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Lei Municipal nº 1.036 de 06 
de Setembro de 1982

“INSTITUI SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Povo de Ibiá, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam instituídos a Bandeira, o Brasão e as cores do 
Município, as formalidades apresentadas na presente Lei.

Art. 2º - A Bandeira, que em sua forma oficial tem 2,00 metros de largura 
por 1,25 m de comprimento, considerados, respectivamente, os sentidos 
horizontal e vertical, terá no ângulo superior esquerdo, um triângulo de 
cor azul e no ângulo inferior direito, um triângulo de cor vermelha: e no 
centro, o Brasão do Município, como está descrito no art. 3º.

§ 1º - Poderá o modelo oficial de Bandeira ser reduzido ou ampliado 
para fins diversos, guardadas, sempre, as proporções da Bandeira 
Oficial, como estão no Art. 2º.
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§ 2º - Os triângulos terão as medidas de 0,50 m, nos catetos e 0,70 m 
na hipotenusa.

Art. 3º - O Brasão, que ocupa na parte central da Bandeira um 
campo de 0,65 m, de altura por 0,60 m de largura, é representado 
por um escudo francês, tendo dentro dele o mapa do Município e 
é encimado por 4 retângulos com alusão à pecuária, ao minério, 
à indústria e à educação: sobre este conjunto há uma coroa 
representando a cidade; na parte inferior, uma faixa com o nome 
do Município no centro e nas laterais os dados em data de sua 
emancipação politica, desta faixa nascem ramos de café, soja, milho 
e arroz, que circundam o conjuntos, representando a agricultura.

Art. 4º - As cores oficiais do Município serão azul, a branca, e a 
vermelha, representando, respectivamente, a beleza das paisagens, 
a unidade das famílias e o dinamismo do povo.

Art. 5º - A presente lei resultou dos trabalhos hidráulicos de Percival 
Artur Soares e Maria Aparecida de Brito, em consequência da 
autoridade contida do Decreto nº 18/82, de 09/08/82.

Art. 6º - Esta Lei poderá ser regulamentada através de Decreto.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ibiá, 06 de Setembro de 1982.

Ivo Mendes
Prefeito Municipal

Percival Artur Soares
Secretário

Introdução

Este é um livro escrito por muitas mãos!
Ditadas pelo coração, que pulsa caloroso,
Buscando na memória, aspectos desta terra,
Abençoada e feliz, solo fértil, dadivoso...

Muitos aqui viveram, trabalharam e lutaram,
Dando sua parcela de contribuição,
Para que hoje nossos filhos,
Aqui recebam educação, saúde e lazer!

Sejam cidadãos preparados,
Ciosos de seus deveres,
Respeitando o meio ambiente,
Buscando o Progresso,
Com responsabilidade!

Ibiá tem solo rico,
Colheita abundante,
Muito trabalho para seus filhos,
E para irmãos de outras terras...
Muita água de boa qualidade,
Meios de transporte, boas estradas,
Cidade com infraestrutura adequada!
Muito ainda precisa ser feito...
Não podemos estacionar.
O mundo requer novos caminhos,
Busca incessante de Progresso!
Ibiá significa “Cabeceiras Altas”.
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CAPÍTULO 1



Descrevendo Ibiá

Ibiá, pedaço de terra,
Encrustado na serra,
Com o Rio Misericórdia,
Unindo as suas terras,
Ao Quebra-Anzol e São João,
Divina Trindade!
Trazendo fartura, dando pão.

Ibiá, berço do Quilombo do Ambrósio,
Com seus mistérios, suas histórias,
De lutas e conquistas!
Espiando pelo Morro do Espia (tão lendário),
Em busca da liberdade!
Trilha de tropeiros, pouso de fazendeiros,
Onde a noitinha em volta da fogueira,
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O seresteiro dedilhava o violão,
E a canção envolvendo os ares,
Em cada nota os pesares,
Machucava o coração!

Ibiá, com sua Igrejinha,
Sua torre branquinha,
O sino replicando a Ave Maria,
Convidando a meditação,
O seu Colégio São José,
Motivo de orgulho e fé,

Onde estudavam as sinhazinhas (filhas de coronéis)
Vinham de longe... Lá de Goiás! 
Que tempo faz...

Ibiá, pedaço de terra, 
Relíquia do coração!
Sua Serra da Sobra,
Suas cascatas, seus mananciais,
Seu verde, suas matas,
Tudo isto não é ilusão!
Relembrando Gonçalves Dias:
“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá” ...

E as aves que aqui gorjeiam,
São amigas das de lá!

As pessoas alegres e descontraídas,
Fazendo suas caminhadas,
O pôr do sol lançando no céu,
Belezas infinitas de cores,
O vai e vem do trânsito,
Crianças brincando nas calçadas,

É vida, é paz, é união!
Nos bancos das pracinhas,
Os idosos a conversar,
Relembrando o passado,
Vivem a sonhar!
Os jovens em algazarra,
Sorridentes, despreocupados,
Vão para as Escolas apressados!

Os ônibus com os boias frias,
Chegam acelerados...
São ibiaenses trabalhadores,
Ajudantes incógnitos da Nação;
Com o cansaço no corpo,
Com a marmita na mão,
Levam consigo a esperança,
E tem a certeza de que Deus,
É seu “Amigo do Peito”,
E sempre lhes estende a Mãe!

E a Feira Livre, nas manhãs de sábado?
Meu Deus! Que euforia!
O cheirinho do pastel fritando,
A música tocando nas barracas,
Cada um vendendo o seu “Peixe”!
Os jogos, as pinturas infantis,
É gente que ama,
Brasileiros destes Brasis,
É tempo que corre. É encontro de amigos!

Ibiá tem de tudo,
Vida calma, remédio para alma,
Nada falta ao coração,
O trem de ferro serpenteando,
Sobre os trilhos.
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Leva ventura aos filhos,
Deste inesquecível rincão!
Em cada curva da estrada da vida,
Seu apito avisa que o progresso,
Aqui está chegando, enriquecendo,
A Nação!

Chega à noite morna e amena,
O céu ibiaense é como um manto,
Onde cintilam estrelas brilhantes,
Em volta da Deusa Lua,
Que fria e nua,
Banha com os seus raios,
Os telhados, as casas, os ninhos,
A natureza adormecida,
Resplandece em luz,
Envolvendo com os braços abertos,
Na entrada de Ibiá, está... Está Jesus!

Nos bares, nas lanchonetes,
As músicas, as risadas,
As cervejas geladas,
O churrasquinho da esquina,
O bate papo faz,
Com que cada canto da cidade,
Seja o complemento de “Um Grande Lar”!

O vento que embala as palmeiras,
A chuvinha mansa que cai,
É como se Deus derramasse lá do alto,
Fios cintilantes de prata,
E miçangas de mil cores!
Ibiá, com sua gente criativa,
Artesãos, Pintores, Poetas e escritores,
A sua Academia Ibiaense de Letras,

Seus professore, que nas Escolas da Vida,
Ensinam a amar e respeitar,
Os valores deste Paraíso,
Que só se encontra por cá!

As Igrejas, as variedades de religiões,
Levando a palavra de Deus,
As festas religiosas,
A alegria dos Congados,
Os rituais, as Folias de Reis,
O gingado da Capoeira,
A festa na Exposição de Gado,
O Juninão, a Festa do Ibiaense Ausente,
Fazem com que cada visitante,
Se sinta embevecido, e neste sentido,
Diz o ditado popular,
“Quem vem uma vez em Ibiá,
Obrigatoriamente torna a voltar”,
Pois a terra é hospitaleira,
De gente boa!
Povo ordeiro!

Ibiá é turismo,
Seu Museu Municipal,
E o Museu Ferroviário,
Contam suas histórias de vida,
Cachoeira da Argenita (tão bonita),
A vida calma de Tobati,
O pôr do sol do Quilombo,
Seus ranchos à beira dos rios,
Onde a pesca é abundante,
É um convite, um calmante,
Para o stress do dia a dia. Que alegria!
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A sua criação de gado,
Suas terras ricas e férteis,
Atraem agricultores,
Que aqui fixam residências,
E exploram o solo abençoado...
As lavouras de batata, milho,
Trigo e soja enfeitam os campos,
Hum mar verde e ondulado!

Em cada rincão, em cada recanto,
Há uma história a contar!
Suas lendas, mitos e superstições,
Fazem Ibiá sorrir, fazem Ibiá sonhar!
Ibiá é terra de amor,
De gente nobre,
De Miss e Desembargador!
Aqui a vida é mais vivida,
Terra digna de louvor!

Nos dias ensolarados, há poesia no ar...
E ao despertar do astro rei,
Tornam místicos os sentimentos,
Que magicamente penetram no ser,
Amizade, solidariedade e a fé que emana,
É um hino de louvor, de agradecimento,
Ao Senhor da vida,
Por serem filhos desta terra tão querida!

Aqui é uma só família!
Todos vibram na mesma sintonia,
Os mesmos ideais,
Boa noite! Boa tarde! Bom dia!
Todos conhecem os “Josés”,
Todos conhecem as “Marias” ...
Aqui os ricos se misturam aos pobres,

Não há plebeus, não há nobres!
E na tela da imaginação,
Os pincéis de um imortal Rembrandt,
Jamais traçariam com perfeição,
As belezas que aqui se encerram!
Viver em Ibiá é um privilégio,
É um orgulho nato e sutil,
Pois Ibiá é um pedacinho de Minas Gerais,
ORGULHO DESTE MEU BRASIL!

Sonia Martins 
Presidente da Academia Ibiaense de Letras 

Crônica e poesia

A história de Ibiá,
Queremos agora contar,
Para todos os que a amam,
E desejam apreciar,
Desde os seus primórdios,
Quando aqui habitavam,
Índios e negros fugidos,
Por serras e rios,
Andando e lutando,
Contra seus invasores,
Portugueses e tropeiros,
Ávidos por ouro e riquezas.

Amarravam seus cavalos,
Aqui pernoitando,
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Levavam de merenda,
Farofas no alforje,
Vida dura de aventureiros,
Estes corajosos guerreiros!
Desbravando o sertão,
Fundaram este torrão!

Enisa Resende

Um povoado se formou

Á beira do Rio Misericórdia,
Um povoado se fundou,
Fazendeiros doando terras,
São Pedro de Alcântara surgia,
Em 1882 o Distrito se formou,
Com Padre Ananias Tobias Aguiar,
Sendo o primeiro Capelão!

O Município foi criado em 1923,
Com o nome de Ibiá,
Com terreno da Fazenda Cotovelo,
Doado por Antônio Alves Costa.
Manoel Joaquim Braz primeiro farmacêutico, 
Sempre bem trajado, de terno e gravata,
Foi Juiz de Paz por várias vezes.
No inicio do século, o arraial,
Perdeu a tranquilidade:
Os crimes se sucediam,

O remédio veio na figura de um líder:
Ananias Ferreira de Aguiar,
Corajoso e guerreiro, líder nato,
Usava a diplomacia,
Ou também a violência,
Quando necessário!

Enisa Resende

Igreja matriz

Havia uma Igrejinha de portas azuis,
Assoalho de tábuas largas,
Esteios de madeira, coxias,
Telhas curvas, andorinhas voando...
Primeiros anos, século vinte,
População aumentando...
Coube a Cincinato Ferreira de Aguiar, 
Iniciar a construção de nova Matriz,
Sua cunhada Dona Maria Rita de Aguiar,
Financiando a metade e a população ajudando.
Surgiu a nova Matriz.
São Pedro de Alcântara!
Ainda hoje referência da cidade,
Com sua torre, seus vitrais,
O belo jardim que a adorna!

Enisa Resende
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Vila Vicentina

Em 21 de Julho de 1940.
Pela Conferência Vicentina, 
Fundou-se esta casa lar,
Para velhinhos necessitados.

Presidente da entidade,
Sylvio Braga de Araújo,
Confrades: Sebastião Palhares,
Floriano Vaz da Silva,
Hilarino Rodrigues.

Também colaboraram:
O Presidente Dr. Getúlio Vargas,
Dr. Getúlio Portela, Prefeito.
O povo caridoso que ainda hoje,
Ajuda aos Vicentinos, obreiros do Senhor!

Enisa Resende

Igreja Matriz

Inaugurada em 1923, 
Por D. Eduardo Duarte Silva,
D.D. Bispo diocesano.
Era vigário da Paróquia.

Reverendíssimo: Pe. Cristovam Porfirio de Almeida Machado.
Voluntários: Cincinato Ferreira de Aguiar, Ananias Ribeiro de 
Carvalho,
José Rodrigues Braz e D. Maria Rita da Silva Aguiar e o povo de 
Ibiá.

Enisa Resende

Rio de minha terra

Correndo manso vai o rio,
Contando suas histórias,
Dando água e energia,
Enchendo-nos de fantasias!

Viu tropeiros valentes,
Fazendeiros desbravadores,
Índios e negros fugidos,
Pescadores lutadores!
Aos peixes deu abrigo,
Lavou nossas roupas sujas,
Deu alimento gostoso,
Fluindo misterioso...

Misericórdia é seu nome,
Pois ali foram lançados,
Negros escravos fugidos,
Por carrascos malvados.

Enisa Resende
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O Velho Oeste Hotel

O velho casarão tão imponente.
Em seu lugar só mato e desolação.
Ainda ouço o burburinho da vida,
Pulsando forte no plano inconsciente...

Vidas vividas em infantis folguedos,
Em torno do fogão de lenha fumegante.
A matriarca guardando guloseimas,
No velho armário do salão intrigante.

Os hóspedes chegavam e saiam enigmáticos...
O que levavam em suas maletas toscas?
Presentes para os filhos, doces e mimos,
Ou simplesmente a saudade da amada?

No quarto número dois uma vitrola antiga,
Tocava tangos, blues e boleros...
A imaginação voava solta,
Com o barulho do Trem, misturado à cantiga.

Águas passaram pelo rio Misericórdia...
A rua termina em meu coração.
Há fabrica, há luzes, há progresso.
Mas uma saudade insiste na contramão. 

Enisa Resende

Museu Municipal

O Museu Municipal
É também o nosso orgulho!
Foi criado por muitos,
Visando logo o futuro!

Lá tem história,
Tem lendas! Têm negros,
Tem tropeiros e índios.
Fala também de glória!

Muitos ofereceram objetos,
De suas lembranças de vida.
Pedaços de uma época,
De lutas também vencidas!

Cada peça é um tesouro,
De gerações inteiras.
É um arquivo precioso,
De tempo muito ditoso!
Os alunos das Escolas,
Ouvem com muita atenção,
A história do museu
E a guardam no coração!

Enisa Resende
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Ibiá

Ibiá é linda terra
Fundada por tropeiros,
Com gente educada
E pessoas hospitaleiras.

Tem cachoeiras caudalosas
Tem fazendas antigas,
Tem o Quilombo do Ambrósio,
Que lembra velhas cantigas.

Sua história é valorosa
Seu passado é glorioso
Seu presente laborioso
E seu futuro esperançoso!

Tem filhos ilustres lembrados
Em seu cotidiano de lutas
São nosso orgulho cultuado
Pois venceram muitas disputas!

Venha meu povo varonil,
Conhecer esta boa cidade
Pois aqui encontrará
Paz, Alegria e Felicidade.

Suas terras abençoadas
Produzem muitas riquezas
Milho, soja, café, batata
São produzidos com certeza.

Enisa Resende

Encontro de folias

Domingo de sol em agosto,
Houve Encontro de folias.
Cada terno mais vistoso
E preparado com gosto!

Os três arcos enfeitados
De flores bem coloridas,
No centro da praça o Presépio,

Com o Menino Deus pequenino
Maria, José, os pastores.
E os três Reis bem contidos.

Muitas cidades vieram,
De carro e até a pé.
Cantar e tocar sua prece,
Todos unidos e em coro,
Para assim provar sua fé!

Velhos, crianças e jovens.
Comovidos e ajoelhados,
Levavam lá seus pedidos,
Ao som de hinos cantados!

À tarde, já bem cansados,
As bandeiras já dobradas,
Voltavam todos aos lares,
Sonhando com novos ares!

Enisa Resende
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Tributo a João Bosco Aquino

Há muito não escutamos
Esta primorosa voz!
Tão suave e afinada,
Foi por Deus predestinada!

Jazz, bolero, tango e blues
Seu repertório é afamado
A lembrança corre solta,
Quando dedilha seu teclado!

