fundação Cultural José Alves de Macedo, ocupação ainda em andamento.
Atualmente, além da FCJAM, o Casarão abriga a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo e é sede da Academia de Letras, Ciências e Artes de Coração de Jesus
e dos Conselhos Municipais de Patrimônio Cultural e de Turismo do município. O
Casarão abriga o Museu da Fundação, com uma excelente exposição, e uma
biblioteca. Nele também podem ser encontrados livros de autores e autoras locais.

Estamos na Web

Fotos: Acervo da Prefeitura de
Coração de Jesus

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 IV
Aspectos Econômicos:
da Colonização ao final do Século XIX
Coração de Jesus está situada em
uma região considerada, historicamente, menos densamente povoada
do que outras regiões de Minas
Gerais. A região não apresentou
atrativos auríferos ou diamantíferos
como as regiões das minas. Na
mentalidade popular, acredita-se
que foi encontrado ouro ou diamantes na região onde hoje está o município, mas isso tem muito mais aspecto de lenda do que de história.
Imagem 01: Gravura de James
Wells, 1875; Imagem 02: Látex de
Mangabeira, Secom UFG.

Após instaurada a colonização, a
forma econômica que se instalou foi
a de subsistência, baseada na agropecuária e na exploração de elementos naturais para a alimentação.
Essa forma econômica foi fundamental para, junto com os produtos
vindos da Bahia, alimentar as regiões auríferas e diamantíferas durante o final do século XVIII e Século

XIX. Ainda em 1875, James Wells
observa que Coração de Jesus
estava cercado por muitas roças.
Observa também que toda a região
é formada por uma escassa população, com poucos escravos e muitos
homens livres e pobres que cultivavam a terra. Conforme Wells, “as
roças exibiam alternadamente os
verde-pálidos das culturas nascentes
de milho e cana-de-açúcar, e a
verdura mais escura da mandioca e
do feijão” (WELLS, 1995, p. 291)*.
Esses eram, além do gado bovino,
equídeo, suíno e do galináceo, os
elementos agrícolas cultivados em
Coração de Jesus da colonização ao
final do Século XIX.
Na primeira metade do Século XIX,
mais propriamente em 1832, a
região viu-se invadida pelos extratores de borracha, que viram nas
mangabeiras uma excelente fonte
do produto. Esta economia, no entanto, não durou muito tempo, sendo
substituída pelo ciclo da borracha
iniciado pela descoberta das serin-

gueiras no Norte do país a partir
de mais ou menos 1879. Descobriuse, muito cedo, que as mangabeiras
não eram páreas para a produção
de látex como o são as seringueiras. Ademais, esse tipo de economia não ajudou muito a região,
senão para que ela fosse mais
densamente povoada a partir daí,
resultados das várias famílias que
para cá vieram e ficaram após ser
encerrada a exploração da borracha de mangabeira.

*Wells, James W. Explorando e viajando
três mil milhas através do Brasil - do Rio
de Janeiro ao Maranhão - Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, Centro de
Estudos Históricos e Culturais, 1995.
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