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DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA

O DESPONTAR DO
TURISMO NAS TERRAS
DO MINÉRIO DE FERRO
Municípios tricentenários que têm a extração mineral como principal
atividade econômica estão despertando para suas belezas históricas
e naturais como uma alternativa de geração de renda e trabalho
03 a 08

Festa de Santa Cruz,
realizada em maio,
Morro Redondo/Itabira
Foto: Roneijober Andrade
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EDITORIAL

O potencial do turismo para a
sustentabilidade econômica

A força do turismo em
regiões de mineração

Antonio Grassi, diretor-presidente do Instituto Inhotim

Território de Minas cravadas até
no nome, nosso Estado talvez viva,
hoje, o período de maior evidência de
que precisa diversificar. A atividade
mineradora, imprescindível para o
desenvolvimento do Brasil, e que fez
de Minas Gerais uma potência desde
seu desbravamento, no século 16,
tem tido seu modelo de sustentação
revisto. É cada vez mais claro que
não há sustentabilidade econômica
quando se é dependente de uma única atividade.
Felizmente, em nosso Estado, há excelentes alternativas ao
extrativismo, como o turismo.
É claro que não se trata de uma substituição à mineração, que movimentou, em 2018, no Brasil, US$ 34 bilhões, sendo que Minas responde por
43,2% desse percentual, segundo
o Instituto Brasileiro de Mineração.
Porém, a atividade turística também tem um grande potencial a ser
explorado.

O Brasil é o primeiro país no mundo
em atrativos naturais, e o oitavo em
atrativos culturais, conforme o Fórum Econômico Mundial. O setor representa 8,1% do PIB nacional, e é responsável por 7,3% dos empregos, o
equivalente a 6,6 milhões de pessoas.
Diante desse cenário, o desafio é
construir, em conjunto com a sociedade – incluindo poder público e esfera privada –, um mecanismo para
utilizar melhor os recursos.
Temos experiências suficientemente fortes no Inhotim para mostrar o potencial do turismo. A cidade
de Brumadinho, onde nos localizamos, se transformou com a abertura
do Instituto, em 2006. Recebemos
cerca de 350 mil visitantes anuais,
13% deles, estrangeiros. Hoje, a cidade faz parte do mapa internacional de
museus e jardins botânicos. Tudo isso
num espaço de tempo curto, mostrando que, apesar de ser uma instituição jovem, tem uma extraordinária
capacidade de transformação.
Essa atratividade trouxe impactos econômicos positivos à região,

gerando empregos diretos na cadeia
turística. Houve incremento de leitos
na rede hoteleira, passando de 300
em 2008 para 1.300 em 2016, segundo relatório do BID de 2017. De
acordo com a prefeitura de Brumadinho, entre 2011 e 2014 o número
de bares e restaurantes subiu de 56
para 99, de 6 lanchonetes para 14,
de 3 padarias para 11, e de 4 mercados de alimentos para 28.
Aproximadamente 80% dos nossos funcionários são da região e, para
muitos deles, o Inhotim é a chance de
conquistar o primeiro emprego e de se
qualificar tendo contato com conteúdos artísticos, culturais e ambientais.
Nos últimos anos, mais pessoas descobriram as riquezas de toda a região
de Brumadinho. Uma extensa área
verde, cachoeiras, trilhas, e uma rica
oferta cultural, com tradições de congado e comunidades quilombolas.
Por fim, entendemos que turismo,
cultura, arte e educação serão cruciais para novos modelos sustentáveis de desenvolvimento econômico-sociais nos próximos anos.

Mineração, Turismo e História
José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato
Dentro e Presidente Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
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vem políticas públicas e a sociedade
civil organizada. Esse é o grande desafio que assola a maior parte das
cidades mineradas de nosso Estado,
muitas delas históricas.
A quase totalidade desses municípios se tornaram dependentes
da extração minerária e muitos não
sobreviveriam sem a arrecadação
tributária advinda da mineração,
perdendo assim uma outra vocação natural: o turismo.Minas Gerais
é um Estado do ouro e é assim que
ele deve ser tratado e considerado,
e não como um depósito de lama e
palco de repetidos acidentes e crimes ambientais.

“
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Regiane Marques
regiane@defatoonline.com.br

Minas é um Estado do
ouro e é assim que ele deve
ser tratado e considerado,
e não como um depósito de
lama e palco de repetidos
acidentes e crimes
ambientais.
Redação
Rodrigo Andrade (Editor Adjunto)
Anna Gonçalves
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Nosso Estado tem em seu próprio nome uma atividade econômica: a mineração. Em um primeiro
momento, essa atividade nos deixou
um legado artístico, cultural e arquitetônico de beleza única, culminando
hoje em três Patrimônios Culturais
da Humanidade: O Santuário de Bom
Jesus de Matozinhos com os profetas de Aleijadinho, em Congonhas, e
os centros históricos de Ouro Preto
e Diamantina. O Ciclo do Ouro nos
deixou o Barroco e as cidades históricas mineiras, que juntas somam
mais da metade de todo o patrimônio artístico e arquitetônico tombado
no Brasil.
Três séculos depois, a mineração
continua representando a principal
atividade econômica de nosso Estado. A Associação das Cidades Históricas, juntamente com a Universida-

de Federal de Ouro Preto e a Unesco,
criaram em 2018 o Fórum Estadual
de Sustentabilidade nas Cidades Históricas de Minas Gerais, estruturado
com palestras, debates, minicursos
e visitações, com o objetivo central
na preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental das cidades históricas mineiras.
Idealizado para ser itinerante, o
Fórum vai passar pelas 30 cidades
pertencentes à Associação, enfocando sempre a troca de conhecimento
e experiências acerca do potencial
turístico, cultural e ambiental de
cada cidade e região, patrimônio
esse que é único no mundo. No mês
de julho ele se realizará nos dias 11 e
12 em Ouro Preto.
É importante destacar que as
Cidades Históricas têm um grande
potencial turístico e necessita de iniciativas sólidas e permanentes para
serem desenvolvidas em parcerias
com as instituições de ensino, órgãos governamentais que desenvol-

Mineração e turismo são duas grandes alavancas
econômicas e estão entre os setores que mais empregam no Brasil e no mundo. Ambas sustentam a
economia de inúmeros municípios de Minas Gerais.
Em alguns casos, são cidades exclusivamente mineradoras, sem exploração turística. Em outros, ocorre o inverso: há somente
turismo, sem atividade minerária registrada.
Nesta edição do “DeFato Cidades Mineradoras” tratamos, mais especificamente, de um terceiro grupo
de municípios, nos quais as duas atividades estão
presentes nas economias locais.
Como se verá nas reportagens desta edição, na rota
dos municípios mineradores há uma pegada turística
com potencial inesgotável. Há inúmeros destinos desbravados. Há roteiros sendo formados todos os dias.
Em Itabira, berço da Vale e também de Carlos Drummond de Andrade, além dos roteiros urbanos ligados ao poeta, há uma forte movimentação rumo a
Ipoema, um sossegado distrito localizado a 42 km
de Itabira e a 85 km de Belo Horizonte, via BR-381.
Conhecido por abrigar o Museu do Tropeiro, Ipoema
tem também cachoeiras belíssimas, tradições religiosas e uma estrutura de receptivo que só cresce.
Não por acaso os eventos que lá ocorrem vêm registrando a cada edição um número maior de visitantes.
Outro exemplo é Conceição
do Mato Dentro,
Cada um dos municípios
município
que
abriga uma plan- mineradores abordados
tem sua própria
ta da mineradora
Anglo American.
história, seus pontos
Neste momento,
turísticos específicos,
variadas ações
suas riquezas
estão em curso
singulares
para fortalecer
a atividade turística. No centro
dessas ações está o distrito de Tabuleiro, com sua
cachoeira homônima de 273 metros de queda, a
mais alta de Minas Gerais e a terceira maior do país.
Catas Altas, cidade também de história influenciada
pela extração de minério, é outra cuja presença no
mapa turístico de Minas Gerais cresce a cada tempo.
Além de abrigar o Santuário do Caraça, a natureza generosa fez dali cenário para passeios exigentes.
Há ainda Barão de Cocais, sobretudo com o distrito de Cocais; São Gonçalo do Rio Abaixo, a partir de
eventos e tradições; e ainda Santa Bárbara, Caeté e
tantos outros municípios como exemplos a destacar no esforço da confluência da mineração com o
turismo.
Cada um dos municípios mineradores abordados
tem sua própria história, seus pontos turísticos específicos, suas riquezas singulares. Está claro hoje
que, em todas estas cidades, a mineração ainda é a
principal atividade econômica. Mas também é certo que o turismo já é igualmente percebido como
uma via de grande potencial para a almejada diversificação.
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Itabira pauta turismo no desenvolvimento econômico