Indizível a emoção,
Ouvir aquele tenor!
Vai fundo ao coração,
Seu cantar é só de amor...

O violão ganha alma!
A canção transpõe barreiras...
Em inglês, português ou espanhol,
seu talento é universal

Canta amigo!
Não pares!
Vem alegrar a cidade!
Fala somente de amor
E de tua mocidade!

Enisa Resende

Cine Brasil

Saudades de doces tempos,
Diversões sadias, gostosas, 
Escurinho do cinema, 
As horas rolavam preguiçosas.

Na entrada, cartazes vistosos,
Tarzan, a Jane e afins,
Hollywood era o charme,
De muitos jovens curiosos!

O prédio com seu mistério,
Ficou em minha memória,
A sala de projeção,
Os namorados, que emoção!

Por vezes a película se rompia,
E os assobios retumbavam,
Quando a luz se acendia,
Muitos incautos se beijavam...

Queria que esse tempo,
Voltasse à atualidade,
E que as cenas perdidas,
Hoje fossem realidade. 

Enisa Resende
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Ibiá em números

Em 1882 Distrito de Araxá,
Em 1923 torna-se independente,
Formado pela sede, Argenita e Tobati,
Torna-se Termo Judiciário em 1936,
Torna-se Comarca em 1948,
Com Campos Altos e Pratinha sob sua jurisdição! 

Onde fica?
No Alto Paranaíba, Estado de Minas Gerais,
Área de 2.627 Km2,
Altitude: 840 metros,
Distância de Belo Horizonte: 322 km,
Hospital: Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio.
Escolas:
Colégio Estadual São José,
Escola Estadual Pedro Dias dos Reis,
Escola Municipal Dom José Gaspar,
Escola Estadual Alaír Bicalho,
Escola Municipal José Dias dos Reis,
Escola Municipal Margarida Dias,
Escola Municipal São Dimas,
Escola Municipal Dona Tatá,
Escola Municipal Maria Bittencourt Teixeira,
Escolas Rurais diversas.

Enisa Resende

Pioneiros

O Governo de Minas desde 1933,
Conduzido por Dr. Benedito Valadares,
Estadista integro, a quem Ibiá reverencia, 
Ao chefe do Executivo Municipal,
Dr. Getúlio Portela, grande administrador,
Médico humanitário, Ibiá presta louvor!

Dr. Clarimundo Alves de Ávila,
Foi o primeiro ibiaense formado em Medicina,
Nasceu em Tobati, filho de Francisco Alves Diogo,
E D. Maria Cândida Ávila.

Primeiras famílias que aqui residiram:
Mendes Ferreira, vinda de Barbacena/MG,
Ferreira de Aguiar, da cidade de Oliveira/MG.

O Município de Ibiá, instalando-se em 1924, foi eleito seu primeiro, 
Chefe Executivo, Dr. Luís de Souza Coelho, impedido de assumir 
o cargo, entrou em exercício o Presidente, da Câmara, Otaviano 
Rosa, substituído por, Olinto de Ávila.

Da velha Pitangui de belas tradições, aqui aportou Osório Xavier 
de Mendonça. Comerciante e fazendeiro e também politico. 
Foi Juiz de Paz, Camarista, Coletor Federal. De fino trato e 
educação aprimorada, tornou-se amigo de todos! Por longos 
anos aqui permaneceu, falecendo, em 1939, deixando valorosos 
serviços prestados!
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Em 1º de Março de 1936, instalado o Termo Judiciário, de Ibiá, 
sendo nomeado o primeiro Juiz, Bacharel Dr. Carlos Resende. Em 
1º de Março de 1937 é inaugurado o Colégio São José, dirigido 
pelas Religiosas Missionárias de 
Nossa Senhora das Dores.

Em Abril de 1939, fundou-se o Jornal “Cidade de Ibiá”, sob a 
direção de Francisco Ângelo Coelho, Pe. José Borges Mundim, Dr. 
Carlos Fulgêncio e Alfredo Silva.

Em Setembro de 1939, instala-se nesta cidade, a Gráfica Gutemberg, 
de Sylvio Braga de Araújo.

Em 1939 – A Prefeitura Municipal instala-se no novo prédio (hoje 
Museu Municipal).

Em 19 de Julho de 1940, com a festa de S. Vicente Paulo, Inaugura-
se a Vila Vicentina de Ibiá. Nesse mesmo dia, sai o jornal “Folha de 
Ibiá”, editado pela Gráfica Gutemberg, e dirigido por Sylvio Braga 
de Araújo e Calistrato Dias. 

Em 1942: Inaugura-se o serviço de abastecimento de água na cidade.

Enisa Resende

Localização do Munícipio

 Ibiá localiza-se na Região do Alto Paranaíba e confina-se 
com: Rio Paranaíba (cidade), Serra do Salitre, São Gotardo, Araxá, 
Perdizes, Pratinha, Tapira (MG), Medeiros e Campos Altos.

 População: cerca de 25.511 habitantes, último censo 24.946 
habitantes, (censo 2016).
 Superfície: 4.224 quilômetros quadrados. Área total: 
2.707,582 km2.
Vias de Comunicação: VLI (antiga Rede Mineira de Viação), BR-
262, ligando, de Araxá à Belo Horizonte, Rodovia Estadual, Ibiá à 
Patrocínio, MG-247.

Principais Rios

Rios: Geograficamente pertencemos à bacia do Rio Paraná.
Quebra-Anzol, Misericórdia, São João e Santa Tereza.
Cachoeiras: Cachoeira da Argenita, Cachoeira do Funil e Cachoeira 
do José Silva.

Personagens Variados

Comerciantes
Arthur Palhares, José Maria Cortes Júnior, João Batista Ferreira 
Pires, Lindolfo Rodrigues Martins, pioneiro na iluminação pública.

Comerciante:
Abner Borja e Cia.
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Coletor Estadual e Comerciante:
Diogenes Antônio Ribeiro.

Coletor Estadual
Osório Xavier de Mendonça.

1º Agente Executivo:
Otaviano Rosa.

Juiz de Paz e Delegado de Polícia até 1934.
José Rodrigues Braz.

Cel. José Rosa: 
Personagem importante, dirigente político e fazendeiro.

Alfaiataria: 
Dr. Abel Gonçalves de Araújo.

Médicos: 
Dr. José Olímpio Dias, filho de José Dias dos Reis e Regozina de 
Souza Dias.

Bancos: 
Banco Comércio e Indústria de M.G.
Banco de Minas Gerais
Banco Hipotecário e Agrícola de M.G.
Banco de Crédito Real de Minas Gerais
Banco da Lavoura de Minas Gerais
Banco do Brasil

Algumas Autoridades desta Época
Dr. Carlos Resende; Juiz Municipal, 
Dr. Getúlio Portela; Prefeito,
Alfredo Silva; Adjunto do Promotor Público, 
Abel Gonçalves de Araújo; Juiz de Paz, 

Sebastião Palhares; Delegado de Policia,
Miguel Teixeira da Silva; Inspetor Escolar, 
Iracema Aguiar; Diretora do Grupo Escolar,
Lourival Freire de Andrade; Coletor Federal, 
Carmelino José Ferreira; Escrivão da Coletoria Federal, 
Célio França; Coletor Estadual, 
João de Angelis; Escrivão da Coletoria Estadual, 
Fernando Portela; Tabelião de 1º Oficio, 
Cristino Teixeira da Silva: Tabelião de 2º Oficio, 
Osmar Abreu; Vereador, 
Eunápio de Ávila; Escrivão Criminal
Joaquim José Ferreira; Escrivão de Paz, 
Valter Teixeira da Silva; Agente Fiscal de Estado,
Dr. Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto; Advogado, 
Prof. Eduardo Afonso de Castro; Professor, 
Prof. Sylvio Braga de Araújo; Professor e Fundador do Colégio São 
Vicente de Paula, escreveu também um livro com dados históricos 
que aqui copiamos.

Antigos Produtores Rurais
José Mendes Ferreira, Cap. Francisco Mendes Ferreira, Coronel 
Antônio Ferreira de Aguiar, Olímpio Mendes Ferreira, Antônio 
Rufino Rodrigues, Cel. Adolfo de Aguiar, Emídio Gouveia, 
Francisco David, Bartolomeu Ribeiro de Paiva, Felisberto Ribeiro 
de Carvalho, D. Maria Rita da Silva Aguiar, D. Priminha, Cincinato 
Ferreira de Aguiar, Coronel Ananias Ferreira de Aguiar.

Fazendeiros:
Coronel José Adolfo de Aguiar
Antônio Ferreira Aguiar
José de Assis Teixeira
José Olímpio Ferreira Pires
Eduardo Ribeiro de Carvalho
Manuel Dias dos Reis
D. Mudesta de Paula Gouveia
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Sinfrônio Mendes Ferreira
Trajano Mendes Ferreira
Antônio Rufino Rodrigues
José Henrique Conde
José Alves de Andrade
Ananias Rodrigues
Farnezi Roberto Rodrigues
Antônio Eduardo dos Santos
José Eduardo da Fonseca
José de Paula Rodrigues
João Antônio de Araújo Silva
Odorico Alves Andrade
Zeferino Amâncio de Oliveira
João Amâncio de Oliveira
José Dias dos Reis
Antônio de Ávila
José Ribeiro de Carvalho
Bartolomeu Ribeiro de Paiva
Afonso Mendes de Ferreira
Antônio Bartho Mendes de Paiva
Olímpio José de Souza
José Rodrigues Rosa
Benedito Rodrigues Rosa
Alonso Ribeiro de Paiva
Gonçalo Ferreira de Aguiar

Sindicato dos produtores 
rurais de Ibiá 

 

mais de meio século de história  

apoiando a luta sindical por conquistas  

em defesa dos produtores rurais

No início da década de 60, Djalma Ribeiro de Carvalho 
(Vadico) deu início à primeira reunião daquela que ainda era apenas 
uma associação de produtores rurais ibiaenses.

Com a política nacional em crise, vivendo os primeiros anos 
da ditadura militar, o Estado decidiu eliminar o poder político das 
associações e dar poder exclusivamente aos sindicatos. Juntando-se a 
isso, surgiu a possibilidade de uma iminente Reforma Agrária, assim 
os produtores ibiaenses, seguindo uma linha nacional, decidiram que 
era hora de unir forças para lutar contra as arbitrariedades da época.

Em 1966, assume a presidência Antônio Ferreira Galvão 
Junior, que encerrou seu mandato em 1968.

Neste mesmo ano, o Produtor Júlio César de Paiva, disposto 
a trazer um novo ânimo à classe, assume a instituição que andava 
adormecida. A partir daí um novo Sindicato começava a tomar 
forma. Um documento emitido pela FAEMG deu a ele nomeação 
provisória por dois anos para que pudesse reformular o Sindicato.  
Ao final dos dois anos houve uma nova eleição onde o Sr. Júlio 
se reelegeu presidente por mais dois mandatos. “Foi um período 
em que havia muita participação dos produtores, tínhamos cerca 
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de 500 associados e nossas reuniões estavam sempre lotadas com 
produtores participativos, que discutiam e buscavam soluções para 
os problemas”. Passamos por várias sedes, hora emprestadas, hora 
alugadas, até que em 1975, conseguimos através do Prefeito Jofre 
Caetano de Faria, um terreno onde foi construída a primeira sede 
do Sindicato, anseio antigo dos associados.

Em 1972, o então presidente da Câmara Municipal de 
Ibiá, Helvécio Mendes Ferreira, deu entrada em um pedido para 
que fosse aprovada a doação de um terreno, solicitado pelo Sr. 
Júlio ao então Prefeito Noé Dias dos Reis, para a construção do 
Parque de Exposições Manuel Terra Cruz. Durante a construção 
do Parque a população foi fundamental. Tudo foi feito através de 
ajudas e doações. Os associados contribuíam com a mensalidade, 
a população comprando ingressos para os eventos e algumas firmas 
com materiais e ferragens. O Ministério da Agricultura colaborou 
fazendo o projeto do Parque e a prefeitura uma vez ou outra fornecia 
funcionários para ajudar nas obras.

Tudo feito com muito sacrifício, pois a receita do sindicato 
era somente a comissão na venda de gado nas feiras que eram 
realizadas uma vez por ano e a contribuição sindical dos associados. 
Nossas feiras de gado eram realizadas em currais de bambu que 
eram refeitos anualmente, onde o gado ficava em exposição e era 
negociado direto com o vendedor. 

Com o passar do tempo conseguimos então um bom 
número de currais de madeira de lei com cordoalhas e construção 
do Tatersal e logo vieram os Leilões de Gado. Construímos 
também o palanque para festa que logo ficou pequeno e teve de 
ser ampliado e refizemos a rede elétrica e de água do Parque. Foi 
um período de construções, mas deixamos o Parque em condições 
de obter alguns rendimentos.

Com o passar dos anos o Parque foi crescendo, se 
modernizando e hoje é ponto de referência para eventos em Ibiá.

Foi palco de grandes eventos que ficaram na memória da 
população Ibiaense; encontros de Autoridades Políticas, local de 
reuniões de assuntos ligados ao meio rural, como Leilões, feiras, 

palestras, seminários. Comemorações Festivas como Exposições, 
Festa do Ibiaense Ausente em comemorações aos aniversários da 
cidade, Shows, o tradicional Festival de Pratos Típicos, cavalgadas, 
queima do alho, provas funcionais e rodeios.

E assim, pensar em melhor servir nossos associados com 
prestações de serviços, parcerias, convênios e além de constantes 
cursos, seminários e palestras através do SENAR-MG, objetivando 
a mudança de comportamento e de atitude dos produtores rurais; 
incentivando os jovens a identificarem ideias de negócios na 
propriedade familiar; contribuir para a geração de renda e melhorar 
a qualidade de vida dos produtores e seus familiares. 
            Hoje, próximo ao completar 58 anos de luta de uma entidade 
Idealizada por Agropecuaristas Produtores Rurais que sonhavam 
e sonham com o desenvolvimento do agro em nosso município a 
trajetória desta instituição se confunde com a da cidade. História 
de mulheres e homens valentes, empreendedores que batalham 
por um grande futuro, pioneiros de muita garra que souberam abrir 
caminhos com seus ideais, buscando a valorização da classe rural. 
Os quais passaram como presidentes dedicando seus esforços no 
trabalho voluntário dispensado à classe são eles:

Djalma Ribeiro de Carvalho (in memoriam) - Fundador  
Antônio Ferreira Galvão Júnior (in memoriam) - 1966 a 1967
Júlio César de Paiva (in memoriam) - 1986 a 1976 a 1994
José Eustáquio de Paiva (in memoriam) - 1977 a 1979
Bolivar Ribeiro de Carvalho – 1980 a 1982
Afonso Celso Mendes Teixeira (in memoriam) - 1983 a 1985
Carlos Alberto de Resende (in memoriam) - 1986 a 1988
Noé Dias dos Reis (in memoriam) – 1989 a 1991
José Eustáquio de Araújo – 1995 a 1997
Lúcio França - 1998 a 2000
Pedro Ribeiro de Carvalho – 2001 a 2003 
Everton Gonçalves Borges – 2004 a 2006 e 2007 a 2009
Hilceu Nascimento Filho – 2010 a 2012
Christiane de Paiva Ferreira Araújo – 2013 a 2015
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Emilio Ferreira de Paiva – 2016 a 2018
João Bosco de Araújo – Atual Presidente
O Sindicato dos Produtores Rurais de Ibiá, participa das ações 
destinadas a mudar o perfil da agricultura e pecuária do município 
de Ibiá, liderando ações para ser o legitimo representante do 
Produtor Rural no Estado de Minas Gerais.