Diversificação Econômica Gestão municipal definiu uma série de iniciativas, utilizando parte da verba arrecadada com a Cfem, para serem
implementadas entre 2018 e 2020 com o ojetivo de atrair turistas, impulsionar o crescimento do município com geração de emprego e renda

“
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As ações de turismo em Itabira fazem parte do Plano de
Desenvolvimento
Econômico
do município de 2018 a 2020.
Algumas iniciativas já foram implementadas, outras estão em
andamento ou ainda aguardando a execução. Com uma grande
extensão territorial (1.254 km²),
o que corresponde a quatro vezes o território de Belo Horizonte (331,4 km²), o município tem

atrações naturais, históricas e,
principalmente, o privilégio de
ser o berço do grande poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), que apresentou ao mundo, em verso e prosa,
a terra do minério de ferro.
“A gente vê o turismo como
uma indústria que gera emprego, renda, atratividade para o
município no modo geral. Itabira há ainda uma grande depen-

dência da mineração, mas o turismo é uma linha estratégica”,
diz o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia, Inovação
e Turismo de Itabira, José Don
Carlos Alves Santos.
E é do minério de ferro que
Itabira busca agora garantir o
turismo como uma atividade
econômica que atraia cada vez
mais turistas e gere emprego e

renda para a população. Foi estabelecido, inclusive por meio de
lei municipal, que 20% do valor
vinculado à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) - ou 14% do
total arrecadado - devem ser
destinados ao Fundo de Desenvolvimento de Itabira (Fundesi),
incluindo aí o turismo. A previsão
é que esse montante totalize R$
17 milhões este ano.

20%

do valor vinculado à
Compensação Financeira
pela Exploração de
Recursos Minerais - o
que equivale a 14% do
arrecadado - são destinados
ao desenvolvimento
econômico de Itabira

AÇÕES DE TURISMO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2018-2020*
• Revitalizar os atrativos turísticos: Parque Água Santa,
Museu do Ferro, Caminhos Drummondianos, Rampa de voo
livre, Ribeirão São José
• Promover e/ou fomentar exposições, feiras, mostras,
eventos culturais, esportivos, recreativos, tecnológicos,
gastronômicos, turismo de negócios, rural, de
ecoturismo e cultural
• Fomentar a indúsitra do Turismo: souvenir e oficinas

• Estruturar e implementar roteiros turísticos de Itabira
• Implantar portais na entrada da cidade
• Implementar e dar manutenção à sinalização indicativa e
de atratividade turística no município
• Implementar a Semana do Turismo de Itabira: economia
criativa e solidária
• Elaborar e implantar a Lei do Transporte Turístico
• Revitalizar e operacionalizar o Centro de Tradições do Carmo

• Gerir e manter o funcionamento do Museu de Tropeiro,
Rodas de Viola e Oficinas Temáticas
• Implantar e operacionalizar o portal e receptivo turístico na
Serra dos Alves
• Implantar atrativos turísticos utilizando equipamentos da
mineração
• Implantar o projeto Trem é Turismo em parceria com a Vale
*Íntegra do plano disponível no site da Prefeitura de Itabira

Município tem três regiões com diferentes atrativos
O planejamento das ações de turismo em Itabira considera as peculiaridades de cada região conforme seus
atrativos. Na sede, os Caminhos Drummondianos estão

Aniversário do Museu do Tropeiro

DISTRITO DE IPOEMA
Em Ipoema, o turismo ocupa grande parte dos 4.000 habitantes. Essa vocação se
consolidou após 2003, com a instalação do
Museu do Tropeiro. “Naquela época, o distrito tinha uma pensão com quatro leitos. Hoje
soma cerca de 600 leitos”, disse o secretário
Don Carlos. Além do Museu do Tropeiro, a
região tem muitas cachoeiras, com destaque
a Alta, paisagens para a prática de esportes
radicais e está no Caminho da Estrada Real.
RODA DE VIOLA E MUSEU DO TROPEIRO
Ipoema tem dois grandes eventos tradicionais realizados pela prefeitura: a Roda de
Viola, que geralmente acontece nos sábados
de Lua cheia, de maio a outubro, e a comemoração do aniversário do Museu do Tropeiro,
no início de abril, quando o distrito recebe cerca de 2.000 cavaleiros. Há também a Festa
de Santa Cruz, no Morro Redondo, em maio.
Atualmente, a Prefeitura de Itabira está
reformando o Museu do Tropeiro. A previsão
é que as obras sejam concluídas em agosto.
Outra ação é a realização, a partir de julho,
de oficinas temáticas: Escola da Viola, Catira
e Lavadeiras. “É uma forma de manter viva
as tradições, gerando desenvolvimento e
renda”, declarou Don Carlos.

em destaque, além do Museu de Itabira, o Parque das
Águas e a Rampa de Voo Livre. O distrito de Ipoema já
está consolidado com o Museu do Tropeiro, suas Rodas

Casa de Drummond

SEDE E CAMINHOS DRUMMONDIANOS
Por onde se anda na cidade de
Itabira é possível perceber a presença do seu filho mais famoso: o poeta
Carlos Drummond de Andrade. São
várias estátuas, a Fundação Cultural
Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), o Memorial Carlos Drummond,
a Casa de Drummond, a Fazenda do
Pontal, onde sua família viveu, e as
histórias sobre ele contadas com orgulho pelos itabiranos. Os Caminhos
Drummondianos já atraem visitantes de todos os lugares, mas o plano
de turismo quer impulsionar ainda
mais o roteiro. A Casa de Drummond
acabou de passar por uma restauração, sendo reaberta no final de maio.
FESTIVAL DE INVERNO
Itabira também é conhecida
pelo seu tradicional Festival de Inverno, realizado pela FCCDA. A 45ª
edição do evento começa no dia 13
de julho e segue até o dia 24 desse
mês com programação cultural e
artística, trazendo sempre atrações nacionais.
Este ano, a Prefeitura de Itabira

realizou pela primeira vez, no dia 14
de junho, no Museu de Itabira, a Roda
Cultural, com música, apresentações culturais, barraquinhas de artesanato e comida típicas. A proposta
é que a Roda Cultural aconteça uma
vez por mês, de junho a outubro, e
entre para o calendário de eventos
da cidade. O projeto se baseia no sucesso da Roda de Viola, que é realizado no distrito de Ipoema há mais
de 15 anos.
SEMANA DO TURISMO
A Semana do Turismo, que acontece em setembro, também é outro
evento que a prefeitura quer fortalecer para incentivar a economia criativa e solidária na sede do município.
Este ano, será a terceira edição realizada por esta gestão. Também já
foram executadas a reforma do Museu de Itabira, entregue em setembro do ano passado; a revitalização
do Parque Municipal da Água Santa
e do vagão de trem no local que
passou a abrigar o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

de Violas e suas cachoeiras. Já o distrito de Senhora do
Carmo e o Povoado dos Alves têm, respectivamente, o
Centro de Tradições e as belezas da Serra do Cipó.