Agricultura Atual

 O município de Ibiá tem grande representatividade nos 
cenários regional, estadual e federal na produção agropecuária, 
destacando como importante produtor de soja, milho, feijão, trigo, 
sorgo, café, carne e leite.
 A cultura da Soja é a maior área cultivada no município na 
safra de verão, proporcionando a entrada de outras culturas como 2ª 
safra, sendo realizado dois plantios na mesma área em sequeiro, no 
mesmo ano agrícola.
 A produção agropecuária do município de Ibiá 
abastece os mercados regional, estadual, nacional e também 
para exportação. 
 Os principais desafios enfrentados pelos produtores rurais 
nos últimos anos são: mudanças climáticas, a desvalorização do 
real, os altos custos para a produção (custos dos insumos, energia 
elétrica e adubos), déficit de mão de obra, estradas e infraestrutura e 
insegurança no campo.
 A expansão da agropecuária no cerrado nas últimas décadas 
nos apresenta o que há de melhor em tecnologia de mecanização, 
aliados a boa topografia das áreas, os bons índices pluviométricos, a 
disponibilidade de água para irrigação, a malha viária existente, a boa 
qualidade das terras com o uso racional das tecnologias disponíveis, 

triplicando as produtividades dando reconhecimento ao município 
pela diversidade na produção. Fatores que garantem segurança 
alimentar para uma grande parte da população, produção essa que 
gera ocupação e renda aos agricultores e fortalecendo a economia.
 No município de Ibiá temos poucas amostras da chamada 
agricultura de subsistência sendo que estamos situados em uma região 
privilegiada com disponibilidade de tecnologia e mercado, onde 
os agricultores familiares aderiram a essas tecnologias disponíveis, 
saindo da subsistência para atividades geradoras de renda.
 Atualmente temos um dos maiores incentivos as politicas 
públicas de crédito rural que é acessível aos produtores rurais com 
juros baixos disponibilizados pelos agentes financeiros ligados ao 
agronegócio presente em Ibiá. 
 A Emater-MG, sempre atuou em parceria com os agentes 
financeiros, prefeitura, principalmente a secretaria de agricultura 
de Ibiá e os agricultores do município, onde levamos tecnologias de 
produção juntamente com o crédito rural, melhorando a vida no 
campo. Anualmente é atendido um grande número de produtores 
no município, com prioridade o nosso público alvo que são os 
agricultores familiares.

Fonte: Emater-MG 

Principais produtos agropecuários 
do Município de Ibiá em 2020

Produto Produção Anual
Unidade Quantidade

Olericultura 168.000

Milho T 4.500

Feijão T 162.000

Soja T 15.000

Trigo T 21.600

Café T 14.400
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Indústria (Antiga)
Charqueada São Pedro de Manoel Terra Cruz
Fabrica de Sabão “Touro” dos irmãos Fernandes
Marcenaria Tupã – Santiago Bar e Irmão
Agência de Automóveis
Agência Chevrolet da firma Borja e Silva Ltda

Companhia Luz e Força de Ibiá S.A.
Inaugurada em 1928, foi um marco no Progresso de Ibiá. 
A nova Cia de Luz foi inaugurada no dia 1º de Setembro de 1954, 
com o Prefeito Bartolomeu Ribeiro de Paiva.

Indústria (atual)

Nestlé Brasil – Fábrica Ibiá

A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. 
Atualmente, temos mais de 2.000 marcas, desde as famosas marcas 
globais até aquelas favoritas dos consumidores brasileiros. Estamos 
presentes em 191 países ao redor do mundo. Em 2021, completamos 
100 anos no Brasil reforçando nosso compromisso com a sociedade 
e meio ambiente por meio de diversas ações que se sustentam o 
conceito “Alimentando um Futuro Melhor” e nosso propósito de 
revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de 
todos, hoje e das futuras gerações.

Em Ibiá, a fábrica foi fundada no ano de 1964 com a 
primeira linha de produção leite em pó Ninho lata, e aumentando 
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a produção nos anos posteriores, incluindo produção de fórmulas 
infantis e Ninho fases. Em 2010, tivemos o fim da produção em lata 
e início da produção em Big Bag e Sacaria 25kg. Em 2013, tivemos 
a instalação da linha de produção de Sachet 800g integral e fibras 
que segue até hoje, sendo uma das principais fábricas de produção 
de leite em pó Ninho no Brasil. Em 2019, tivemos a instalação da 
Cermex e Robô Paletizador, e demos início a produção de Ninho 
Zero Lactose. 

Atualmente a fábrica produz Leite Ninho tradicional, Fibras 
e Zero Lactose, além de produzir as bases destinadas a chocolates, 
culinários, biscoitos e Dolce Gusto. Temos uma capacidade de 
processamento máximo de 1,3 milhões de litros de leite por dia e 
uma produção diária de 140 toneladas de leite em pó. Atuamos com 
um total de 263 colaboradores, sendo 223 colaboradores Nestlé e 40 
colaboradores terceiros fixos. 

Foto antiga

Foto nova

Fábrica Nativa – Ibiá

Nativa Agronegócios

A Nativa Agronegócios se orgulha em fazer parte da história 
de Ibiá, pois também temos a cidade como peça fundamental em 
nossa trajetória de sucesso, temos como missão oferecer soluções 
aos nossos clientes visando o aumento de sua sustentabilidade 
e fortalecer as parcerias existentes entre todos os envolvidos no 
negócio e dessa forma alcançarmos nossa visão, ser uma Empresa 
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reconhecida pela qualidade dos seus produtos e serviços, com 
excelência no atendimento, ética e respeito.

Ibiá foi à cidade escolhida, em 08 de julho de 2000, para 
abrigar a primeira loja da Nativa Agronegócios, fruto do sonho 
dos sócios João Batista Dias e Luciano Figueiredo Prado. Nossa 
Empresa cresceu junto com o município e, no ano de 2015 a 
Nativa Fertilizantes, uma Fábrica com produção personalizada 
e com a qualidade Nativa, para atender a tempo e a hora os 
produtores da região. 

Foram as qualidades nativas de Ibiá que nos fizeram escolher 
a cidade para inaugurar a Nativa Fertilizantes, se destacando com 
uma logística diferenciada, a localização estratégica, o município 
em constante crescimento e seus habitantes, povo de valores éticos 
e de determinação para o trabalho. Ibiá também é a cidade natal do 
sócio João Batista Dias.

A Nativa proporciona inúmeros empregos diretos na cidade, 
sendo 70% destes na Nativa Fertilizantes. A Fábrica, que já trabalha 
durante dois turnos, tendo uma elevada capacidade de produção 
por dia, segue em constante crescimento pra atender à demanda 
cada vez maior dos clientes da Nativa.

Venha conhecer nossa Fábrica de fertilizantes na Rodovia 
187, s/nº, Bairro Distrito Industrial, CEP: 38950-000 e nossa filial 
da Nativa Agronegócios, na Av. Bartolomeu Ribeiro de Paiva, nº 
850, Bairro Deolinda Mendes, CEP: 38950-000. 1

Fontes:

“Cidade de Ibiá” – Sylvio Braga de Araújo – 1942 
“Isto é Ibiá” – Ataíde Xavier e Outros – 1964 
“Vozes Distantes” – Antônio Bartho Mendes de Paiva – 1982 
“Ibiá, uma Terra Feiticeira, de Encantos Escondidos” - Revista Administração 
Municipal e Nestlé – 1989 
“De Portas Abertas para Novos Investimentos” – Revista Ibiá – 2013 
“Ibiá – Minha Cidade” – Wilma Duarte Borges – 2014 

PESQUISA 
ENISA RESENDE 

O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ

MISSÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Sistema Único 
de Saúde no Município de Ibiá é responsável pela formulação e 
implantação de políticas, programas e projetos que visem promover, 
proteger e recuperar a saúde da população. Tem como missão 
administrar os recursos humanos e materiais de toda a rede de atenção 
à saúde, respeitando os princípios de universalidade, integridade e 
equidade consagrados no SUS, zelando principalmente pelo respeito 
da vida e humanização do atendimento. Além de garantir um Sistema 
de Saúde resolutivo, que respeite os princípios do SUS, contribuindo 
com a qualidade de vida e satisfação da população de Ibiá.

Competências da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde (Lei Municipal n° 1.962/2010)

1) planejar, coordenar, controlar e executar a política municipal 
de saúde em consonância com os princípios e normas do 
Sistema Único de Saúde;

2) planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de 
saúde, nos níveis ambulatorial e hospitalar, as atividades 



IBIÁIBIÁ 50 51

médicas e odontológicas, de controle de zoonoses, de 
vigilância epidemiológica e de fiscalização e vigilância 
sanitária no Município e, de forma específica, da comunidade 
da rede escolar municipal, bem como elaborar normas sobre 
estas atividades;

3) planejar, coordenar, controlar e executar, em conjunto 
com as Secretarias Municipais de Gestão, Fazenda e 
Planejamento, as atividades administrativas, financeiras e 
orçamentárias desta Secretaria;

4) planejar, coordenar e executar outras atividades não previstas 
nesta lei, mas que pela sua natureza, relevância e interesse 
público estão afetas a esta pasta.

Organograma da Secretaria Municipal de Saúde

Bloco Assistência Farmacêutica
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Bloco Gestão à Saúde

Bloco Atenção Básica

Bloco Média e Alta Complexiadade

Bloco Vigilância à Saúde

Bloco Investimentos na Saúde

Fonte: Lei Municipal n° 1.962, de 26 de novembro de 2010

ATENÇÃO PRIMÁRIA

ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA

O Ministério da Saúde criou em 1994, o Programa Saúde 
da Família (PSF). Seu principal propósito: reorganizar a prática da 
atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, 
levando a saúde para mais perto da família e com isso melhorar a 
qualidade de vida da população atendida.

O Programa de Saúde da Família (PSF) consta do Plano 
Municipal de Saúde 1997 deste município como uma diretriz 
operacional para a implantação de um novo modelo assistencial, 
priorizando uma política de saúde que contemple ações para a 
democratização participativa e para o desenvolvimento de ações 
que respondam às necessidades da população.

 Desta forma, foram implantadas no município, ainda no 
ano de 1997, seis equipes de saúde da família (ESF Santa Cruz/
Deolinda Mendes, ESF Maroca, ESF São Benedito, ESF Centro, 
ESF São João/Rosa Maria e ESF Argenita/Tobati), que garantiram 
cobertura total na atenção básica e que estão ativas até a atualidade.

A rede da Atenção Primária conta com 06 Unidades 
Básicas de Saúde na área urbana (Unidade Auxiliar de Saúde 
Agda Borges, Unidade Auxiliar de Saúde José Ribeiro, Unidade 
Auxiliar de Saúde Salvino Basilio, Unidade de Saúde Dr. José 
Olimpio Dias e Unidade  de Saúde Dr. Saul Mendes de Paiva) e 02 
Unidades Auxiliares de Saúde na Zona Rural (Unidade Auxiliar de 
Saúde Tobati e Unidade Auxiliar de Saúde Argenita), que servem de 
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apoio para a Equipe de Saúde da Família Rural. As Unidades Básicas 
de Saúde são responsáveis pelas ações voltadas para a população 
de sua área de abrangência, funcionam de segunda a sexta-feira, 
e devem ser os primeiros a serem procurados no caso de alguma 
necessidade de tratamento, informações ou cuidados básicos de 
saúde. É considerada a porta de entrada do sistema de saúde, uma 
vez são responsáveis pelas ações de prevenção, promoção de saúde 
e atendimento a problemas de saúde a nível primário. 

No ano de 2019, foi credenciada uma Equipe de Atenção 
Primária (EAP), para atuar juntamente à Unidade de Saúde Dr. 
Saul Mendes de Paiva (EAP Risoleta). 

Apresenta a cobertura de Atenção Básica de 94.05% e 
considerando a Estratégia Saúde da Família com cobertura de 
82.15%, segundo Relatório Consolidado da APS - Referência: 
Competência Financeira 12/2020 da SAPS/MS. 

A transferência dos incentivos financeiros de custeio federal 
referente a APS está condicionada ao prévio credenciamento e 
homologação dos códigos identificáveis (INE e CNES) das equipes 
e serviços pelo Ministério da Saúde.  

Na tabela 05 apresenta-se a situação das equipes e serviços da 
APS do município no que se referem ao teto, as equipes credenciadas, 
homologadas e custeadas na competência de dezembro/2020.

Teto, equipes credenciadas, homologadas 
e custeadas – referência 12/2020

Equipes e 
Serviços 
da APS

Teto Credenciadas Homologadas Custeadas na
competência

ESF 13 6 6 6
EAP - 1 1 1
ACS 63 35 - 30

Fonte: Nota técnica SAPS/MS

Com relação à Produção da Atenção Primária, será 
apresentada na tabela abaixo às principais produções realizadas nas 
Unidades Básicas de Saúde nos anos de 2019 e 2020 digitadas no 
E-SUS, utilizando a base de dados local. É importante reforçar 
que excepcionalmente no ano de 2020, com a pandemia pelo 
coronavirus e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS em 30/01/2020, houve a queda na produção dos serviços, 
principalmente à partir de março/2020, em razão da implementação 
das medidas para a contenção e mitigação da epidemia no município.

Estruturas Físicas/ 
Unidades de Saúde

Para a realização da Atenção Primária no município 
de Ibiá, havia em 1997, três unidades básicas de saúde na 
zona urbana e duas na zona rural, além de uma unidade 
denominada Centro de  saúde José Ribeiro, Salvino Basílio e 
Centro Odontológico e as demais passaram por uma reforma  
geral como pintura, conserto de banheiros, troca de vidros 
quebrados, dentre outras.

Já em 1998, foi retomada a obra da Policlínica Municipal, 
através de convênio com o REFORSUS.

Em 2007, com o recurso Estadual no âmbito do Programa 
Saúde em Casa, o município foi contemplado para a construção 
da nova sede da Unidade de Saúde José Ribeiro. A mesma foi 
inaugurada em setembro de 2011.

Em 2009, a gestão municipal de saúde traçou metas para a 
captação de recursos visando à adequação das Unidades de Saúde 
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e dispor de recursos estruturais e equipamentos compatíveis 
que possibilitem a ação dos profissionais de saúde. Deste modo, 
tendendo a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família 
principalmente pelas características socioeconômicas carenciais 
da ESF Dona Maroca, que o município pleiteou a construção da 
Unidade de Saúde Agda Borges porte II para substituição de sede 
improvisada em imóvel alugado e implantação de nova equipe. A 
mesma foi contemplada em junho de 2009, porém sua inauguração 
se deu em setembro de 2013.

Também em 2009, o município foi contemplado pelo 
Ministério da Saúde com recursos para a construção da nova sede 
da UBS Salvino Basílio. Entretanto com o passar dos anos e a 
desvalorização do valor recebido, foi necessário à devolução deste 
recurso e a formalização deste ocorreu em outubro de 2013.

Em 2011, por meio do Programa Requalifica UBS 
(componente Reforma) do Ministério da Saúde, mais uma vez o 
município obteve êxito na captação deste recurso para a reforma da 
Policlínica Municipal José Austernio, com sua conclusão efetivada 
em 05 de setembro de 2014.

Em 2012, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas gerais, 
por meio de uma Resolução publicou os critérios para habilitação 
e classificação dos municípios do Estado de Minas Gerais ao 
recebimento de incentivo estadual para financiamento da 
construção de unidades básicas de saúde. 

Ainda focado no intuito de melhoria de toda a rede estrutural 
da Atenção Primária e ainda tendo em mente o pesar da devolução 
dos recursos destinados à UBS Salvino Basílio em 2009, que 
em 2013, através do Programa Requalifica UBS (componente 
Construção), foi novamente pleiteado a construção de duas novas 
unidades. Uma para a nova sede da UBS Salvino Basílio e a outra 
para o Bairro Risoleta Neves, com o objetivo de ampliar mais uma 
equipe de saúde da família naquela localidade. Em setembro de 
2013, com a publicação de portaria especifica o município de Ibiá 
foi habilitado para receber os recursos referentes à construção destas 
duas unidades. Os projetos arquitetônicos de ambas as UBS seguirão 

o padrão disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A nova sede da 
UBS Salvino Basílio conclui a edificação em 23 de junho de 2016, 
e inaugurada em 15 de setembro de 2016. 

Em 2019, a Unidade de Saúde no bairro Risoleta Neves, foi 
inaugurada em 06 de setembro, sendo renomeada para Unidade 
Básica de Saúde Dr. Saul Mendes de Paiva e seu pleno funcionamento 
ocorreu em 21 de outubro de 2019. Também as duas unidades de 
apoio rural, localizadas nos distritos de Tobati (Posto de Saúde 
‘’Venice Severina de Andrade’’) e Argenita (Posto de Saúde Vereador 
‘’João Teodoro da Silva - Zinho’’), passaram por manutenção de sua 
infraestrutura, adequação das salas de atendimento e instalação de 
novos consultórios odontológicos, proporcionando melhorias na 
qualidade do atendimento da população destes distritos. 

Foram realizadas manutenções prediais, como pinturas, troca 
de telhados, reparos elétricos e hidráulicos, entre outras; em todas 
as Unidades de Saúde entre os anos de 2019 e 2020, sendo UBS 
Dr. Saul Mendes, USF Santa Cruz/Deolinda Mendes, UBS Agda 
Borges, UBS José Ribeiro, UBS Salvino Basilio e UBS José Olimpio.

Especialidades médicas

no ano de 2017, a Santa Casa de Misericórdia Padre 
Eustáquio em parceria com a Câmara de Vereadores, retomou a 
disponibilização do atendimento municipal nas especialidades de 
Ortopedia e Neurologia. 

Em 2018, as especialidades de Cardiologia e Cirurgia Geral, 
também retomaram seus atendimentos no município. 

No gráfico a seguir observamos os números dos atendimentos 
realizados pelas especialidades de Ortopedia, Cirurgia, Neurologia 
e Cardiologia, desde a retomada dos atendimentos. No ano de 2020, 
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houve queda no número de atendimentos que foram suspensos por 
um período em razão da pandemia pelo novo coronavírus.

Unidade De Saúde Mental 
(CAPS I)

 Antes a 1997, todo o atendimento prestado ao doente 
mental era ambulatorial. Quando em crise, estes usuários eram 
transferidos para hospitais psiquiátricos da região. No início de 
1997, o atendimento ainda era prestado na Unidade de Saúde 
Salvino Basílio por um profissional psiquiatra e outro psicólogo, 
que posteriormente passaram a atender em conjunto com outros 
especialistas na então Policlínica de Especialidades. 
 Foram inúmeras as dificuldades de adesão dos usuários 
e de seus familiares que resistiram à proposta de criação de 
um grupo de convivência, onde fosse possível um resgate 
da identidade destes usuários, do sentimento de utilidade, 
buscando-se a socialização dos mesmos, não acreditando que 
houvesse uma reação ao tratamento proposto e por várias 
vezes procuraram outras instâncias da SMS e até da Prefeitura 
Municipal, para que os usuários fossem encaminhados para 
internação em Hospitais Psiquiátricos. 
 Ao final de 2004, a Unidade de Saúde Mental que se 
encontrava instalada na época na atual sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, foi transferida para a Policlínica Municipal José Austernio. 
Houve na época pouca aceitação por parte de alguns usuários com 
relação ao novo espaço disponibilizado. 
Foi inaugurada no ano de 2007 a sede para a Unidade de Saúde 

Mental em uma unidade adaptada na antiga Unidade de Saúde 
Agda Borges, onde se encontra ate os dias atuais. 
 Em maio de 2012 o município pactuou na CIB Micro Araxá 
n° 138 a implantação para o 1° semestre de 2013 de um Centro de 
Atenção Psicossocial-I e de dois leitos no Hospital Geral, entretanto 
devido às várias mudanças ocorridas na gestão municipal de Ibiá 
(2013), totalizando 03 alterações de gestores (Prefeito e Secretários) 
até maio deste ano, trouxe uma instabilidade na gestão, acabando 
por comprometer a continuidade das ações planejadas para o ano de 
2013, inclusive a implantação dos componentes da rede de atenção 
psicossocial pactuados. Assim sendo, foram repactuados para o 2° 
semestre de 2014 a Implantação destes Componentes da Rede de 
Atenção Psicossocial. 
 

Principais atendimentos realizados na Unidade de Saúde 
Mental (CAPS I) - ano: 2019/2020

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 2019 2020

Acolhimento diurno de paciente em 
acompanhamento de serviço residencial 
terapêutico por CAPS

51 11

Atendimento individual de paciente em CAPS 3181 5400

Atendimento em grupo de paciente em CAPS 792 757

Atendimento familiar em CAPS 192 580

Acolhimento inicial por CAPS 498 427
Atendimento domiciliar para pacientes de CAPS 
e/ou familiares 258 72

Práticas expressivas e comunicativas em CAPS 54 108
Administração de medicamentos na atenção 
especializada. 110 287

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde /SAS/MS/DATASUS/FPO
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Principais atendimentos realizados na Clínica de Reabilitação - 
ano: 2019/2020

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 2019 2020

Atendimento fisioterapêutico em 
pacientes c/ disfunções uroginecológicas 43 29

Atendimento fisioterapêutico em 
paciente com transtorno respiratório 
com complicações
sistêmicas

9 20

Atendimento fisioterapêutico em 
paciente pré/pós cirurgia cardiovascular 81 123

Atendimento fisioterapêutico em  
pacientes no pré e pós-operatório nas 
disfunções músculo
esqueléticas

938 1462

Atendimento fisioterapêutico nas 
alterações motoras 5083 4327

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde /SAS/MS/DATASUS/FPO

 Em outubro de 2014 foi cadastrada no Sistema de Apoio a 
Implementação de Políticas em Saúde, a proposta do município de 
Ibiá para a Habilitação de um Centro de Atenção Psicossocial tipo 
I, sendo a mesma aprovada pelo Ministério da Saúde em janeiro de 
2015. A habilitação se deu com a publicação da Portaria n° 1.015, de 
30 de setembro de 2015, em 14 de outubro de 2015,que habilitou o 
Centro de Atenção Psicossocial de Ibiá (CAPS I).

Clinica Municipal de Reabilitação

 No ano de 1998, os procedimentos de reabilitação funcional 
eram realizados em Ibiá pela APAE, prestador contratado, com a 
estrutura adequada para a realização das atividades. 
 Posteriormente, em julho de 2005 foi inaugurada a Clinica 
Municipal de Reabilitação e os atendimentos passaram a ser ofertada 
em uma área anexa a Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio, 
de propriedade municipal. A Clínica Municipal de Reabilitação 
iniciou as suas atividades, com o intuito de disponibilizar a 
população de Ibiá um serviço voltado para avaliar, tratar, minimizar 
problemas, prevenir e curar as mais variadas disfunções, garantindo 
o reabilitaçao e a reinserção ao 
mercado de trabalho. Também foi neste ano que iniciaram os 
primeiros atendimentos de fisioterapia domiciliar, com o intuito de 
atender as necessidades dos usuários acamados e os com dificuldade 
de deambulação. 
 Em 2007 houve nova alteração de endereço da Clinica 
Municipal de Reabilitação, passando esta a ficar no espaço da 
Policlínica Municipal José Austernio. 
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Prestadores de  
serviços contratados

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
PADRE EUSTÁQUIO

A Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio (SCMPE), 
apesar do contrato de comodato com a Prefeitura, assinado em 1996 
e que previa sua manutenção e gestão, se encontrava pouco resolutiva 
e com prática generalizada de cobranças e não atendimento pelo 
SUS. Sua área física se encontrava inadequada para a realização 
de todas as atividades propostas, com obra de anexo concluída, 
inaugurada, mas desativada. 

Em 1997 foi iniciada a reforma da SCMPE além da ativação 
do bloco anexo. Com isto, o hospital passou a contar com novo 
bloco cirúrgico e maternidade, além de mais leitos disponíveis. 

O único Pronto Atendimento de Ibiá é realizado na 
SCMPE, que executa também as internações hospitalares, 
cirurgias e partos de baixa complexidade. Para os casos emergenciais 
de transferências para os municípios de referência de maior 
complexidade, estes são avaliados pelos profissionais do Pronto 
Atendimento e encaminhados via SUS Fácil. O Pronto Socorro 
está aberto aos pacientes 24h diariamente. 

Até o ano de 2011 à Santa Casa de Misericórdia Padre 
Eustáquio foi gerenciada e atualmente disponibiliza atendimento 
ambulatorial nas especialidades de neurologia,  ortopedia, 
cardiologia, cirurgia e ginecologia.

Produção Hospitalar por grupo de procedimentos 
do Prestador Santa Casa – ano 2019/2020

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde /SAS/MS/DATASUS/FPO

Apoio diagnóstico / 
laboratórios credenciados

O Laboratório de Análises Clínicas funcionava até 1997 em área 
física bastante precária e com quadro de funcionários reduzido. 
Após avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, o laboratório 
foi transferido para o prédio da Santa Casa de Misericórdia, com 
a qual possuia um contrato de comodato na época. Várias foram às 
ações de reestruturação. A partir daí, foi possível ampliar os exames 
realizados pelo Laboratório quantitativa e qualitativamente para 
atendimento as Unidades de Saúde e da SCMPE. 
 Nos anos de 2009 a 2011, a SCMPE também disponibilizou 
o serviço de mamografia, credenciado ao SUS. Entretanto no final 
de 2009, houve o encerramento do serviço por inviabilidade de 
manutenção do serviço.
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 Número de procedimentos realizados pelo Prestador 
Laboratório São Lucas – Ano 2018-2020.

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde /SAS/MS/DATASUS/FPO

APAE (Associação De Pais E 
Amigos Dos Excepcionais) 

O Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência 
Intelectual tipo I (SERDI-I) é executado pela Apae desde 2014, 
com a publicação da Deliberação CIB-SUS/MG n° 1403/2013, 
por meio de convênio firmado entre a instituição e a gestão 
municipal. Tendo como finalidade exclusiva o atendimento em 
saúde das pessoas com deficiência intelectual e do transtorno do 
espectro do autismo. 

A Apae, dentro da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa 
com Deficiência do Estado Minas Gerais, também conta com o 
Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA), com o objetivo 
de captar e estimular precocemente os neonatos que venham 
apresentar algum risco de deficiência intelectual. Os recursos do 
PIPA são provenientes do tesouro estadual de Minas Gerais. 

No ano de 2020, com as restrições impostas por causa da 
Covid-19, a APAE suspendeu temporariamente a prestação de 
atendimentos eletivos fornecidos pela instituição, impactando nos 
procedimentos realizados, conforme Gráfico 21.

Vigilância em saúde

 O Setor de Vigilância à Saúde contava com 5 funcionários 
além do apoio de técnicos de outros setores da Secretaria Municipal 
de Saúde. A sua estruturação se deu a partir do concurso público 
em 1997 e ocupação dos cargos. 

 Em junho de 1998, foi lançado o Programa Selo de Qualidade, 
onde os estabelecimentos foram classificados em grupos, segundo 
as suas semelhanças e recomendações. Os mesmos foram visitados 
e os relatórios de vistoria, com as devidas recomendações foram 
repassados aos proprietários. Após visitas subsequentes para avaliar 
as modificações, os estabelecimentos receberam uma pontuação 
e aqueles que atingissem 90 pontos estariam em condições de 
receber o “Selo de Qualidade”. O papel mais importante deste 
programa era educativo, já que ao invés de multas e autuações era 
estabelecida uma negociação onde as melhorias iam acontecendo. 
Após a habilitação do município na modalidade Gestão Plena em 
2002, este foi substituído pela liberação do Alvará Sanitário. 

 Em 2013, o serviço de Imunização, Hanseníase, Tuberculose, 
ISTs, entre outros, passou para a sede da Vigilância em Saúde, uma 
vez que as ações deste, mesmo tendo estreita relação com a Atenção 
Básica, pertencem ao setor da vigilância em saúde.



Ibiá e Ibianenses nos versos de 
Sonia Martins, Presidente da 

Academia Ibiaense de Letras
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Quem se lança para o futuro carregado de boas sementes, terá 
sempre a certeza de uma boa colheita!

E assim quantos filhos natos ibiaenses; quantos filhos esta 
terra adotou carinhosamente, os quais aproveitaram mais a vida ao 
fazer algo para que as pessoas continuem a se beneficiar!

Quantas pessoas que fizeram o uso dos verbos AMAR e 
SERVIR a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso de 
Ibiá, tanto nas artes culturais, como na Educação!

Estas personagens foram sempre afáveis, alegres, generosas. 
Iam para os seus afazes com sorrisos nos lábios, doando o seu saber, 
sem, no entanto, esperar subir nos pódios da vida! Sempre cientes 
de que a Educação é um direito à soberania e que a Cultura é um a 
dimensão do processo social da vida de uma comunidade.

A Academia Ibiaense de Letras relembrando algumas 
personagens que deixaram suas marcas na História de Ibiá, presta a 
sua homenagem, sem, no entanto, deixar no esquecimento as que 
aqui não foram citadas!
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 Alair Bicalho Xavier 

Sempre alegre e sorridente,
Mãe, esposa, amiga e prazerosa,
Mestra amada e diligente,
Tão educada e formosa!

Muito querida pelos alunos;
Professora da E.E. Santa Cruz;
Devota de São José,
Amava o Menino Jesus!

Hum dia 19 de Março,
Triste surpresa Alair nos deu,
No dia do seu santo de devoção,
Alair Bicalho Xavier... falecia!

O seu nome tive a honra de escolher,
Para a Escola do meu bairro abraçar,
A banda de música do 4º BP de Uberaba,
Fez a inauguração da Escola realizar!

Salve Escola Municipal Alair Bicalho Xavier! 

Sonia Martins

Catarina de Brito 

Alegre, expansiva, brincalhona,
Na E.E. José Dias dos Reis fazia acontecer,
Diretora exigente, mas não mandava,
Era fonte de bondade e de saber!

Caridosa, carismática e dedicada.
Quando sobrava sopa ela ia dar, 
A criança pobre e desamparada
Levar para casa para jantar!

Catarina de Brito também trabalhou,
Na Escola Estadual São José,
Cumprindo sua missão aposentou,
Graças a sua dedicação e sua fé.

Foi uma educadora talentosa,
Fez do seu magistério a sua devoção,
Ibiá guardará na lembrança,
Esta filha de bom coração!

Descanse em paz... Mestra guerreira!

Sonia Martins
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Dr. Ivo Mendes

Dentista, empresário, professor,
Vereador – Prefeito, 
Perfeito em sua fase,
Contista, cronista, bom escritor,
Amigo fiel, do rico e do pobre,
Com sua alma nobre,
Foi também futebolista – Tem Base I? 

Dr. Ivo Mendes – pessoa popular,
Com humor seus livros narrava,
Os “causos” que faziam gargalhar,
As histórias que ele escutava! Tem Base II?

Na sua gestão como Prefeito,
O Bairro Nossa Senhora de Fátima, nasceu!
Sempre sorridente e satisfeito,
À Rua 08 o seu nome recebeu,

Quando cumpriu a sua missão,
Deste planeta partiu!
Deixando amizades e emoções,
Ibiá, muita tristeza sentiu! 

Sonia Martins

Erotildes Antônia Vilela (Tide)

Mãe de três filhas e um filho,
Mulher guerreira e batalhadora,
Trabalhou em várias Escolas,
Entre as crianças – Dona Tide benfeitora!

Com seu trabalho honesto,
Por todos era solicitada!
Sempre humilde e atenciosa,
Era por todos respeitada!

Duas filhas professoras,
Aos seus esforços deram valor,
Seu filho conceituado advogado,
Agora um ilustre Desembargador!

Foi Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
O orgulho desta mãe que lutou,
Com seu trabalho humilde,
A todos os seus filhos educou!

Você é um exemplo de vida,
Erotildes Antônia Vilela,
Sua missão na Terra cumprida,
Brilha no céu,
Com as cores da aquarela!

Sonia Martins



IBIÁIBIÁ 72 73

Dr. Olímpio Dias dos Reis

Filho amado desta terra,
Seu nome jamais será esquecido!
Médico caridoso – Foi Vice-Prefeito,
Um ser humano muito querido!

Dr. Olímpio Dias dos Reis,
Fundou a Associação de Assistência à Infância,
E à Maternidade, foi a primeira creche de Ibiá,
Ali, as crianças eram acolhidas com bondade!

Seu coração de ibiaense generoso,
Fez de sua vida um legado;
Fundou o A.A. (Alcoólatras Anônimos),
E vitorioso, viu muitos dependentes recuperados!

Este filho ilustre nasceu,
Para doar, curar, abraçar,
E todas as lutas ele venceu!
Na Santa Casa de Misericórdia de Ibiá,
Sua vida foi salvar vidas e clinicar!

Durante 32 anos exerceu a medicina,
Fazendo valer o seu juramento;
Ser nobre, caridoso, foi sua sina,
Aliviava as dores, amenizava sofrimento...

Dr. Olímpio então partiu,
Para as Moradas do Senhor!
Nosso povo então sentiu,
A falta, a saudade deste benfeitor!

Sonia Martins

Dr. Pedro Dias dos Reis

Foi um entre os demais pioneiros,
Que liderou do Ginásio à construção;
Professor, advogado, diretor, bom companheiro,
Era um exemplo vivo de dedicação!