Fotos PMI

Centro de Tradições

SENHORA DO CARMO
A história e a religiosidade do povo itabirano são
traços fortes e preservados no Distrito de Senhora
do Carmo, onde está o Centro de Tradições. O espaço, inaugurado em 2008, tem exposições permanentes e conta com a parceria da Associação Flores
do Carmo, que trabalha com o tear. O Centro de Exposições abriga também eventos artísticos e culturais do distrito, como oficinas, shows e espetáculos.
O plano da administração é valorizar as caraterísticas da comunidade. Atualmente, o Centro de
Tradições passa por reforma. A previsão é que as
obras terminem antes do Encontro das Tradições,
que está marcado para 1º de setembro. Esta será
a terceira edição do evento, que tem shows, cavalgada, barraquinhas de comidas e artesanato. “Queremos que o Centro seja um grande Memorial das
Tradições do Carmo e de toda a Itabira, atraindo o
turista e impulsionando a economia solidária”, disse
o secretário Don Carlos.
SERRA DOS ALVES
Já o Povoado de Serra dos Alves se destaca pela
beleza natural. No local será construído o Portal de
Acesso ao Parque Nacional da Serra do Cipó, com
a instalação de um pórtico com vista para a Serra
do Cipó e de um Centro de Atendimento ao Turista
(CAT), com espaço, inclusive, para um miniauditório.
O projeto já está pronto.
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Turismo ocupa 40% da população em Catas Altas

Diversificação Econômica A atração mais famosa é o Santuário da Serra do Caraça, que recebe 80 mil turistas por ano, 16 vezes o
número de habitantes; o projeto é investir cada vez mais em eventos de gastronomia, como o tradicional Festival do Vinho
Com cerca de 5.000 habitantes e 40% da população economicamente ativa ocupada com
o turismo (2.000 pessoas), em
um cenário de belezas naturais,
patrimônio histórico tricentenário e tradição enícola, investir no
setor é uma obrigação do poder
público. É com esta certeza, segundo o secretário municipal de
Turismo de Catas Altas, Rodolpho Sanches, que a atual gestão
vem utilizando recursos advindos
da Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais (Cfem) para incrementar o
setor. Conforme o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), o município recebeu de
Cfem R$ 552 mil em abril.
A atividade turística sempre
fez parte do município, que ainda traz conservada boa parte de
sua história, que começou no início do século 18. A atração mais
famosa é o Santuário Serra do
Caraça, que recebe 80 mil turistas por ano, 16 vezes o número

de habitantes de Catas Altas.
“Mas é trazer o turista também para a cidade o principal
foco da administração”, diz o
secretário. Uma das iniciativas
em prática é a recuperação das
peças sacras das igrejas históricas. No último mês de maio, 12
peças sacras da capela de Santa Quitéria foram entregues à
comunidade.
O projeto foi planejado em três
etapas e terá investimento total
de R$ 900 mil. Também já está

em processo de licitação a reforma de três igrejas: a Matriz Nossa Senhora da Conceição, a Igreja
Nossa Senhora do Rosário e a
Capela Nosso Senhor do Bonfim.
CAPACITAÇÃO
Um importante investimento
no turismo em Catas Altas é a
capacitação de mão de obra. Em
uma parceria da Prefeitura Municipal com o Senac, estão sendo oferecidos cursos gratuitos
diversificados: agente de infor-

Foto Circuito do Ouro

mações turísticas, culinária, barman, camareira, garçom, entre
outros. Já foram contempladas
cerca de 400 pessoas do município e o planejamento é ofertar
capacitação para mais 400.

31,57
Foi a pontuação no ICMS
Cultural de Catas Altas,
em 2017, contra 17,47
do exercício anterior.

Desafio é superar crise na mineração
A crise na mineração é uma
preocupação de Catas Altas e da
maior parte dos municípios mineradores. Atualmente, a extração
mineral no município ocorre na
Mina de São Luiz, operada pela
Vale e que faz parte do Complexo
Fazendão.
Um temor da administração
atualmente é devido à paralisação da mina da Alegria em
março, devido à falta de garantia da estabilidade da estrutura.
Localizada em Mariana, a mina
emprega 236 catas-altenses,

Santuário da Serra do Caraça recebe cerca de 80 mil visitantes por ano

Foto Instituto Estrada Real

Festival de Vinho é modelo de evento gastronômico
O Festival do Vinho, que
teve a sua 19ª edição realizada
de 17 e 19 de maio, é um evento de sucesso em Catas Altas
e a melhor prova, para a administração, que o município tem
grande potencial para eventos
de gastronomia. Os dias de
festa aquecem a economia
local, com lotação máxima
das pousadas, restaurantes
cheios, além das barracas
com venda de produtos. “Foram vendidas 2.000 garrafas
de vinho no evento”, comemora o secretário de Turismo,

“

O turismo é uma
importante fonte
geradora de renda. A
mineração um dia vai
acabar, mas estamos
criando alternativas de
fontes de renda para a
população. E a preservação
do nosso patrimônio
cultural, histórico e
religioso contribui para o
crescimento do turismo
que hoje é um forte pilar
econômico em
todo o mundo.

Rodolpho Sanches.
O Festival do Vinho é uma
realização da Prefeitura de Catas Altas, em parceria com a
Associação dos Produtores de
Vinho, Agricultores Familiares
e Outros Produtos Artesanais
de Catas Altas (Aprovart). A
produção da bebida no município começou no século 19,
após o fim do ciclo do ouro,
por iniciativa de Monsenhor
Mendes. Já o festival foi criado
para enaltecer a produção do
vinho de jabuticaba iniciada por
Anastásio de Souza em 1949,

como uma alternativa à fabricação do tradicional vinho de
uva, e que virou uma tradição
do município.
CERVEJA ARTESANAL
Há três anos, também vem
sendo realizado em Catas Altas
o Cult Beer - Festival de Cultura e Cervejas Artesanais, no
mês de setembro. Com entrada
gratuita e apoio cultural da Prefeitura de Catas Altas, o evento
conta com oficinas, exposições,
passeio ciclístico e shows na
praça Monsenhor Mendes.
Foto Prefeitura de Catas Altas

“

José Alves Parreira
prefeito de Catas Altas

conforme o prefeito José Alves.
Desde fevereiro, outra grande
preocupação é em relação ao risco de rompimento da barragem
Sul Superior da Mina de Gongo
Soco, em Barão de Cocais. A lama
de rejeitos pode comprometer
estradas de acesso a Catas Altas.
O município abriga a Barragem Dique de Contenção Paracatu - Mina Fazendão, o Dique
de Contenção Lavra Azul, a
Barragem Dicão Leste, a Barragem do Mosquito e o Dique de
Contenção Cobras.

Festival do Vinho tradicionalmente realizado em Catas Altas

Catas Altas com a serra ao fundo, onde nova extração mineral foi barrada

Nova extração foi barrada
A empresa Atlântica Minas Empreendimentos e Participações tentou explorar cerca de 3 milhões de
toneladas de minério de ferro, do
Complexo Maquiné, em Catas Altas. A extração faria parte de um
Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) de recuperação ambiental de
responsabilidade da Setovi Mineração S/A. A Atlântica assumiria a
responsabilidade de reparar o dano
ao meio ambiente em troca da exploração de minério.
O Ministério Público apresentou a proposta da empresa à Pre-

feitura Municipal no final do ano
passado, mas a administração
municipal não concordou em assinar o acordo. Em uma das suas
justificativas, o prefeito José Alves
Parreira declarou ao Ministério Público que o intuito era “justamente
a preservação de todos os bens
naturais, não se admitindo qualquer tipo de degradação”. Na área
estão duas das mais importantes
e visitadas cachoeiras do município, da Santa e Maquiné, além
de serem pontos de captação de
água para abastecimento da sede.
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Conceição investe em ecoturismo, patrimônio e eventos
Diversificação Econômica No auge da mineração e com recursos, munícípio aposta no turismo para a diversificação econômica
Conceição do Mato Dentro,
conhecida com Capital Mineira
do Ecoturismo, passou a conviver nesta década com a extração de minério pela Anglo American. Neste ano, o município de

20 mil habitantes vem recebendo cerca de R$ 17 milhões por
mês de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (Cfem), conforme o
Departamento Nacional de Pro-

dução Mineral (DNPM).
Mesmo com essa extração mineral em alta, a diversificação econômica já é uma
preocupação do município e o
turismo é uma das principais

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Entre as ações para impulsionar o turismo está a restauração do patrimônio histórico, a se destacar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com mais de 300 anos
e investimento de quase R$ 14 milhões, sendo a maior parte R$ 10 milhões, oriundos da Anglo. A igreja, localizada na
sede, foi reaberta no final de 2018 depois de 15 anos fechada. Durante a restauração, foram recuperadas as pinturas
da época da construção, que até então eram desconhecidas
pela população. Também nos distritos, vários patrimônios
foram restaurados. Está em fase final a revitalização da fachada de 50 casas e de três capelas de Córregos.

Fotos PMCMD

Cachoeira do Tabuleiro

ATRATIVOS NATURAIS

Matriz de Nossa Senhora da Conceição

Estão sendo feitos também investimentos nos atrativos naturais, palco da prática
de muitos esportes radicais. No Parque Nacional Municipal do Tabuleiro, onde está a
Cachoeira do Tabuleiro, a mais alta de Minas
(273 m) e a terceira maior do país, foi construída uma escadaria com cerca de 700
degraus até o poço da queda d´água. Atualmente, está sendo construída uma nova
sede administrativa. As cachoeiras Rabo
de Cavalo e Três Barras também são muito
procuradas, assim como o Salão de Pedras,
na área urbana.

apostas de Conceição do Mato
Dentro, quando as reservas
de minério se esgotarem. E há
muito o que se explorar, além
das belezas naturais, o município tricentenário também tem

CAPACITAÇÕES
Para receber bem o
turista e gerar emprego
e renda, a administração
municipal está investindo na capacitação. Neste
mês, foi concluído o curso
de Condutor do Patrimônio
Cultural por 26 alunos da
rede estadual de ensino.
Essa mesma capacitação
foi realizada com os guardas patrimoniais. Também
já formaram cerca de 40
pessoas como agentes
turísticos e outros 40
como condutores ambientais. Oficinas, palestras e
seminários também são
rotina na agenda do município. Em agosto de 2018,
Conceição foi sede do 15º
Congresso Nacional de
Ecoturismo e Turismo de
Aventura - Abeta Summit.

um vasto patrimônio histórico
e cultural. Outra estratégia é o
investimento em eventos, impulsionando os que já existem
e criando novos, inclusive com
atrações internacionais.

NOVOS EVENTOS
O investimento em eventos é outro nicho explorado por Conceição do Mato Dentro. No próximo mês de
julho, de 13 a 21, acontece o 1º Festival de Inverno, nos
distritos de Córregos, Tapera e Santo Antônio do Cruzeiro, além da sede. Em maio, foi realizado o 2º Tabuleiro Jazz Festival, no distrito do Tabuleiro. No final de
março deste ano, aconteceu o Desafio Brou De Mountain Bike de Train Run com mais de 1.000 atletas inscritos. No início de dezembro de 2018, foi realizado o
1º Festival Gastronômico da Cachaça, Queijo e Cerveja.

EVENTOS TRADICIONAIS
Conceição já é conhecida como a terra do Jubileu
de Nosso Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, evento realizado de 13 a 24 de junho, e que chegou a sua
232ª edição. São cerca de 60 mil pessoas na cidade. Além da programação religiosa, há shows com
atrações nacionais promovidos pela prefeitura. No
dia 15, aconteceu a 29ª Cavalgada do Jubileu, que reúne cerca de 2.000 cavaleiros e já é o segundo maior
evento do tipo no país. Também as festas de Nossa
Senhora do Rosário são tradição na sede e nos distritos. Outro destaque é Festival Gastronômico de
Comida da Roça, realizado aos domingos, durante
quase dois meses, na cidade e nos distritos.
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Experiência de distrito é exemplo para Barão de Cocais
Diversificação Econômica Apesar de viver um momento de incerteza devido ao risco de rompimento de barragem, o município quer a
diversificação econômica e a atividade turística, como acontece principalmente na região de Cocais, é uma das alternativas
Fotos PMBC

Praça do Vilarejo de Cocais, patrimônio preservado e belezas naturais atraem muitos turistas

Cocais se destaca por ecoturismo, vilarejo e quitandas
Cocais tem cachoeiras e paisagens propícias à prática de
esportes radicais. Também é
no distrito que fica o Sítio Arqueológico da Pedra Pintada,
com suas pinturas rupestres,
datadas de aproximadamente
6.000 anos.
O Vilarejo Colonial guarda
muitas construções antigas, entre elas duas igrejas do século
18 tombadas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan): Capela de Nos-

sa de Nossa Senhora do Rosário
e Igreja de Santana.
O distrito ainda tem a tradição culinária na produção de
bolos e biscoitos. A Festa da
Quitanda, realizada há 12 anos
seguidos em Cocais, é considerada hoje o principal evento do
município, segundo o secretário
de Turismo. A última festa aconteceu em maio e atraiu turistas
de várias partes do Estado e do
país. Até estrangeiros estiveram
presentes. “Estamos trabalhan-

do, inclusive, para que Barão
seja reconhecida como a Terra
da Quitanda”, declarou.
O secretário informou que
Cocais tem hoje duas grandes
pousadas estruturadas e três
restaurantes. “Queremos incentivar o turismo rural, permitindo
ao visitante que ele vivencie o
universo local, seja hospedado
nas residências dos moradores
e possa conhecer mais o modo
de vida da comunidade”, declarou Rafael Gomes.

Em meio aos problemas que
enfrenta devido ao risco de
rompimento da barragem Sul
Superior, Barão de Cocais vem
buscando alternativas para o
desenvolvimento econômico. O
turismo surge como uma das
principais possibilidades para o
município de 32 mil habitantes.
“O ‘minério dependência’ é uma
discussão antiga. Sempre foi
difícil qualquer outra atividade
disputar com os valores pagos
pela mineração. Mas ela acaba,
portanto, é necessário pensar
a diversificação”, declarou o
secretário municipal de Turismo, Rafael Augusto Gomes.
E o exemplo é de casa, o distrito de Cocais, onde as belezas
naturais, o sítio rupestre, o vilarejo colonial e a tradição na produção de quitandas encantam
os visitantes. “Cocais é a nossa
menina dos olhos. Não temos
tradição em turismo, mas sabemos o potencial que a atividade
tem”, diz Rafael Gomes.
O gestor ressalta que o setor não precisa depender de
atrativos naturais ou bens patrimoniais para se desenvolver.
O turismo de negócios ou comercial também são possibilidades. Apesar de sua história

datar do início do século 18, a
cidade de Barão de Cocais preservou poucos imóveis.
O destaque é o Santuário de
São João Batista, com obras
de Aleijadinho e pinturas atribuídas ao mestre Ataíde. A
construção é tombada. Neste
junho, mês de aniversário de
Barão de Cocais (dia 24), aconteceu o Jubileu de São João
Batista, outra tradição do município. O evento é realizado na
sede, do dia 15 ao 24.
Assim como o santuário
também são tombadas as edificações que abrigam a Casa do
Artesão e o Cine Rex. Este último do século 20. Essas duas
construções, inclusive, serão
restauradas pela prefeitura.