Seu nome ficou registrado,
E homenageado assim se fez!
Hoje e sempre será lembrado,
Pela E.E. Dr. Pedro Dias dos Reis!

Por ali também passaram,
Diretores de renomes;
- Sr. Valdir Perez,
- Sr. Edmar de Paiva Garcia,
- Dona Marina Pimenta,
- Maria Auxiliadora Palhares,
E outros que seguem o exemplo,
Do ilustre Dr. Pedro Dias dos Reis.

Sonia Martins
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Dr. Saul Mendes Paiva

Era um ibiaense ilustre,
Muito dedicado à sua profissão!
Sua experiência em saúde coletiva,
Ele aplicaria com precisão!

Trouxe à vida mais de sete mil ibiaenses;
Por mais de 28 anos, exerceu a profissão,
Na Santa Casa de Misericórdia de Ibiá,
Fez da medicina a sua devoção!

Organizava campanhas preventivas,
Era por todos muito estimado;
Suas numerosas ações educativas,
Sempre colhiam bons resultados!

Dr. Saul Mendes de Paiva,
Nobre e honrado. Pai de quatro filhos,
Deixou exemplo de garra e decisão,
O seu lado humano sempre lembrado,
Pelos seus clientes de toda região!

Descanse em paz, nobre médico,
Que com dignidade, cumpriu a missão!
Seu profissionalismo é exemplo,
De honestidade, carisma e dedicação.

Sonia Martins

João Neponuceno Sales

Era uma vez um menino,
Que teve uma infância sofrida,
Assim, desde muito pequeno,
Sonhava em ganhar a vida!

Dico trabalhou desde os treze anos,
Tornou-se ibiaense de coração!
Enfrentou adversidades e desenganos,
Seguiu seus sonhos com determinação!

Dico foi dedicado ferroviário,
Ajudou na construção da Igreja Presbiteriana,
Deixou registrado no seu fichário,
A sua luta e perseverança cotidiana!

João Neponuceno Sales,
Da Santa Casa de Ibiá, foi Provedor!
Era um fiel benfeitor ibiaense,
No legislativo, foi nobre vencedor.

Quem não conhecia o Sr. Dico?
Com seus 102 anos de lutas e vitórias?
Partiu deixando-nos o seu exemplo,
De otimismo, amizade e glórias!!!

Sonia Martins
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Leles José da Silva

Pessoa humilde e gentil,
Alegre, inteligente, lutador;
Do Jornal do Alto Paranaíba,
Ele foi o laborioso fundador!

Jornalista, criativo, entusiasmando,
Pela região seu jornal circulou, 
O JAP, seu sonho concretizado,
Famoso na cidade se tornou!

Resolveu estudar Direito,
Para o justo sempre defender!
Foi na Faculdade um aluno perfeito,
Filho, esposo, pai – Um bem querer!

Seu Jornal trazia noticias vazadas,
Por ele, a Cultura local se expandiu!
Porém, em uma página enlutada,
No JAP, a triste noticia:
- Leles o Jornalista... daqui partiu.

Sonia Martins

Maria José Paiva

Maria José Paiva professora,
De matemática sem igual,
Por muito tempo educadora,
No Ginásio Estadual!

Lutou muito pela APAE,
Batalhou pela sua fundação,
Foi desta Entidade, Supervisora,
Com muito esmero e dedicação.

Às crianças especiais,
Maria José dava proteção,
Seu carinho refletia nos olhos,
A ternura vinha do coração!

Seu nome sempre lembrado,
Como exemplo de amor e abnegação,
Maria José Paiva é um legado,
Para nossa Cultura e Educação!

Sonia Martins
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Margarida Dias

Foi à primeira Diretora,
Do Grupo Escolar Santa Cruz,
Com seu fusquinha azul,
Rodava distribuindo sabedoria e luz!

Amava tanto esta Escola,
E por ela tinha paixão!
Hoje, Escola Municipal!
Margarida Dias,
Em sua homenagem,
Eterna gratidão!

Foi mestra da Língua Portuguesa!
No Ginásio Estadual muito respeitado!
Lá da sua estrela com certeza,
Margaria Dias vela pela criançada!

Descansa em paz Mestra querida!
- Aqui continua a vida.

Sonia Martins

Maria José Pereira

“Dona Filinha”, assim chamada,
Era de uma alegria sem paz!
Dinâmica, sempre inspirada,
Com meiguice sabia declamar!

Foi a idealizadora do Núcleo da Terceira Idade,
Coordenava e ensinava as idosas a bordar,
Expondo os trabalhos nas festas da cidade,
Era algo de se admirar!

Foi mãe, amiga, educadora,
Criou filhas de nobreza exemplar,
Sua aura era de luz magnifica a brilhar!

Maria José Pereira (Dona Filinha).
Seu nome ficaria para a eternidade!
A esta mulher inteligente e guerreira,
A nossa eterna saudade!

Os idosos a ouviam declamar, 
Com voz suave e doce,
De Olavo Bilac a encantar:
“Amai as flores crianças,
Sois irmãos nos esplendores!
Pois há muitas semelhanças,
Entre vocês e as flores.”

E assim ladeada de anjos,
Ela borda no céu as estrelas,
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Seguindo entre elas declamando,
Enquanto a sua estrela resplandece,
A Terceira Idade de Ibiá, ela vai iluminando.

Sonia Martins

Madre Maria de Jesus
(Ma Mére)

Madre Maria de Jesus,
Nasceu em Lion na França,
Era cheia de amor e luz,
Devotada ao bem desde criança!

Missionárias de Nossa Senhora das Dores,
Veio de Itabira, uma célula da Congregação,
Eram devotadas religiosas educadoras,
Que ensinavam com amor por vocação!

Madre Maria de Jesus e Padre Mundim,
Em 1937, fundaram um educandário,
O Ginásio e Escola Normal São José,
Povoado de sonhos e muito trabalho.

Foi pioneira, fundadora do Colégio São José,
Era dirigido com normas e rigores,
Filhas de nobres ibiaenses e de Goiás,
Recebiam ensinamentos de louvores!

“Ma Mére” assim chamada,
Foi grande exemplo na Educação,
Até hoje sua obra é lembrada,
Com respeito e eterna gratidão!

Sonia Martins

Rosa Cendón

Foi uma das pioneiras,
Junto às suas irmãs Cendón,
A fundar a Escola Santa Terezinha,
Demonstrando assim o seu dom!

Era sábia! Competente professora!
O coral foi por ela fundado,
Das artes musicais, era admiradora,
E seus ensinamentos repassados!

A Escola Santa Terezinha,
Era um exemplo de Educandário!
Nas aulas de “Dona Rosinha”,
Estudavam alunos de antigo primário.

Pessoas ilustres ali estudaram,
Hoje engenheiros, advogados e doutores,
As professoras a eles ensinaram,
A adquirir sabedoria e valores!
A Educação Ibiaense agradece,
A dedicação a Escola Santa Terezinha,
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Na lembrança ainda permanece,
O legado da mestra Dona Rosinha!

Sonia Martins

Terezinha de Ângelis

Professora e Diretora,
Da E.E. Dom José Gaspar,
Sempre sorridente e elegante,
Deixava o seu perfume no ar!

Dedicada e prestimosa!
Quem não se lembra da música,
A Montanha do Rei Roberto Carlos?
Na entrada. No recreio. Na saída,
Se ouvia esta canção maravilhosa!

Mãe, esposa, amiga, generosa,
Fazia da Escola o seu lar,
Com seu batom cor de rosa,
Era de uma elegância sem par!

Dona Terezinha de Ángelis,
Escalou a “Montanha” da vida,
Deixando muitas lembranças,
Na sua Escola tão querida.

Hoje: Escola Municipal Dom José Gaspar!

Sonia Martins

Wilma Duarte Borges

Quem não se lembra dela?
Mestra das artes, memorialista, supervisora,
Na Casa da Cultura, sempre bela,
Era afável. Valorosa colecionadora! 

O seu lar era um Museu valoroso,
Quatro lindos filhos concebeu;
Poetisa. Contista.
Artesã, desenhista – artista.
 Seu legado valoroso,
A história de Ibiá enriqueceu!

Wilma Duarte Borges – a musa,
A frente do seu tempo, ela andou;
Seus sonhos, ideais e histórias,
Em seus livros ela tudo narrou!

Foi membro fundador,
Da Academia Ibiaense de Letras,
E como minha patrona, ela se tornou,
Sua amizade e as doces lembranças,
Em nossos corações, com saudade ficou!

Sonia Martins
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Antônio Ananias Cardoso

Alto, elegante – chamava a atenção
Pelo seu porte ereto e altivo!
Era amigo afável – Homem de ação;
Na sociedade era destaque notável e ativo!

Nasceu no século XX, em 13/12/1912
Dizia que seus pais foram vítimas da escravidão...
Extrovertido, carismático, trabalhador.
Em 1947, vir para Ibiá foi sua decisão!
Criou muitos filhos, grande geração deixou
Era ferroviário e em 1980 aposentou,
Deixando amigos e companheiros
A sua missão concretizou!

Quem conheceu o Sr. Bertioga?
Quem recebeu dele atenção e amizade?
Era sempre amigo, gentil e atencioso.
Muito querido pelos sócios
Do Núcleo da Terceira Idade!
“Deixou infinita saudade...”.

Figura nobre e saudosa,
Deixou grande exemplo de vida,
Homem de fibra, história valiosa.
Por toda Ibiá reconhecida

Descanse em paz guerreiro!
Sonia Martins

Antônio Batista Duarte

Foi um ibiaense de coração
Nasceu em 1928 em Rio Paranaíba;
Aos oito anos aqui chega então
Junto ao seu pai Antônio Ribeiro Duarte...
Fez cursos de fotógrafo na capital
Se tornando das lentes das câmeras 
Um ótimo e dedicado profissional!
Ele e o seu inteligente pai
Foram os primeiros fotógrafos da cidade,
Profissionais da época. De excelente qualidade!
Cobriu vários eventos políticos e sociais
Este fotógrafo enquanto aqui viveu
Não abandonou a sua máquina fotográfica!
Quantos ibianeses ilustres ele retratou!
Quantas belas imagens ele revelou...
Este profissional admirável
Demonstrava com orgulho a sua arte:
O gosto, a dedicação naquilo que fazia
Antônio Batista Duarte
Revelava com perfeição
Até com certa magia
Suas câmeras tomavam VIDA
E a vida ele reproduzia...
Em 1982, sua máquina fotográfica
Com tristeza seus flashs apagaram...
Sua lembrança ele deixou
Nas fotos daqueles 
Que por ele se fotografaram!
Fotógrafo “Antônio Duarte”
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Sua lembrança em Ibiá ficou
As lojas “Calçados Duarte”
Pelos filhos, seu nome perpetuou!

Sonia Martins

Dr. João Lúcio de Mendonça

Durante muitos e muitos anos
Da Santa Casa Padre Eustáquio de Ibiá
Dr. João foi Diretor Clínico e Provedor;
Era simples! Amava a Deus e a Natureza
Por esta terra tinha grande amor!

Atendia com carinho os mais necessitados.
No Rotary Club de Ibiá foi sócio fundador
Era um Presidente muito dedicado
Às obras do Club, excelente colaborador!

Gostava de organizar boa pescaria;
Fazia trabalhos artesanais em madeira e couro.
Com seus dons apurados e habilidosos
Dava manutenção ao seu barco de pesca
Como também aos molinetes e carretilhas
Dos seus amigos prazerosos!

DR. João com carinho dizia:
“Por erro de cálculo nasci em B.H;
Minha terra é IBIÁ...
Muita caridade ele fazia
Tratava com carinho e respeito os idosos

Durante 25 anos nessa terra clinicou,
Cumprindo a sua nobre missão
Prematuramente aos 54 anos nos deixou!
Quanto exemplo de amor e bondade
Dr. João Lucio ofertou à sociedade!

Sonia Martins

José Machado Silva

Nasceu no dia 18/10/1953 em B.H.
Sua genitora Canuta Maria da Conceição,
Trouxe seu filho para Ibiá,
E o criou com amor e dedicação!

Alto. Forte. Elegante e musculoso,
Na antiga “Minas Caixa” chamava atenção;
Era educado, gentil e atencioso,
Era um anjo amigo de plantão!

Foi vigilante na Crediara e na ferrovia,
Jogador de futebol e juiz famoso;
Grandes jogadas com a bola fazia,
Seu time Rio Branco era vitorioso!

Moço honesto, fino trabalhador,
Com a professora Edna se casou.
Suas filhas criadas com amor,
Quatro lindos netinhos ele amou!
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Quem não conhecia o “Negão da Canuta”?
Homem de caráter. Ibiaense de coração?
Enfrentava as adversidades, ia à luta.
Cheio de coragem e determinação!

62 anos ele viveu entre nós...
Em 18/10/2016 “Negão da Canuta” partiu”
Não se ouve mais a sua voz,
Ibiá a sua ausência sentiu!

Agora no céu ele é vigilante,
Dos anjos numa Estrela de Luz...
Descansa em paz, anjo gigante.

Ao lado do meigo Jesus!
Sonia Martins

José Andrade Filho

Com seu carisma e educação
Era amigo alegre e competente;
Foi o primeiro farmacêutico da região
Conquistou a confiança de nossa gente!

A Farmácia Andrade do “Zé Andrade”
Foi em Ibiá a farmácia mais antiga,
Nasceu da fusão da Farmácia São Sebastião
Que transferiu-se em 1936 de Rio Paranaíba
Integrando-se com a Farmácia Maia em 1941
Ambas de seu pai José Joaquim de Andrade

Beneficiando assim,
Os moradores da nossa cidade!

José Andrade gostava de pescaria,
Era comunicativo, bom e atencioso!
Frio, calor, dias ou noites. Ou tempo chuvoso
Mesmo com as portas da farmácia já fechadas
Pela sua casa a todos atendia!

Sua alegria era contagiante;
Brincalhão por natureza!
José Andrade seguia adiante
Atendendo a todos com gentileza!

Sua lembrança aqui ficou
Viveu entre a família feliz!
Saudades “Zé Andrade” deixou,
Da farmácia na Praça da Matriz!!!

Sonia Martins

Noé Dias dos Reis

Noé Dias dos Reis
Homem bondoso e lutador
Foi ilustre Prefeito – nobre vereador
Da Santa Casa de Misericórdia
Foi voluntário Provedor!

Era carismático e carinhoso
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Ajudava o próximo com devoção;
Sempre alegre e atencioso
Rico ou pobre, não fazia distinção!

Do Rotary Club foi também Presidente;
Venerável da Loja Maçônica Montezuma,
Era produtor rural – criador de gado leiteiro
Exerceu a Presidência do Sindicato Rural
Bom chefe de família – Amigo verdadeiro!

Em sua gestão como Prefeito (1971 a 1973)
Foi responsável pela implantação
Da rede de esgoto de Ibiá!
Era correto, trabalhador. Amigo perfeito
E muitos benefícios ele trouxe para cá!

Noé Dias dos Reis
Homem público cujos exemplos
Ficaram registrados na história!
A ele, nossa eterna homenagem,
Pela sua honradez, nobreza e glória!

Noé Dias dos Reis faleceu...
A semente do bem ele lançou!
No coração fértil de quem o conheceu
Sua história de vida germinou!!!
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Zé do Juquinha

Seu nome José Luís de Freitas
Sorridente, alegre, caridoso;
Deixou para Ibiá o seu legado
Era espírita, Kardecista estudioso.
Fazia campanhas – Socorria os necessitados...

Quem não conheceu seu “Zé do Juquinha”?
Trabalhou, participou do Lions Clube desde a fundação;
Muita disposição de auxiliar a todos ele tinha
Foi sempre um exemplo de bom cidadão!

Bom esposo, pai amigo e educado!
Dedicou sua vida à família e às obras sociais.
Como ferroviário foi sempre dedicado!
“Zé do Juquinha”, exemplo de solidariedade
Também colaborou com a fundação
Do Clube do Núcleo da Terceira Idade!

Ah! Seu “Zé do Juquinha”!
Como poderíamos esquecer o senhor?
No seu coração muita bondade tinha
E ao próximo doava muito amor!
Muita luz e Paz... A vida continua...