Nível 3
este é o índice de alerta
máximo de risco de
rompimento da barragem
Sul Superior, da mina de
Gongo Soco, da Vale, que

O projeto da Vale de expansão
da mina de Brucutu, sediada em
São Gonçalo do Rio Abaixo, inclui a
extração mineral na Cava da Divisa, em Barão de Cocais. A expectativa da administração municipal
é que esse projeto não demore a
sair do papel para impulsionar o
desenvolvimento econômico do
município, incluindo ações no setor
do turismo. Também há a expectativa da extração pela Mineradora
Serra Azul no município, com início
da operação em um ano.
“Não podemos repetir o erro do
passado, em que Barão de Cocais
aceitou a mineração sem a merecida compensação. O plano agora
é que os recursos advindos da atividade sejam destinados à diversificação financeira, incluindo aí o
turismo”, afirmou o secretário de
turismo Rafael Gomes. Desde que
a Mina de Gongo Soco está desativada, em 2014, a compensação
financeira recebida por Barão de
Cocais é por abrigar a barragem de
Laranjeiras, que recebe os rejeitos
da Mina de Brucutu.

causa da evacuação, a celebração de Páscoa não pode acontecer na Igreja Nossa Senhora Mãe
Augusta do Socorro. Também
não ocorrerá no povoado a tradicional festa de Nossa Senhora
Mãe Augusta do Socorro, realizada há mais de 280 anos no
mês de agosto. A comemoração
dura dias, culminando com a Cavalhada de Socorro. A Prefeitura
Municipal planeja a reprodução
da festa em um outro local para
não causar mais esta perda aos
cocaienses.

Igreja Mãe Augusta do Socorro; patrimônio ameaçado em Barão

Santuário de São João Batista, em Barão de Cocais, enfeitado para o Jubileu

Município dá início ao Plano de
Desenvolvimento Turístico
Barão de Cocais começou
agora o seu Plano de Desenvolvimento Turístico. O primeiro debate com a sociedade,
promovido pela Prefeitura
Municipal, aconteceu no dia 6
de maio. Na data, foi realizada
uma reunião com a Associação
Comercial (Aciabac) e outros
atores do setor, como donos
de hospedagens e de imóveis
com potencial para uso no turismo, proprietários de restaurantes e lojistas.

Diversificação Econômica São Gonçalo do Rio Abaixo destaca monumentos preservados como importantes atrativos para os turistas
São Gonçalo do Rio Abaixo
vem passando por momentos
difíceis com a paralisação parcial da Mina de Brutucu, a maior
do Estado e que representa 9%
da produção nacional da mineradora Vale. A suspensão das
atividades de extração de minério que resultam em material
úmido desde fevereiro se deu
por ordem da Justiça devido à
proibição de despejo de rejeitos
na barragem de Laranjeiras, por
questões de segurança.

A redução na produção impacta na arrecadação - perda
de R$ 220 mil por dia, conforme declarado pelo prefeito Antônio Carlos em fevereiro. Mas
o problema também faz o município refletir sobre a necessidade de diversificação econômica,
e o turismo é uma das alternativas. “O turismo é de grande importância para nosso município,
sendo bem fomentado, contribui com geração de empregos
e crescimento do comércio, e

consequentemente resulta na
diversificação da economia”,
declarou o secretário de Cultura, Ulysses Guimarães Fonseca.
O município recebeu, em média, no primeiro trimestre deste
ano, R$ 6,8 milhões por mês de
Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais
(Cfem). Em São Gonçalo do Rio
Abaixo não há uma vinculação
direta de destinação dessa verba
destinada ao turismo. “Mas indiretamente os recursos da Cfem são

revertidos em reforma do nosso
patrimônio histórico, capacitação
dos nossos servidores e na realização de ações de fomento ao
turismo”, afirma o secretário.
1º FESTIVAL GASTRONÔMICO
A capacitação dos servidores
da área de Turismo e Cultura é
feita constantemente pelo município, segundo Ulysses Guimarães. “Atualmente, estamos em
fase de criação do Festival Gastronômico que ocorrerá em pa-

ralelo ao Festival de Inverno. Os
comerciantes do setor alimentício que vão participar do evento
seguem recebendo capacitação
por meio de workshops e consultorias”, afirmou. O 1º Festival
Gastronômico vai incrementar a
15ª edição do Festival de Inverno.
O evento, que será realizado de
26 a 28 do mês que vem, na praça Central, promete boa música,
atrações culturais e boa comida.
Já está confirmado para o dia 26
o show do 14 Bis.

PMSGRA

Município guarda bens culturais

USINA DE PETI
Uma das atrações turísticas e de desenvolvimento
industrial de São Gonçalo
do Rio Abaixo é a Usina Hidrelétrica e estação Ambiental de Peti, pertencente
à Cemig. A sua construção
teve início em 1942 e a
inauguração aconteceu em
maio de 1946, possui uma
geração de 9,4 MW e atende diretamente as cidades
de São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais.
Memorial de Padre João, uma das atrações de São Gonçalo Abaixo

Localizado a 84 km de Belo Horizonte e com cerca de 10 mil habitantes, São Gonçalodo Rio Abaixo se formou no início do século
18, com a exploração do ouro. O
patrimônio histórico convive hoje
com construções modernas.
A Matriz de São Gonçalo data de
1733 e ganhou mais destaque em
1871 com a construção do cruzeiro,
o maior do estado naquela época. O
templo foi dedicado a São Gonçalo
de Amarante e recebeu o seu nome.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário é
outro templo religioso do século 18
de grande valor histórico. Na zona
rural, em Vargem Alegre, está a

Igreja de São Sebastião.
Bem mais recente, o Memorial
do Padre João é um ponto turístico
de São Gonçalo. O pároco chegou
ao município em 1924, onde permaneceu por mais de meio século. Ele
faleceu em 1984, aos 94 anos. Em
2016, foi construído um memorial
em sua homenagem, com uma estátua gigante.
O Sítio Arqueológico no distrito
da Demanda reúne grafismo rupestres espalhados pelas paredes do
e sua existência é estimada entre
2.500 a 7.000 anos. Tem ainda a
Fazenda Brejaúba que possui arquitetura colonial do século 19.

desde o dia 22 de março

Barragem ameaça Gongo Soco
Desde 8 de fevereiro, devido
ao risco de rompimento da Barragem Sul Superior da Mina de
Gongo Soco, da mineradora Vale,
várias comunidades da região
foram evacuadas e estão ameaçadas de desaparecer na lama
caso a represa entre em colapso.
Cerca de 500 pessoas tiveram
de deixar seu passado para trás.
Entre essas localidades está o
povoado de Socorro, onde a história de Barão de Cocais começou. Consta que a primeira igreja
do vilarejo é datada de 1737. Por

Terra da maior mina do Estado tem outras riquezas

Barão de Cocais convive
Maxuel Dias PMBC

Volta da extração
é esperança para
aquecer a economia
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O diálogo, segundo o secretário de Turismo, Rafael Gomes,
também vem sendo promovido
com municípios vizinhos, numa
tentativa de fortalecimento do
turismo regional. “Barão pode
ser uma cidade pequena, mas
se pensarmos em um circuito,
não há dúvida que há muitos
atrativos”, declarou. As conversas iniciais já foram feitas
com Catas Altas e Santa Bárbara e outros municípios serão
procurados.

JUNHO É O MÊS EM QUE SE
COMEMORA O DIA MUNDIAL
DO MEIO AMBIENTE.
A Prefeitura de São Gonçalo
do Rio Abaixo faz a sua parte
na preservação das áreas
verdes e dos mananciais do
município. Faça a sua.
Quando todos preservam,
a natureza agradece.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS NOS MUNICÍPIOS MINERADORES E TRICENTENÁRIAS
2 BARÃO DE COCAIS
Santuário de São João Batista: Primeiro projeto
arquitetônico de Aleijadinho, que esculpiu também a
imagem de São João Batista e a tarja do arco do cruzeiro.
Construção iniciada em 1764 e concluída em 1785.
Os altares são folheados a ouro e a pintura do teto é
atribuída ao mestre Ataíde.
Distrito de Cocais: Destaca-se pelas belezas naturais,
incluindo a cachoeira de Cocais. além das igrejas
históricas. Na Serra da Cambota, está a cachoeira do cume,
Outro destaque é o Sítio Arqueológico da Pedra Pintada
com pinturas rupestres, datadas de cerca de 6.000 anos.
3 SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Igrejas: Matriz de São Gonçalo, datada de 1733. O templo
foi dedicado a São Gonçalo de Amarante e recebeu o seu
nome. Igreja Nossa Senhora do Rosário é outro templo
religioso do século 18 de grande valor histórico. Em
Vargem Alegre, está a Igreja de São Sebastião.
Memorial do Padre João: Estátua de 2016 em homenagem
ao pároco João que viveu de 1924 a 1984 no município.
Sítio Arqueológico no distrito da Demanda: Reúne
grafismo rupestres espalhados pelas paredes do e sua
existência é estimada entre 2.500 a 7.000 anos

1 ITABIRA
Caminhos Drummondianos: Terra do poeta Carlos Drummond de Andrade abriga o
Memorial Carlos Drummond de Andrade, a Casa de Drummond, a Fundação Cultural
Carlos Drummond de Andrade e a Fazenda do Pontal, da família do poeta.
Sede: Também na sede tem o Museu de Itabira, igrejas históricas, o Parque da
Água Quente, o Parque do Intelecto, entre outros atrativos.
Ipoema: O distrito abriga o
Museu do Tropeiro e atrai muitos
visitantes pelas suas belezas
naturais para a prática de
ecoturismo.
Senhora do Carmo/Serra dos
Alves: O distrito abriga o Centro
da Tradições e a Serra dos Alves
atrai pelas belezas naturais com
vista para a Serra do Cipó.