Sonia Martins
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Acróstico

Assim como surge o sol no horizonte e
Corre mansamente a água ao brotar na fonte
Aparecendo flores entre pedras na ribanceira. 
Diante de tanta harmonia a Natureza vibra altaneira
E assim se torna mágica a luz do entardecer. E nós
Movidos por amor, semeamos nossos sonhos por toda parte
Inovando sempre nossos ideais pela Cultura,
Aos leitores oferecemos nossos sonhos, a nossa ARTE!

Indo explorar muito além da imaginação
Brincamos com as palavras, jogamos rimas em confraternização
Induzindo-nos dos sonhos jamais despertar
Apenas escrever e deixar a inspiração infiltrar...
Então sabemos que unidos em ideais sempre estaremos
Nas palavras, nos sentimentos que descrevemos. Assim
Surge em nós Acadêmicos, a vontade indômita do “quero mais”
Escrever, narrar, contar, poetizar. Isto nos compraz.

Deus nos fez assim... pura e preciosa realidade...
E para nós escritores a AIL é divina felicidade!

Levamos através de cada palavra inspirada
Ensinamentos de amor, otimismo à alma desalentada
Tornando-a mais sensível, alegre e esperançosa. Sempre
Recebendo vibrações positivas e prazerosas!
Amigos seremos, expandindo nossa LITERATURA. Felizes
Somos poetas, escritores. E da vida eternos APRENDIZES!!!

Sonia Martins

Feira Livre de Ibiá

Ibiá tem feira livre:
- Livre de preconceitos,
- Livre de mau humor,
- Livre de violências,
- Livre de desamor!

Na Feira Livre de Ibiá
Cada um vende o seu “peixe”:
- Doam-se sorrisos,
- Trocam-se abraços,
- Negociam-se apertos de mãos,
- Distribuem paz e união!

Aqui tudo se vende:
Alegria e emoção;
Artesanatos, verduras
Frutas e legumes
Doce verdinho de mamão!
- Olha o queijo mineiro, minha gente!
O pastel está quentinho
Grita o barraqueiro:
Também temos churrasquinhoooo!
- Olha a goiabada na gamela
“Dona Manuela”!
Aqui tem doce de leite
Com requeijão na tigela!
- Leva “Dona Maria”
O franguinho caipira
Açafrão, alho e cebola
Coloque-o na panela!
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As crianças alegres nos brinquedos
Pulam, riem nos folguedos!
No palco o som da viola
Anima o velhinho que cantarola!

A alegria é gratuita
O som explode no ar;
E nesta feira bendita
Até as aves vêm cantar!

A feira é “livre”:
- Olá, sá Maria!
- Olá, seu João!
Em meio de tamanha euforia
Bate forte o coração!
Feira livre de Ibiá
Cidade das palmeiras altas
Onde canta o sabiá!

Esta terra alegre e boa
Do Paraíso é um pedaço,
Que Deus lá do Alto abençoa
Envolvendo Ibiá num abraço!

Sonia Martins

O Cristo de Ibiá

Lá está Ele...
De braços abertos
Abençoando os que seguem
Pela rodovia.
Nos caminhos incertos... lá está Ele...
De braços abertos
Dizendo aos que chegam:
- Sejam bem-vindos”!
Abençoando também
Os que estão saindo...
Passam carros,
Passam caminhões
Em várias direções...
Lá está Ele!
De braços abertos,
Enviando a sua Luz!
Sigam em Paz, irmãos.
Filhos de Deus Pai
Que a todos conduz!
No sol ou na chuva,
Com seus braços estendidos
Em forma de Cruz,
Na entrada de Ibiá,
Está a imagem de Jesus!!!

Sonia Martins
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Serra da Sobra

Quão majestosa é a Serra da Sobra!
Que altiva, soberana, contorna Ibiá.
É de Deus a grandiosidade dessa obra.
Que circunda e enfeita a paisagem por cá!

Com suas grotas, plantas nativas exuberantes
O seu relevo ondulado é um primor;
Que encanta os olhos dos viajantes
Como uma pintura de raro esplendor!

Serra da Sobra marca a paisagem
Embelezando esta terra abençoada.
Ao vela à noite, parece uma miragem
Nas lindas noites enluaradas!

Quando a chuva cai na Serra
Desce como fios de prata para o chão;
Na Serra da Sobra sempre “sobra”
Para o poeta a real inspiração!

Aos pés dessa serra tão nobre
Surgem casas de fazendas suntuosas!
Há também construções mais humildes
Onde vivem pessoas alegres, prazerosas!

Como é bonito ver à tardinha
O sol se pondo atrás da serra...
Parece que Deus usou um pincel
E desenhou esta paisagem na Terra!

Do alto da Serra se avista
Ibiá sorrindo iluminada;
Agradecendo a Deus a conquista
Desta Serra da Sobra abençoada!

E lá na Serra da Sobra
Sempre sobram Vidas e Vida,
Amor, carinho e beleza.
Sobram agradecimentos ao Arquiteto Deus,
Sobram louvores à Mãe Natureza!

Sonia Martins

A Apae de Ibiá – Integração  
e Inclusão

Lá os abraços são trocados,
Os carinhos oferecidos,
Os beijinhos assim lançados,
Lá são bem acolhidos!

Em 1970 a APAE de Ibiá foi fundada,
Atendendo às crianças especiais,
Esta Entidade é formada,
Por excelentes profissionais!

Seu grupo técnico e administrativo,
Trabalho com dinamismo e amor;
Oferecendo sempre o incentivo,
Para a vida saudável e o labor!
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A Escola Tia Aparecida da APAE,
É um braço aberto de comoção!
A criança alegre ali vai,
Para na sociedade ter a sua inclusão!

Lazer, aprendizagem e Cultura,
Integram à vida apaiana!
É uma dádiva de Deus à Cultura,
Para se tornar íntegra e soberana!

Vicente (Tico), João, Hélio,
Carlos Emílio... Dudu França,
São alunos inesquecíveis,
Que por ali passaram...
Oh meu Deus! Quanta lembrança,
Estes alunos conosco deixaram!!!
 
A flor mesmo faltando uma pétala,
Nunca deixa de ser linda flor,
Deve ser regada com ternura e carinho,
Com gotas sublimes de Amor!

A APAE de Ibiá com certeza,
Presta enorme bem à sociedade,
E Jesus em sua pureza,
Abençoa sempre esta Entidade!

Sonia Martins
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Biá: um pedacinho de Minas em 
meu coração e em  

minha saudade

Notei ao longe, quais reluzentes estrelas a dormitar sobre a 
terra, as luzes do meu destino àquele momento. Era madrugada, e 
o dia ainda não dava mostras do alvorecer. O barulho do motor do 
ônibus parece ter se tornado mais suave, quase imperceptível ante 
as batidas fortes do meu coração.

A bela Ibiá estava próxima; em poucos minutos, eu 
desembarcaria e novamente adentraria suas ruas, imersa em sua 
história, em contato com seu povo acolhedor e amigo. Passei a imaginar 
como seriam os próximos dias, quais emoções me aguardavam. E uma 
certeza tomava conta de mim: seria recebida com carinho e alegria.
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Não demorou e o possante e colorido ônibus chegou ao 
Terminal Rodoviário, estacionando e abrindo a porta, depois de uma 
rápida e gentil mensagem do motorista, agradecendo a presença 
daqueles que ficariam na cidade e desejando boa viagem aos que 
seguiriam a jornada. 

Procurei saber as horas e notei que ainda faltava um pouco 
para o dia chegar de vez. Mal desci e ouvi uma voz que me pareceu 
familiar e conhecida: eram pessoas queridas que, apesar do horário, 
estavam me aguardando.

Um aperto de mãos, seguido de um fraterno abraço em 
retribuição à gentileza, para mim, tão cara. Novamente me 
sentia em casa.

Nos dirigimos ao hotel, e ainda na companhia dos amigos, 
tomei meu primeiro café do dia em terras mineiras. Propus fazer um 
breve descanso da viagem relativamente longa, e marcamos para 
logo mais uma visita aos locais interessantes e turísticos da cidade.

Ibiá é uma cidade limpa, de um povo acolhedor, que faz 
questão de cumprimentar a quem passa por eles.  Muito verde, 
ruas e calçadas bem cuidadas e casas em estilo colonial, retrato de 
épocas passadas.

Situada na região do Triângulo Mineiro e às margens do 
Rio Misericórdia, Ibiá há séculos é um importante e estratégico 
local, que no começo de sua história, serviu para pouso de tropeiros 
e viajantes que iam em direção ao estado de Goiás e mais além, 
dentro dos sertões do Brasil. Abrigou o segundo maior quilombo do 
país, o lendário Quilombo do Ambrósio.

A história conta que inicialmente, era um aldeiamento 
dos índios “Arachás”, que aos poucos se interiorizaram fugindo do 
homem branco que se aproximava cada vez mais. Depois, se tornou 
um povoado que servia como entreposto aos viajantes e recebeu o 
nome de São Pedro de Alcântara. Quanto ao nome definitivo “Ibiá” 
foi em referência à fazenda que deu origem ao núcleo urbano, que 
se consolidou e evoluiu até os dias atuais.

Minha presença ali tinha razões: primeiramente, 
atendendo honroso convite, fui tomar posse como membro 
honorário da Academia de Ibiaense de Letras – razão de imenso 

orgulho e alegria - e participar do lançamento do livro “Linhas e 
Entrelinhas de Ibiá”, antologia que reuniu trabalhos literários de 
vinte e seis escritores Ibiaenses. 

Na ocasião, o Professor Jean Jardim, que estava comigo na 
viagem, fez o lançamento de dois livros de sua autoria. 

Tive a satisfação de conhecer o Museu Ferroviário de Ibiá, 
que com seu precioso acervo, mantém e preserva grande parte 
da história das ferrovias do Brasil interior. Na sequência, conheci 
o Museu Histórico Municipal, também possuidor de um rico 
acervo com fotografias, objetos arqueológicos e indígenas, materiais 
resgatados e coletados no “Quilombo do Ambrósio”, dentre outros 
bens que preservam, contam e garantem o conhecimento para as 
próximas gerações da história da região.

Como boa goiana, inclusive no nome, voltei outras vezes 
a Ibiá, sempre muito bem recebida e me sentindo parte do meio 
cultural local. Em uma dessas viagens fui agraciada com o “Troféu 
Destaque da Maturidade”, oferecido pelo Núcleo da Terceira Idade 
do município.

Sempre que vou a Ibiá, me sinto muito querida. Deixei de 
me hospedar em hotéis e passei a ficar na casa de amigos, que abrem 
seu lar, seu coração, em precioso gesto de amor e carinho.

E quando participei dos eventos, homenagens e recepções, 
além da gratidão que me enche o coração, me resta fazer aquilo que 
mais gosto e sei fazer: cantar. 

Obrigado, Ibiá, por tamanho carinho comigo.
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Histórico do município de Ibiá

O crescimento demográfico e econômico de Ibiá deve-se 
principalmente à classe ferroviária que levou à ampliação da infra 
estrutura urbana da cidade, o que pode ser visto através da oferta 
dos seguintes serviços públicos e privados na cidade, naquela época.

1928 – Cia de Luz e Força de Ibiá.
1932 – Criação do Grupo Escolar Dom José Gaspar e do 

Colégio São Vicente de Paulo.
1937 – Inauguração do Colégio São José.
1942 – Inauguração do Serviço de Abastecimento de água.
1948 – Instalação da Comarca de Ibiá.
1956 – Inauguração da Santa Casa de Misericórdia e de 

uma Rádio.
1960 – Asfaltamento da BR-262.
 Na década de 60 ampliou-se o setor agrícola
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que se mostrava estagnado. Predominava no campo, a criação 
de gado de corte e produção de queijo tipo Minas que era exportado 
para os grandes centros, sobretudo São Paulo.

 Em 1964 – surge a Fábrica Nestlé que revolucionou a 
pecuária, não só em Ibiá, mas em toda região, introduzindo 
raça de gado mais produtiva e técnicas mais modernas para o 
desenvolvimento da pecuária na cidade. Com isso promoveu mais 
benefício na geração de novas frentes de trabalho e renda elevando 
a economia da cidade.

 Na década de 1970 – Houve a modernização da agricultura 
com novas técnicas. Nas terras estéreis o pau terra, a craviúna, o lobo 
guará e a ema desaparecem. As técnicas tradicionais representadas 
pelo arado puxado a bois, o carro de boi, o monjolo e o moinho 
são definitivamente abandonados e o Município, graças a técnicas 
inovadoras, se torna produtor de milho, soja, feijão, batatas e 
maracujá, além do leite. Com isso muda também o perfil da 
população, pois nesta década chegaram os primeiros japoneses e 
na periferia da cidade uma nova classe trabalhadora vinda do meio 
rural. Neste período a cidade se moderniza com a criação da ACAR 
hoje EMATER; a GERFAMIG hoje IMA, e início da canalização 
da rede de esgoto e o asfaltamento da cidade. Instalou-se também 
a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Telemig e a Casemg. 
Inaugura-se a rodovia 187 e as primeiras casas populares em Ibiá.

 Década de 80 – Declínio da Rede Ferroviária motivado 
pela desativação da oficina de manutenção e posteriormente 
a privatização da empresa o que culmina em desemprego e 
achatamento de salário.

Localização estratégica  
do município

Na divisão administrativa do estado, Ibiá pertence à Região do 
Alto Paranaíba, Micro Região, Planalto de Araxá, muito bem servida 
por rodovias e ferrovias. Tem posição privilegiada com relação aos 
principais centros culturais, políticos e econômicos do país.

 As rodovias – BR 262 e MG 230 coloca Ibiá interligada à 
rede rodoviária nacional.

Pesquisa feita no Museu Ferroviário 
Sônia Alves – novembro – 2021

Início da linha férrea em Ibiá

 A Estrada de Ferro Oeste Minas (EOM), construída em 
1881, foi a responsável pela construção do trecho ferroviário de 
Angra dos Reis à Patrocínio – MG.

 Em Ibiá foi inaugurada no dia 13/11/1913, a mesma 
permanecendo em operação até 1931.

 Neste mesmo ano o governo estadual agregou as ferrovias 
Minas Gerais passando a se chamar Rede Mineira de Aviação 
(RMV), a qual permaneceu em operação até 1957. Neste mesmo 
ano o governo federal agregou maior parte das ferrovias do 
Brasil, criando a Rede Ferroviária Federal S/A – (RFF – S/A), 
permanecendo em operação até 30/08/1996. Em 1º de setembro 
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de 1996, a Empresa Ferroviária Centro Atlântica (FCA) vencedora 
do leilão de privatização da RFF S/A e passado pela supervisão da 
Residência de Via Permanente de Ibiá até presente, os engenheiros 
filhos de Ibiá:  

- Otacílio Ribeiro de Paiva e Paulo Artur Mendes.

Fonte: Pesquisa feita no Museu Ferroviário de Ibiá, através de fotos e recortes de 
jornais e entrevista com o Sr. Altair Rodrigues.

Os médicos da ferrovia

Os anjos da vida saudável
participaram com bondade e alegria
cuidaram com atenção
dos ferroviários e famílias.

Dr. José Dias
Com total vocação
seguiu a mesma jornada
Dr. Olímpio Dias seu irmão.

Dr. Sidney Expedito Rodrigues
o farmacêutico da Companhia
distribuía medicamentos
com muita sabedoria.

Dr. Ivo Mendes, o dentista
Bem humorado e sorridente
também fazia visitas
aos povoados carentes.

Estes anjos do Senhor
cumpriram sua missão
trabalharam aliviando a dor
do povo em sofreguidão.

Muito Obrigado!
pelo exemplo, trabalho e cultura
não só aos ferroviários
mas, a toda criatura.

Sônia Alves

Francisco Rodrigues Lúcio  
(Sr. Dico)

Era Arraial São Pedro de Alcântara
quando Sr. Dico aqui chegou
Vindo de São João Del Rei
Nesse Torrão se instalou.

Na estrada de Ferro Goiás ingressou
No Município de Ibiá
Contribuiu para o progresso, rastros.
E fatos que a história registrou.

Em mil novecentos e cinquenta
Aposentou-se,
Continuou prestando serviço.
Na construção da Fábrica da Nestlé ajudou.
Sempre amigo e companheiro benquisto.
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No auge dos cento e quatro anos chegou
Com sabedoria ele vence
Senhor sábio e honrado
Verdadeiro patrimônio ibiaense.

Gratidão ao patriarca!
Que viveu com alegria
Contribuiu para que Ibiá
Progredisse a cada dia.