6 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Patrimônio Histórico: Na sede estão a igreja Matriz de Nossa
Senhora de Conceição, do inicio do século 18, as capelas de
Santana, de Nossa Senhora do Rosário, a Casa da Cultura, o Paço
Municipal e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Os distritos
também guardam o patrimônio histórico, com destaque para
Córregos, que acabou de ser revitalizado.
Ecoturismo: Região de prática de ecoturismo,
com destaque para as chachoeiras, como a
Tabuleiro, a maior de Minas (273 m), a Rabo
de Cavalo e a Três Barras. Outras
atrações são o Salão de Pedras
e a Serra da Ferrugem.

6

BH

5

3

1

2 4
9

4 SANTA BÁRBARA
Memorial Affonso Pena: Inaugurado em junho de 2009,
o Memorial foi criado para homenagear o ex-presidente,
cidadão santa-barbarense, e está instalado na Casa
Grande, onde nasceu.
Matriz de Santo Antônio: O templo oitocentista teve sua
construção iniciada no princípio do povoamento nesta
região por volta de 1713 e foi parcialmente concluída em
meados dos anos 1800. Faz parte do grupo das igrejas
que, em 1724, foram erguidas como sedes de vigários.
O local possui pinturas do mestre Ataíde.
5 CAETÉ
Serra da Piedade: Com 1.746 m de altitude, o Complexo
Turístico da Serra da Piedade engloba o Santuário
Basílica Nossa Senhora da Piedade, com uma importante
obra de Aleijadinho e mais de 250 anos de história e o
Observatório Astronômico Frei Rosário, um dos pontos
de observação mais importantes do estado,

7

8

9 CATAS ALTAS
Conjunto Arquitetônico do
Santuário do Caraça: Localizado no KM 9
da rodovia Caraça, é de propriedade da
Província Brasileira da Congregação da
Missão. Composto por prédio do antigo
colégio e seminário, onde hoje funcionam o museu e a biblioteca; pelo claustro, espaço de relaxamento
para os alunos do antigo colégio; pelas catacumbas, onde estão enterrados os corpos de padres
e ex-estudantes; e pela pousada.
Cachoeiras e Vale das Borboletas: As principais cachoeiras são do Meio, da Valéria e do Maquiné.
O Vale das Borboletas é formado por poços naturais e riachos.
Igrejas: Igreja Nossa Senhora da Conceição: estima-se que começou a ser construída em 1729, na
praça Matriz. Capela Nossa Senhora do Carmo, também do século 18, e conhecida como Igreja Santa
Quitéria,localizada no alto de uma colina.
Bicame de Pedra: O monumento de 1792 tem hoje cerca de 100 m e está a 12 km de Catas Altas.

7 OURO PRETO
Praça Tiradentes: Foi o local onde a
cabeça do mártir da independência,
Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, foi exposta (1792) em Vila
Rica, atual Ouro Preto. No local se
encontra um monumento ao mártir.
Museu da Inconfidência: A antiga Casa
de Câmara e Cadeia está localizada na
praça Tiradentes. A construção desse
monumento teve início em 1784 durante
o governo de Luiz da Cunha Menezes,
finalizada em 1896.
8 MARIANA
Praça Minas Gerais: Localizada em um
dos terrenos mais elevados e cercada
por montanhas, a praça é rodeada pelo
conjunto arquitetônico formado pela Casa
da Câmara e Cadeia, Igreja São Francisco
Assis e a Igreja Nossa Senhora do Carmo,
obras do século 18.
Conjunto Arquitetônico da Rua Direita:
Composto pela Catedral da Sé; a Casa do
Barão de Pontal, ex-governador de Minas;
a Casa Setecentista, em estilo colonial,
construída no final do século 18 e onde
se encontram guardados documentos
antigos. Tem ainda a casa de Alphonsus de
Guimarães, onde hoje está instalado o museu
que guarda inúmeros pertences do poeta.
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Acita desenvolve projeto de turismo regional

Entrevista. Maria Aparecida
Albuquerque Bueno, a
Cidinha, da Auto Peças
Lana, assumiu no dia 30
de maio a presidência da
Associação Comercial,
Industrial, de Serviços e
Agropecuária de Itabira
(Acita), eleita para o biênio
2019/2021. Uma das suas
ações é dar andamento
ao projeto de Arranjo
Produtivo Local do Turismo
que foi iniciado em 2018.
Qual o projeto da Associação Comercial para impulsionar
o Turismo em Itabira e região?
Juntamente com as Associações Comerciais do Médio
Piracicaba, está em desenvolvimento um projeto de APL
– Arranjo Produtivo Local do
Turismo. Essa discussão se faz
necessária, pois os empresários envolvidos acreditam que a
região tem muito potencial para
explorar e desenvolver o turismo. Existem muitos atrativos
naturais, culturais e religiosos.
A região é rica em cachoeiras,
serras, cânions, santuários, casarões históricos, igrejas cen-

Cidinha, presidente da Acita
tenárias e a culinária regional, é
mais um atrativo. Acreditamos
que uma cidade sozinha possa
não conseguir segurar o turista
por um período mais longo, porém, se juntarmos os atrativos
da região, o turista pode ficar
mais tempo explorando esses
atrativos.
Qual o objetivo do projeto e
o que a entidade vislumbra com
a sua execução?
O objetivo principal do projeto é promover o desenvolvimento socioeconômico, de
forma integrada e sustentável,
no Médio Piracicaba por meio
da cadeia produtiva do turismo.
Com o desenvolvimento do pro-

jeto é esperado:
- Fomentar e valorizar a cadeia
produtiva do turismo transformando-o em um setor estratégico para o desenvolvimento da
região;
- Incentivar a melhoria da competitividade dos empreendedores, gerando emprego, renda e
crescimento da economia local;
- Formar uma sólida rede de
parcerias com universidades,
entidades, governos e empresas para dinamizar negócios
com foco no turismo;
- Fomentar ações que aumentem a sensação de segurança
para os turistas.
Quem são os agentes envolvidos na execução deste projeto?
As discussões acontecem
nas reuniões das Associações
Comerciais do Médio Piracicaba, integrantes do movimento
do Plano Regional de Desenvolvimento. Participam do movimento as seguintes cidades: Alvinópolis, Barão de Cocais, Bela
Vista de Minas, Itabira, João
Monlevade, Rio Piracicaba, São
Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Barbara,
Mariana e Nova Era.

Quais as demais parcerias
que estão sendo buscadas para
a execução do projeto?
Para o melhor desenvolvimento do projeto serão convidados a participar empresários
da cadeia produtiva do turismo,
entidades de fomento e desenvolvimento, como a Fiemg, Sebrae, Senai, dentre outras, além
de instituições de ensino e o governo municipal.
Como este projeto vem
sendo executado em relação
à agenda de reuniões e no seu
desenvolvimento? Há alguma
consultoria contratada ou a ser
contratada?
As reuniões acontecem mensalmente, sempre em uma cidade integrante do movimento,
desde o início de 2018. Todas as
cidades envolvidas já apresentaram seus ativos turísticos
em potencial. A próxima etapa
é um planejamento e definição
das ações com uma agenda de
trabalho que deverá ser cumprida por cada cidade. Está em
discussão a busca por um profissional da área do turismo
para auxiliar e conduzir todo
o processo de implementa-

ção das ações em cada cidade
envolvida. A primeira reunião
com um turismólogo indicado
acontece nesta terça-feira, 18
de junho.
Há uma previsão para o início da execução deste projeto?
O projeto teve início em
2018, mas devido à grande proporção e a vários atores envolvidos pode ser considerado de
médio e longo prazo. Por ser
um programa que envolve mudança de comportamento, é um
processo relativamente lento,
que demanda respeito aos timings das localidades, necessitando, muitas vezes, um período mais longo para a obtenção
de resultados positivos.

“

Acreditamos que uma
cidade sozinha possa
não conseguir segurar o
turista por um período
mais longo, porém, se
juntarmos os atrativos da
região, o turista pode ficar
mais tempo explorando
esses atrativos.

“
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Vídeo da Vale mostra como muro evitará a chegada da lama em Barão
Mineração Um vídeo assinado pela Vale mostra a Mina de
Gongo Soco, em Barão de Cocais, com foco na projeção do
muro anunciado pela mineradora para conter a lama de rejeitos em caso de rompimento
da barragem Sul Superior, durante o processo de descomis-

sionamento.
De acordo com as imagens,
a área urbana da cidade estaria
a salvo, enquanto as comunidades de Piteiras, Vila do Gongo,
Socorro e Tabuleiro seriam
completamente tomadas pela
lama. Considerados zonas de
autossalvamento, os locais fo-

ram evacuados desde o dia 8
de fevereiro, quando a sirene
tocou pela primeira vez e indicou nível 2 de alerta risco da
estrutura.
O vídeo se tornou público no
dia 13 de junho. A Vale, por meio
de sua Assessoria de Comunicação, informou que a mídia não

Feliipe Augusto

Adolescente
desaparecida
é localizada
em Itabira
Fim de suspense A Polícia Civil de Itabira localizou no dia
5 de junho uma adolescente,
de 12 anos, que estava desaparecida há cerca de 10 dias.
A adolescente foi encontrada
em um imóvel abandonado no
meio do mato, em um local de
difícil acesso, em um terreno
pertencente à empresa Vale,
nas proximidades da barragem
Itabiruçu. Ela estava no local
acompanhada de um rapaz por
vontade própria; o jovem fugiu
ao perceber a chegada dos policiais. As autoridades policiais
investigam se houve eventual
existência de crime, bem como
delimitar a autoria.

está em sua versão final, com
alguns dados incorretos e que
começou a ser divulgado sem a
autorização da empresa. A Vale
estuda ainda como o vídeo saiu
do domínio interno. O muro terá
35 m de altura, 5 m de fundação, 10 m de espessura e cerca
de 400 m de extensão.

União matrimonial de 40 casais foi realizada em Itabira, no último dia 31 dfe maio

Casamento comunitário é celebrado em
Itabira e João Monlevade no dia 31 de maio
Matrimônio No mês das noivas,
40 casais itabiranos tiveram a
oportunidade de formalizar
sua união durante uma cerimônia gratuita e coletiva. O
“sim” foi dito no dia 31 de maio
em um casamento comunitário celebrado no Clube Ativa,
no bairro Amazonas. Em João
Monlevade, a proposta de casa-

mento coletivo partiu da Igreja
do Evangelho Quadrangular
com o objetivo de atender sete
casais que frequentam a instituição e que não possuíam condições financeiras para arcar
com os custos da solenidade.
Na cidade, o casamento também aconteceu no dia 31 de
maio, no Espaço Singular.

40

casais celebraram a
união no casamento
comunitário, no
Clube Ativa, em Itabira,
no dia 31 de maio

Projeto muro de Barão

Mulher é presa
acusada de
golpe do cartão
em dez pessoas
Golpe A Polícia Militar de Itabira
prendeu no dia 4 de junho uma
mulher de 25 anos acusada de
aplicar golpes em comerciantes
da cidade. A jovem foi denunciada por dez vítimas de diferentes
bairros do município. A mulher se
passava por vendedora de máquina de cartão e, ao testar o aparelho, efetuava compras sem autorização em nome dos clientes.
Ela também é acusada de efetuar
compras pela cidade e afirmava
que o pagamento seria feito por
meio de depósito bancário. Ao
chegar no banco, acompanhada
da vítima, a autora depositava um
envelope vazio e informava que o
pagamento havia sido feito.

Graças ao socorro dos policiais, o bebê recém-nascido foi salvo e não teve nenhuma sequela

Simulado de evacuação realizado no campus de Itabira da Unifei

Policiais Militares salvam bebê engasgado em João
Monlevade utilizando a manobra de Helmlich

Unifei realiza primeiro simulado
de evacuação de emergência

Socorro Um bebê recém-nascido foi salvo de um
engasgo após a mãe ligar
para a Polícia Militar de João
Monlevade. O caso aconteceu no dia 30 de maio.
Durante patrulhamento
noturno, a Sala de Operações da 17ª Cia Independente

Treinamento A Universidade
Federal de Itajubá (Unifei),
campus Itabira, realizou no
dia 10 de junho o primeiro
simulado de evacuação de
emergência. Membros do
Corpo de Bombeiros e Samu
simularam um incêndio com
vítimas em um dos prédios do

anunciou na rede de rádio
que estava em uma ligação
com os pais de um bebê recém-nascido engasgado e
que não respirava.
Chegando à residência, no
bairro Vale do Sol, os militares encontraram o bebê
já desfalecido e deram iní-

cio à manobra de Heimlich
(técnica de primeiros socorros utilizada em casos
de emergência por asfixia).
Em seguida, a criança rapidamente voltou a respirar. O
recém-nascido passou por
avaliação médica e foi liberado sem nenhuma sequela.

campi da universidade. Toda
a ação levou em torno de 15
minutos. Cerca de 100 pessoas, entre alunos, professores
e servidores participaram do
simulado, que é uma atividade
do trabalho de conclusão do
curso de Engenharia de Saúde
e Segurança.
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NOTÍCIAS DA MINERAÇÃO
Proposta rejeitada
Trabalhadores da Anglo American rejeitaram, em assembleias na
primeira semana de junho, a proposta de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
oferecida pela mineradora. Dos
1.099 funcionários que votaram,
653 foram contrários à oferta.
Segundo o Sindicato Metabase,
a empresa ofereceu 4,2 salários
de bonificação aos trabalhadores
de escalões mais baixos e 5,2 às
chefias. A diferenciação foi um
dos motivos que levaram à rejeição. Ao defender a reprovação,
o presidente do Metabase, An-

dré Viana, citou que a Anglo teve
crescimento recorde no primeiro
trimestre de 2019 e lembrou da
participação dos funcionários e do
sindicato nas campanhas pela liberação das licenças para a etapa 3
do Minas-Rio.
“A produção de minério de
ferro do Minas-Rio atingiu 4,9 milhões de toneladas no primeiro trimestre desde ano, um crescimento de 61% em relação ao mesmo
período de 2018, quando havia
extraído 3 milhões de toneladas.
Isso não é motivo para uma PLR
melhor?”, questionou.

Descomissionamento

“

Nós lutamos pela
licença ambiental da
Etapa 3 para possibilitar
o acesso ao minério
de melhor qualidade
e entendemos que o
trabalhador merece seu
reconhecimento por
produzir mais.

“
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Do presidente do Sindicato
Metabase, André Viana, ao
defender a rejeição da proposta
de PLR da Anglo American

De olho na Cfem
A Prefeitura de Itabira aguarda para julho um treinamento da
Agência Nacional de Mineração
(ANM) que irá capacitar servidores da Secretaria Municipal de
Fazenda a fiscalizarem o recolhimento dos royalties da mineração. A compensação financeira
(Cfem) é autodeclarada pelas
empresas do setor – caso da Vale
na cidade – e o controle atualmente é feito pelo órgão federal,
cuja estrutura é insuficiente para
atuar em todo país.