Sônia Alves

José Hermenegildo de  
Campos Primo

O mecânico das máquinas pesadas
No ambiente se destacou
Locomotivas enguiçadas
Ele mesmo consertou.

Diferentes ferramentas
Em mãos sábias
São gigantes.

Pois, sabia manobra-las
De modo confiante,
Trocando peças quebradas
Gastas ou amassadas.

Era breve seu manejo
e muita disposição
porque máquina não 
pode parar.

Punha logo, o trem ligeiro
pelos trilhos a deslizar.
Ainda foi taxista,
pois não podia parar.
Sanfoneiro e pé de valsa
gostava muito de tocar.

Sônia Alves

Antônio Ananias Cardoso 
(Bertioga)

Com sua nobre existência
nos presenteou
Noventa anos bem vividos
Sua trajetória registrou
Exemplo de luta e trabalho
Bom esposo, pai e avô.

Sempre bem alinhado
Numa galhardia sem igual
Foi mesmo uma autoridade
Bem humorado e divertido
Respeito e amizade 
foi o lema escolhido.
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Na Rede Ferroviária
Foi dada sua missão.
As chaves da vida ele guardou,
Os freios das máquinas na mão.
Sempre atento e responsável
À chegada do aço frio ele cuidou.

O trem de passageiros
Ele também coordenou
Levou ao delírio as famílias
Pelos trilhos da ferrovia.

Nossa eterna gratidão!
Nosso Município te agradece,
Pelo trabalho prestado
E pelo nosso progresso.

In Memoriam

Aos nobres colaboradores
Que outrora aqui passaram
Também deixaram seu quinhão.
E através da nossa história
todos, os lembrarão.

Com suas vidas ceifadas
No ofício da profissão
Deixaram viúvas e filhos
Numa cruel solidão.

Porém, ficou o conforto
Das famílias usurpadas
O exemplo aguerrido do labor
E a fidelidade deixada.

Alguns deles aqui menciono:
- Onofre Raposo da Silva (Zuza)
- Luzio Faria
- Sebastião Santana (Tatão)

Aos demais, tenham certeza
Que jamais serão esquecidos.
O povo ibiaense
Os aplaude comovido.

Nosso eterno agradecimento,
Aqui encerra!
Às famílias e a vocês
Por terem contribuído
Para a grandeza dessa terra.

Sônia Alves

Francisco Fonseca De Almeida 
(Sr. Chico)

Por caminhos diversos andei
Até que na Rede Ferroviária
Em algum momento ingressei.
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A função de maquinista
Nessa empresa adotei
Viajando noite e dia,
Por Minas Gerais eu circulei.

Anos a fio transportei
Toneladas de alimentos
Subindo e descendo serras
Também levei cimento.

Foram muitos os desafios
Que nos trilhos enfrentei
Para o bem dessa cidade
Minha vida dediquei.

Contribuí para o progresso
Do Município de Ibiá
Conduzi o trem de carga
E de passageiros a viajar.

O aço bruto e frio
Que outrora chefiei
Jamais trouxe agrura
À empresa que me dediquei.

Sônia Alves
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Os bancos também fazem parte 
da história de Ibiá
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Desde tempos remotos os bancos são vistos como um local 
seguro para depositar dinheiro. Seria impraticável e arriscado 
guardar todas as suas economias em dinheiro debaixo da cama ou 
dentro do colchão. E hoje mais que nunca.

Antigamente as contas eram pagas com animais, vacas, 
carneiros, ovelhas, camelos, etc. Esses eram os meios de troca mais 
antigos de que se tem notícia. Por serem valiosos, os animais eram 
geralmente aceitos como forma de pagamento.  Mas, essas formas 
de pagamento não eram nada práticas e aos poucos foram sendo 
substituídas por outras menos complicadas. E assim surgiram as 
moedas e os Bancos.

O nome “banco” foi criado por banqueiros judeus de 
Florença por causa da mesa onde eram feitas todas as trocas de 
moedas. No ano de 1406, foi criado na cidade italiana de Gênova, o 
primeiro banco moderno, chamado de Banco di San Giorgio.
          Há registros de que foi na Idade Média que surgiu a primeira 
instituição financeira comercial chamada “Banco de Veneza”, 
sendo estabelecida em Veneza, na Itália, em 1157, para financiar 
os monarcas em suas guerras. As atividades comerciais foram 
consolidadas no fim da Idade Média, quando também a função do 
banqueiro se tornou muito importante.

Existem indícios da existência de sistemas financeiros 
desde a antiguidade, onde os povos fenícios já utilizavam várias 
formas diferentes de realizar pagamentos, como documentos de 
créditos. Mas, foi no século XVII que os bancos se firmaram, com 
o lançamento do dinheiro de papel (papel-moeda) pelo Banco 
de Estocolmo. Nesta época, vários países europeus começaram 
a produzir sua própria moeda.  Já os primeiros serviços bancários 
eletrônicos surgiram apenas em 1983, na Escócia.

E a importância dos bancos para a sociedade vai muito além 
de facilitar as trocas e guardar o dinheiro das pessoas, pois são eles 
que alavancam o desenvolvimento, financiando empreendimentos 
comerciais, industriais e o agronegócio.

Os bancos são instituições essenciais à manutenção do 
comércio (atividades comerciais), porque além de oferecer serviços 

financeiros, facilitam transações de pagamento e oferecem crédito 
pessoal, ajudando no desenvolvimento do comércio nacional e 
internacional e fazendo girar a economia.

Historicamente, o crescimento acelerado da economia no 
mundo sempre foi suportado e impulsionado pela atividade bancária 
eficiente. Foi assim na Idade Média em Veneza, em Gênova e em 
Florença, entre outras tantas cidades europeias que viviam do 
comércio e precisavam dos bancos para financiar suas empreitadas. 
Foi e é assim em Ibiá.

A correlação entre o tamanho e o vigor das economias e dos 
respectivos sistemas financeiros pode também ser constatada pela 
força que tiveram no século 20 e 21.  Economias fortes, bancos 
fortes. E vice-versa.
          O crescimento da economia brasileira e especialmente de 
Ibiá nos últimos anos tem várias raízes e, sem dúvida, uma delas é o 
crescimento do crédito.

Ao longo da história de Ibiá vários bancos estiveram presentes 
contribuindo para o desenvolvimento da cidade e região.

Segundo Sylvio Braga de Araújo, no livro História de Ibiá, 
pág.28, no início do século passado com o aumento crescente do 
comércio e da pecuária, Ibiá já contava com uma subagência do 
BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS, 
do BANCO DE MINAS GERAIS, cujo escritório foi instalado 
em 12 de outubro de 1941. Também operou por aqui, o BANCO 
HIPOTECÁRIO E AGRÍCOLA DE MINAS GERAIS, o BANCO 
DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS, o BANCO DA 
LAVOURA DE MINAS GERAIS.

Também marcaram presença em Ibiá a Caixa Econômica 
de Minas Gerais (MINASCAIXA), o BANCO MERCANTIL DE 
SÃO PAULO, o BANCO DE CREDITO REAL que depois foi 
incorporado pelo BEMGE (BANCO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS) fechado e substituído em 2003 pelo ITAÚ/UNIBANCO, 
que mantém sua agência até os dias atuais.
          E em 2021 Ibiá conta com vários estabelecimentos bancários: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cuja agência foi inaugurada em 
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1978, o BANCO BRADESCO, que começou a funcionar em 1993 
e os BANCOS COOPERATIVOS, HSCM, SICOOB CREDIARA 
E CREDICOPA que chegaram por último. Além do BANCO DO 
BRASIL, presente há mais de 5 décadas.

Segundo consta em jornais antigos de Ibiá, já em 1964, o 
BANCO DO BRASIL marcava sua presença com um escritório 
em Ibiá, inicialmente vinculado à agência de Araxá. A primeira 
agência chegou a Ibiá em 29/04/ 1976. E a sede própria foi 
inaugurada em 30/04/1980. Com a missão de fomentar o 
desenvolvimento local, sempre impulsionando e alavancando 
o comércio e contribuindo decisivamente para a expansão da 
agricultura e pecuária no município e região, pois até pouco 
tempo também atendia a Campos Altos e continua atendendo à 
vizinha cidade de Pratinha.

A história do BANCO DO BRASIL cresceu paralela ao 
crescimento de Ibiá. Há mais de 200 anos acontecia um fato inédito 
na história mundial: uma colônia se transformava em império. 
O Brasil passava a ser a sede da Coroa Portuguesa. Havia então 
apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na 
Inglaterra -, quando o príncipe D. João VI, recém-chegado ao Brasil, 
obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas 
de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil, inicialmente para 
financiar as despesas da Corte. Ao longo desses mais de dois séculos, 
enfrentou crises e mudanças políticas e se fez presente em todos 
os recantos deste imenso país contribuindo para o fortalecimento e 
desenvolvimento da economia como um todo.

Ibiá, terras altas, na língua dos seus primeiros habitantes 
indígenas, surgiu ao redor de uma pousada de tropeiros e foi 
crescendo sob a proteção auspiciosa de São Pedro de Alcântara. 
A natureza exuberante e riqueza de seu solo, seu relevo suave, 
berçário das águas com tantas nascentes que alimentam 
importantes rios, seu microclima muito especial, com dias 
quentes e madrugadas frescas, favoreceu imensamente o 
desenvolvimento da agricultura. E nesse cenário tão favorável 
a parceria com o BANCO DO BRASIL, uma das empresas 

mais longevas do mundo, com especial vocação para financiar 
o agronegócio sempre esteve ao lado dos produtores rurais. 
Impulsionou o desenvolvimento da região transformando 
Ibiá em capital do leite e um importante produtor de grãos e 
laticínios. Hoje temos o orgulho de dizer que nossa moderna 
agricultura, desde os pequenos produtores rurais da agricultura 
familiar até os grandes produtores da agricultura empresarial 
de precisão, produz milhares de toneladas de leite, carne, 
grãos, soja, milho, feijão, café de excelente qualidade que são 
exportados para vários países.

Com a atuação de várias agências bancárias todos saem 
ganhando. O papel relevante dos bancos, está cada vez mais 
presente no desenvolvimento de Ibiá, exercido por profissionais 
capacitados e preparados para fazer a sua parte na construção de 
uma sociedade melhor.
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Pesquisa e Tributo Poético de Rafael 
Armando Rivera Maradiaga, membro 
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De pousada de tropeiros a 
moderna hotelaria

Introdução

A importância da hospitalidade tem se mostrado um fator 
chave para o desenvolvimento de qualquer cidade do mundo. 
Sabemos que as atividades produtivas em geral, e especialmente as 
de comércio e serviços, fazem crescer a economia dos Estados e 
geram crescimento econômico. Para o assunto em apreço, devemos 
destacar as atividades relacionadas com o turismo e dentro deste 
setor a importância da hotelaria.

O hotel é essencialmente a unidade turística básica, visto que 
cobre uma das necessidades turísticas importantes: o alojamento. 
O hotel não vende mercadorias, mas sim atitudes, benefícios e / ou 
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satisfações, ou seja, serviços que devem satisfazer as necessidades e 
desejos do consumidor. (Aznar, Bagur, & Rocafort, 2016).

Os estabelecimentos de alojamento em geral (pensões, 
pousadas, hotéis) também estão intimamente ligados à 
vida comercial, cultural e desportiva da região em que 
se encontram, graças a eventos como festivais, eventos 
desportivos, conferências, concertos de artistas famosos podem 
atrair espectadores de diferentes regiões. Muitas vezes, os 
participantes desses eventos tornam-se clientes dos hotéis ao 
mesmo tempo, evidenciando a interconexão dos diferentes 
componentes da infraestrutura turística.

A existência das hospedarias remonta à mais remota 
antiguidade, o que mostra a sua necessidade e importância. Com o 
tempo, esses estabelecimentos evoluíram de acordo com a evolução 
da própria sociedade. Assim, aqueles alojamentos simples e rústicos 
ao lado dos caminhos tornaram-se hotéis modernos que oferecem 
múltiplos serviços aos seus clientes.

Ao longo desta crônica veremos como esse importante 
processo de desenvolvimento da hotelaria se deu também em Ibiá, 
desde a primeira pousada de tropeiros à moderna hotelaria.

Pousada de Tropeiros

Ibiá teve suas origens mais remotas, em um pequeno 
estabelecimento comercial, muito comum no princípio do século 
XIX, denominado de “rancho de tropeiros”, situado às margens do 
Rio Misericórdia, no mesmo ponto em que garantem historiadores, 
estivera antes Bartolomeu Bueno da Silva, o “Anhanguera”, durante 
o ciclo das bandeiras. Estabelecimento em que seus proprietários 
alugavam pastagens para o rebanho das comitivas, bem como 

mantinham um pequeno armazém para a venda de cereais, fumo e 
demais utensílios utilizados nas longínquas viagens.

As primeiras referências formais conhecidas, segundo o 
historiador Waldemar de Almeida Barbosa em seu “Dicionário 
Histórico-Geográfico de Minas Gerais”, remontam aos idos de 
1.818, apontando a existência de um povoado, batizado inicialmente 
de São Pedro de Alcântara, da mesma forma que segundo relato do 
Cunha Matos, no ano de 1.823, existiam no arraial, cerca de 34 casas.

Nas primeiras décadas do século XIX, as comitivas que saíam 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, conduzindo cargas e gado para 
o oeste brasileiro, tinham necessariamente que passar pelo local 
onde hoje, encontra-se localizado o atual município de Ibiá. Ditas 
comitivas, vinham percorrendo os caminhos da antiga “Estrada 
Real”, também conhecida como “Salineira”, fazendo a interligação 
entre as localidades de Formiga, Bambuí, Pratinha e São Pedro de 
Alcântara, e daqui tinham acesso aos sertões goianos, através da 
localidade, onde atualmente se encontra a cidade de Catalão, já no 
atual Estado de Goiás.

          É evidente que devido à sua posição geográfica 
estratégica privilegiada em Minas Gerais, Ibiá foi desde o início 
um local muito movimentado, o que favoreceu a fundação de 
estabelecimentos dedicados à hospedagem de viajantes. 

 O desenvolvimento da  
moderna hotelaria

Ao longo do século XX, surgiram novos estabelecimentos 
de hotelaria, os quais foram, sem dúvida, muito importantes 
para o desenvolvimento e modernização da cidade. Podemos 
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considerar que há dois fatores importantes que têm contribuído 
para despertar o interesse dos empresários Ibiaenses por esse 
tipo de negócio, e para seus bons resultados: a chegada de 
viajantes de várias partes do Brasil que fazem pernoite a 
caminho de outros lugares, e a boa recepção que em geral os 
habitantes de Ibiá lhes oferecem. 

Considero interessante mencionar a história de alguns 
estabelecimentos hoteleiros de Ibiá, fundados ao longo do 
século XX e que hoje continuam prestando seus serviços aos 
viajantes que por um motivo ou outro precisam se hospedar 
na cidade. 

Hotel Triângulo

A história do Hotel Triângulo é a seguinte:    
O Dr. Ivo Mendes e Leda Narciso Mendes, assim 

que se casaram em 1955 em Uberaba/MG, resolveram 

residir em Ibiá. Ao chegarem, procurando fixar residência, 
encontraram à venda o Hotel Triângulo que pertencia ao Sr. 
Hilarino Rocha. 

A compra do imóvel foi feita em dezembro de 1961. 
O Dr. Ivo Mendes, membro participativo da comunidade 
Ibiaense, foi odontólogo, professor, prefeito e escritor. 
Deixou a direção do estabelecimento comercial à esposa 
Dona Leda que, com capacidade e dinamismo, levou à frente 
o empreendimento familiar.  

O hotel, que era um casarão antigo, foi derrubado e 
no mesmo local foi construído um novo Hotel Triângulo, 
inaugurado em 20 de setembro de 1970. Mais tarde foi 
aumentado, dobrando sua capacidade. 

Também formam parte da história de Ibiá o Hotel Paulista e 
o Hotel São Paulo.