Uma das estruturas que compõem o complexo de Pontal, em
Itabira, o Dique 2 será desativado
pela Vale. O barramento, alteado
pelo método a montante, está em
nível 1 de risco de rompimento
desde o início de abril, depois que a
mineradora não obteve a declaração de estabilidade para operá-lo.
Em reunião na primeira semana de maio, diretores da Vale informaram a prefeitos da Associação
dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais (Amig) sobre o processo de descomissionamento de
barragens. A prioridade é desati-

var as estruturas erguidas pelo
método a montante, considerado
mais barato e menos seguro.
Segundo o diretor da Cadeia de
Ferrosos da Vale, Vagner Loyola, o
descomissionamento do Dique 2
será sem reaproveitamento econômico. Ou seja, a empresa não buscará beneficiar o rejeito depositado
na estrutura. O reaproveitamento,
apesar de trazer ganhos econômicos à Vale, exigiria um tempo
maior para a desativação do dique,
e a empresa optará pela celeridade. Os prazos não foram tornados
públicos pela mineradora.

Ficou na promessa
O assunto voltou à tona após
Itabira registrar uma queda de
40% na Cfem recebida em maio
deste ano em comparação com
a média do primeiro quadrimestre de 2019. A diferença levou o
prefeito Ronaldo Magalhães (PTB)
e o secretário Marcos Alvarenga
a procurarem a diretoria da Vale
em busca de respostas. Promover a própria fiscalização é o principal mecanismo vislumbrado
pelo governo municipal para evitar essas situações.

300

R$

milhões é quanto a
Prefeitura de Itabira
pode receber a partir de
revisões nos pagamentos
da Cfem da Vale.

Em visita a Barão de Cocais
no dia 5 de junho, o governador
de Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo), disse que vai fazer o
que estiver ao seu alcance para
ajudar a cidade, mas, diferente
da expectativa criada, ele não
anunciou a liberação dos R$ 14
milhões que foram bloqueados
pelo governo anterior, de Fernando Pimentel (PT).
“Realmente o prefeito precisa de recursos, as despesas dele
aumentaram, porque essa situa-

ção tem elevado as demandas,
principalmente na área de saúde. Vamos analisar o que é possível fazer”, disse o governador,
ao falar do clima de tensão pelo
qual passa a cidade por causa do
risco de rompimento da barragem Sul Superior, da Vale.
Ainda durante a visita do governador, foi anunciado que Barão
de Cocais terá um gabinete de crise, semelhante ao implantado em
Brumadinho. O prazo, porém, não
foi estipulado pelo Estado.
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29ª CAVALGADA DO SENHOR BOM JESUS DE

MATOSINHOS REÚNE MILHARES DE PESSOAS EM CMD

Uma mistura de tradição, fé, devoção e confraternização foram os ingredientes que formaram uma receita
de sucesso: a 29ª edição da Cavalgada
do Senhor Bom Jesus de Matosinhos.
A festa realizada pela Prefeitura de
Conceição do Mato Dentro aconteceu
entre os dias 14 e 16 de junho e reuniu

milhares de pessoas na cidade.
Segundo a secretária Municipal de
Turismo, Rejane Ottoni, o evento contou com apoio de seguranças, Polícia
Militar, ambulância, profissionais da
equipe da saúde do município, Corpo
de Bombeiros e funcionários da prefeitura para garantir que tudo ocorresse

da melhor forma possível. “É muito
gratificante realizar um evento dessa
dimensão e não registrar nenhuma
ocorrência grave, resultado da guarnição policial que nos deu esse suporte.
Além disso, absolutamente todas as
pessoas que necessitaram do atendimento da saúde foram atendidas. Isso

so. A Cavalgada do Bom Jesus é uma
tradição do município e a cada ano
estamos dando mais projeção às suas
festividades em toda a região. Felizmente tudo ocorreu com tranquilidade, trabalhamos com muita cautela na
organização”, ressaltou o prefeito Zé
Fernando.

Padre Alessandro Campos fechou com palavras de fé

Maiara & Maraisa
agitaram a festa
Com um público de aproximadamente 20 mil pessoas que esperavam
ansiosas pelas apresentações, no Aeroporto Municipal, a responsabilidade de
abrir os festejos de recepção à cavalgada, na noite de sexta-feira (14/06), ficou
por conta do cantor Samuel Lourenço,
atração local, que representou a cidade, demonstrando talento e simpatia.
O ponteiro do relógio já marcava 1h da
manhã, de sábado (15/06), quando a
dupla Maiara e Maraisa subiu ao palco.
Pela primeira vez em CMD, as gêmeas
mais queridas do Brasil não decepcionaram. Mesclaram ao repertório hits antigos como “Se olha no espelho”, “Medo
bobo” e “10%”, sem deixarem de lado alguns lançamentos como “Bebaça”, “Não
abro mão” e “Nem Tchum”. Finalizaram
o espetáculo retornando às origens e
cantando clássicos do sertanejo.

mostra que todo o trabalho valeu a
pena.”, comemorou a secretária.
“Neste ano conseguimos fazer uma
festa para todos, trazendo desde o
sertanejo universitário, passando pela
moda de viola até a apresentação do
Padre Alessandro Campos, que atraiu
um público mais maduro e religio-

César Menotti & Fabiano
surpreenderam o público
O show dos irmãos César Menotti e Fabiano, que teve
como atração de abertura o grupo local Violeiros do Espinhaço, fez parte do segundo dia de festejos e recepção à
29ª Cavalgada do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, no
Aeroporto Municipal. Com repertório que agitou o público,
a apresentação foi dividida em três momentos: iniciaram
relembrando sucessos como “Anjo”, “Palavras de Amor”;
em seguida recordaram os tempos de barzinho em BH, mesclando com lançamentos; finalizaram reafirmando as raízes
sertanejas, bem à moda de viola, sentados, ambos tocando
e acompanhados do sanfoneiro, cantaram clássicos do sertanejo como: “Boate azul”, “Menino da Porteira”, entre outros.
Vale ressaltar que o passaporte para
os três dias de show foi distribuído
mediante troca de 2kg de alimento
não perecíveis, que serão entregues a
entidades como hospital, APAE, dentre
outras instituições sem fins lucrativos.

Com show descontraído, mas também carregado
de emoção e muitas bênçãos ministradas, o padre Alessandro Campos iniciou o encerramento dos festejos de
recepção à 29ª Cavalgada do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, na noite desse domingo (16/06), no Aeroporto
Municipal. A última atração foi o Trio Boca Quente que
fechou com chave de ouro, levantando o público. Com
espaço reservado para a melhor idade e pessoas portadoras de necessidades especiais, Alessandro Campos,
que carrega o título de padre mais sertanejo do Brasil,
atraiu milhares de pessoas, que juntamente com ele entoaram canções religiosas e se divertiram com as suas
brincadeiras. Sua apresentação contou também com
momentos de orações que tocaram o coração dos presentes, levando muita gente às lágrimas.

Cavalgada: um
registro da história

Tradicionalmente, para receber a bênção do Senhor Bom Jesus, agradecer pelas
graças alcançadas e fazer novos pedidos,
milhares de cavaleiros e amazonas saíram
de várias partes do país para participarem
na tarde de sábado (15/06) da 29ª Cavalgada do Senhor Bom Jesus de Matosinhos,
promovida pela Prefeitura de Conceição
do Mato Dentro e Sindicato dos Produtores Rurais. Em comitiva e sendo guiados
pela imagem de Nossa Senhora Aparecida,
carregada em um barco por servidores da
Secretaria Municipal de Turismo, cerca de 8
mil cavaleiros e amazonas percorreram alguns quilômetros na cidade até a catedral,
para serem abençoados pelo padre.