Hotel Paulista
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Hotel São Paulo

No início da década de 1980 o Sr. Vicente de Paulo 
Nascimento e a sua esposa Perpétua Aparecida Nascimento 
compraram, de um antigo comerciante na cidade de Ibiá, a 
Churrascaria Paulista. Anos depois, por volta do ano de 1985, 
perceberam uma procura muito grande de hospedagens por 
viajantes e representantes comerciais que passavam por Ibiá, 
por ser uma cidade estratégica pela sua localização privilegiada, 
assim sendo, decidiram pela construção do Hotel que no ano 
de 1989 foi inaugurado e recebeu o mesmo nome, “marca” da 
Churrascaria. A instalação consta com 59 apartamentos. Anos 
mais tarde, já no ano de 2014 foi adquirido sua segunda unidade, 
antigo Hotel Jangada, hoje Hotel São Paulo, e, no próximo ano, 
contarão com mais uma unidade a terceira do grupo.

O Hotel Heron também tem sua história, paralela à de Ibiá 
conforme informações de seu proprietário o Sr. Luiz Custódio.

Hotel Heron

A história de fundação do Hotel Heron na cidade de Ibiá, 
traz consigo um histórico de muita luta, desilusões, alegrias e 
muito amor. Sendo um sonho dos proprietários que aos poucos se 
tornou realidade.

A construção teve início nos idos do ano de 1976, e após 06 
anos finalmente foi concluída a primeira parte do empreendimento 
no ano de 1982. Foi um período de muito sacrifício para os 
proprietários, mas em 1982 a empresa teve seu primeiro registro e 
começou em definitivo sua atividade, mesmo que de forma parcial.
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Este empreendimento contou com a colaboração e esforço de 
toda a família dos proprietários, e serviu de base para a formação e 
estruturação da família.  O nome Hotel Heron, foi uma homenagem 
dos proprietários ao seu primeiro filho homem. 

Além dos hotéis citados anteriormente, temos também a 
Pousada Ibiá.

Pousada Ibiá

Sua história, segundo o proprietário Anderson Ferreira, 
começou assim:

Em meados da década de 1960, quando da instalação da 
Nestlé no município, a cidade começou a tomar forma. Com o 
impulsionamento do segundo e terceiro setores, veio a necessidade 
de suprir a demanda de hospedagens na cidade, até então 
bastante restrita. Assim, a Família Gonçalves viu nesse nicho uma 
oportunidade de negócio. 

Nesse contexto surgiu a Pensão Estrela, que por anos foi local 
de moradia de vários trabalhadores que desembarcaram na cidade. 

Com o falecimento da proprietária, o negócio não 
resistiu, vindo a fechar. Poucos anos depois, uma das herdeiras 
retomou as atividades, dessa vez sob a alcunha de “Dormitório 
Gonçalves”, funcionando por alguns anos, até fechar novamente 
e ser colocado à venda.

Em 2012 o atual proprietário adquiriu o imóvel, o revitalizou, 
ressignificou suas características e o reabriu em 02/02/2013, agora 
com o nome de “Pousada Ibiá”. 

***

Como expliquei antes, um dos principais fatores que 
contribuem para o desenvolvimento bem-sucedido do setor 
hoteleiro em uma cidade é o caráter amigável e hospitaleiro de seus 
habitantes. E é, sem dúvida, o que acontece em Ibiá, onde o visitante 
e também o imigrante se sentem acolhidos. De tudo isso sou uma 
testemunha direta. Desde o primeiro momento que cheguei a esta 
cidade, pude constatar esse espírito de fraternidade que faz com que 
aqueles de nós que vêm de fora se sintam parte da comunidade. É 
por isso que quero expressar ao povo de Ibiá em geral e aos amigos 
em particular, os meus mais sinceros agradecimentos.   

Para encerrar esta crônica, quero colocar a seguir um poema 
que escrevi como uma humilde homenagem à cidade de Ibiá:
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Agradecimento a Ibiá

Há um lugar no coração do Brasil
Onde a natureza é muito generosa.
Campos, flores, belezas mil
Pássaros cantando em uma árvore frondosa.

Cidade pequena e maravilhosa
Ibiá, terras altas ou serra cortada 
Gente hospitaleira e calorosa
Por todos que a conhecem muito amada.

Terra de fazendeiros e lavradores
Pão de queijo, leite e feijão tropeiro,
Comida típica de deliciosos sabores
Já tenho alma de mineiro.

Vivo feliz e muito agradecido
Ao povo ibiaense que tão bem me aceitou 
E pelo muito que tenho aprendido
Nesta terra que Deus abençoou.

 2  

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibiá
https://www.ferias.tur.br/pousadas/3202/ibia-mg.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ibia/historico
Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais - Waldemar de Almeida 
Barbosa.
Referencia Hotel Paulista: Daniel Nascimento
Referencia Hotel Heron: Luís Custódio e Danielle Luna
Referencia Pousada Ibiá: Anderson Ferreira
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As religiões de Ibiá

Jesus disse: “Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em 
MEU NOME, EU LÁ ESTAREI”!

Assim, em cada canto da cidade, cada um com sua fé, sua 
religião, espalham energias positivas, pratica a caridade e está 
sempre interligado com Deus!

Como em todas as regiões do Brasil, Ibiá também possui 
suas diversidades religiosas, onde reina o respeito entre ambas. Há 
paz e harmonia constantes e amizades; cada fiel ora ao Pai Celestial 
pelo bem estar desta terra tão amada!

Citaremos algumas igrejas, capelas, centros espiritas, 
templos e igrejas evangélicas. 

A solidariedade e o amor ao próximo fazem de Ibiá uma 
terra abençoada, onde a assistência material e espiritual sempre 
beneficiam os mais necessitados, com respeito a crença de cada um! 
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 “A crença nesta ou naquela religião é coisa secundária; o 
importante é a fraternidade entre nós”!

Igrejas e Capelas Católicas 
Apostólicas Romanas

	Matriz São Pedro de Alcântara – Praça São Pedro 
	Matriz São Benedito – Praça do Bairro São Benedito 
	Capela São João – Bairro São João 
	Capela São Dimas – Bairro São Dimas 
	Capela dos Santos Reis – Bairro São Dimas
	Capela da Santa Casa de Misericórdia – Praça Padre 

Eustáquio 
	Capela Nossa Senhora Aparecida – Bairro Jardim 
	Capela Nossa Senhora da Dores – Bairro Dona Maroca 
	Capela São Vicente de Paula – Bairro Santa Cruz 
	Capela São Geraldo – Distrito de Tobati 
	Capela de São João – Distrito de Argenita 
	Capela Santa Rosa de Lima – Povoado do Quilombo 
	Capela do Valo Velho – Valo Velho 
	Capela Santa Terezinha – Santa Terezinha (Tragédia)
	Capela Nossa Senhora de Fátima – Bairro Nossa Sr.ª de 

Fátima 

Centros Espiritas Kardecistas

	Centro Espirita Luz e Caridade – Rua 17
	Centro Espirita Paulo e Estevão – Rua 96, nº 209
	Centro Espirita Eurípedes Balsanulfo – Rua 52, nº 351
	Centro Espirita Vinha de Luz – Rua 107, nº 427

Centros Espiritas Umbandistas

	Recanto de Paz e Harmonia Antônio de Sá – Rua 101, nº 60
	Centro Espirita Pai Pedro de Aruanda – Bairro São João 

Igrejas Evangélicas

	Igreja Presbiteriana – Rua 02, Centro 
	 Igreja Evangelho Quadrangular – Rua 20 
	Igreja Cristã Maranata Presbitério Espirito Santo – Av.Bart., 

nº 117-B 
	Igreja Maranata – Rua 20
	Igreja Assembleia de Deus 
	Igreja Evangélica de M.G. – Praça Santa Cruz, nº 36
	Igreja Pentecostal Cristo e a Salvação – Bairro Jardim 
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	Igreja da Fé – Bairro Santa Cruz 
	Igreja Pentecostal Sinal e Maravilhas – Bairro Dona Maroca
	Igreja Evangélica Palavra da Verdade – Bairro Dona Maroca
	Igreja Pentecostal Deus é Amor – Bairro Dona Maroca 
	Igreja Missionária de Cristo – Bairro Dona Maroca 
	Congregação Cristã do Brasil – Rua 36, Bairro Deolinda 

Mendes
	Testemunha de Jeová – Centro 
	Igreja Adventista – Rua 27, Centro 

Obs: Os Templos Evangélicos são muitos e distribuídos pela cidade. Alguns deles 
possuem sede própria. As Igrejas Evangélicas que não constam nesta relação, não 
estão cadastradas na Prefeitura Municipal de Ibiá. 

Frei Gabriel

 Foi um religioso que muito contribuiu com a Cultura de 
Ibiá, pessoa muito querida; era muito simpático com as crianças e 
bastante carismático.

 Frei Gabriel pertencia a Ordem dos Franciscanos 
(capuchinho). Era professor de música e com sua maestria criou 
a Bandinha “Santa Cecília”, a qual em pouco tempo se tornou 
conhecida em todo o Triângulo Mineiro, chegando a se apresentar 
na nova capital Brasília.

 Também foi fundador do Jornal “A Vela”, levando noticias 
de Ibiá não só para Minas Gerais, como também para outros estados.

 Depois de alguns anos Frei Gabriel foi transferido para outra 
cidade e posteriormente regressou para a sua terra natal Itália, onde 
veio a falecer.

 Frei Gabriel era natural de Melili, Sicilia – Itália.

São Pedro de Alcântara: 
Padroeiro do Brasil e de Ibiá (Mg)

Rafael Armando Rivera Maradiaga

Foi no ano de 1499, 
na cidade de Alcântara 
(Espanha), que nasceu 
São Pedro de Alcântara, 
um dos mais conhecidos 
e reverenciados religiosos 
e místicos cristãos, cujo 
verdadeiro nome era Juan de 
Garavito y Vilela de Sanabria. 
Nascido em uma família 
nobre, seus pais Alonso 
Garabito e María Vilela de 
Sanabria y Maldonado, viviam 
em Villaturiel, um povoado 
próximo a León, em meados 
do século XV. Muito estudioso 

e inteligente, depois de um curso de gramática e filosofia em sua 
cidade natal, ele foi enviado à Universidade de Salamanca, uma 
das mais antigas e conceituadas universidades da Europa, já que 
seu pai queria que ele estudasse Direito. No entanto, o jovem Juan 
tinha outras aspirações. Embora no início fosse muito dedicado 
aos estudos acadêmicos, ao mesmo tempo cultivava virtudes 
cristãs como a modéstia, a castidade e a caridade para com os 
pobres e os enfermos. Assim, mais tarde, ele acabou decidindo 
deixar a Universidade e ingressou na Ordem de São Francisco 
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de Assis. Assim no ano de 1515 tomou os hábitos no convento 
de San Pedro de los Majarretes, perto de Valencia de Alcântara 
(Província de Extremadura, Espanha), adotando o nome de Frei 
Pedro de Alcântara.

Convento Los Majarretes

Ao longo de sua vida, 
o religioso desenvolveu uma 
intensa atividade, dentre 
as quais podemos destacar 
a pregação, a fundação e a 
ordenação de numerosos 
conventos. A este respeito, 
o Pe. James Dean Caetano 
de Oliveira, pároco de Ibiá, 
explica, em documento 
publicado pela paróquia de 
São Pedro de Alcântara de 
Ibiá, por ocasião da festa do 
padroeiro da Igreja Matriz de 

nossa cidade: “Eleito provincial de ordem, Pedro visitou todos os 
conventos confiados à sua jurisdição, e em todos introduziu uma 
rígida reforma segundo a primitiva Regra de São Francisco.”

Essa tarefa não lhe foi fácil, muito pelo contrário, dada a 
resistência de alguns religiosos e outros em aplicar as novas diretrizes, 
pelas quais foi caluniado e insultado em inúmeras ocasiões. Isso não 
é surpreendente se levarmos em conta que outros místicos, como 
São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus, também tiveram que 
enfrentar essas dificuldades. O importante é que Pedro continuou 

com a sua missão e fundou outros conventos. É assim que o padre 
James relata: “...de tal forma que o Papa Paulo IV deu sua autorização 
para organizar na Espanha uma nova província franciscana, à qual, 
pouco a pouco, filiaram-se mais de 30 conventos de diferentes países”.

Importante destacar a fundação do Convento de El Palancar 
(Extremadura, Espanha), que por ordem de Frei Pedro foi construído 
tão pequeno que parecia ter saído de um livro de contos infantis. A 
sua história começou em 1557, quando Rodrigo de Chaves deu ao 
santo um terreno que dizem ser El Berrocal a la Fuente del Palancar, 
em agradecimento por um sábio conselho dado por Frei Pedro de 
Alcântara. Uma casa modesta se destacava no terreno. E, nela, a 
primeira coisa que se construiu foi a capela para celebrar os ofícios 
religiosos. Tão pequenino quanto o resto do que é conhecido na 
região como o “conventico”, o lugar só tinha espaço para o padre e 
o acólito que o ajudava. Junto à capela, São Pedro construiu a sua 
própria cela da qual Santa Teresa de Ávila comenta que “me parece 
que foram quarenta anos que ele me disse que tinha dormia apenas 
uma hora e meia entre a noite e o dia (…) e que dormia sentado e 
a cabeça encostada em um pedaço de madeira cravado na parede. 
Deitado, mesmo que quisesse, não poderia, porque a sua cela, como se 
sabe, não tinha mais de 4 pés e meio”. O que significa pouco mais de 
um metro. Ainda hoje se pode visitar e descobrir o quão pequeno e 
simples é o prédio e suas dependências. Tive a sorte de visitá-lo em 
mais de uma ocasião e posso afirmar que é realmente surpreendente 
e fascinante. A sua construção foi feita seguindo as palavras do 
seu fundador: “que toda a pobreza, aspereza e simplicidade brilhe 
nas nossas construções” e que a “casa seja simples e a madeira não 
esculpida nem lixada”. Para ter uma ideia exata das dimensões deste 
lugar único, vejamos o que o Padre Juan de Santa María escreveu 
em 1615: “está localizado em um deserto muito acidentado na Sierra 
del Cañaveral e distante de um lugar chamado Pedroso, Diocese 
de Plasencia e é tão pequena que toda ela, com as grossas paredes, 
medidas de fora, tinha trinta e dois pés de comprimento e vinte e oito 
pés de largura; Dentro deste espaço tão pequeno havia uma igreja 
também muito pequena, e muito mais a capela que era dividida com 
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uma grade; o padre que rezava a missa e o acólito que o ajudava 
podiam caber confortavelmente nela; Porém, se alguém mais tentasse 
entrar, já não cabiam. O claustro era um quadrado tão pequeno que 
dois religiosos, juntos, apertavam as mãos; e nesta medida todo o 
resto; celas, refeitório, cozinha e escritórios que tinham todos os que 
qualquer convento costuma ter, embora bem menores...”

Atualmente este convento histórico encontra-se dentro do que 
foi construído séculos mais tarde, podendo se visitar ambos. De um 
lado há um belo jardim de onde se pode contemplar uma paisagem 
encantadora. E dali, Pedro saía todas as manhãs para visitar as cidades 
vizinhas e pregar aos seus habitantes. É interessante acrescentar que 
ele fazia com as próprias mãos cruzes rústicas de madeira que levava 
consigo para os lugares que visitava. Ao chegar aos povoados, fazia 
suas pregações e fincava uma cruz na entrada dos mesmos.

É bem conhecida a vida de máxima austeridade de San Pedro 
de Alcântara, que além de usar um hábito muito humilde, não 
usava calçados e dormia algumas poucas horas sentado no chão. 
Em sua cela em El Palancar, ele se sentava em um banco de madeira 
duro e descansava a cabeça em um braço e este, por sua vez, em um 
tronco de madeira. Quando alguém lhe perguntava por que dormia 
tão pouco, ele respondia que era mais importante passar o tempo 
em oração. Sabe-se também que normalmente só fazia uma refeição 
por dia. Quando questionado sobre essa questão, ele dizia que não 
era digno de mais, da mesma forma que não era digno de usar 
calçados. E a verdade é que andar descalço tinha que ser um grande 
sacrifício, se levarmos em conta que na região onde se localizava o 
convento de El Palancar, os campos e as estradas congelam no 
inverno com temperaturas de vários graus abaixo de zero, e no verão 
o calor é escaldante. É, portanto, extraordinário que este religioso 
tenha sido capaz de suportá-lo. Tanto que certa vez andou descalço 
daquele lugar até Ávila, para visitar o convento de Santa Teresa. 
Conta-se que era a primeira vez que ela o viu, e ela surpreendeu-se 
com sua aparência tão humilde, a ponto de confundi-lo com um 
mendigo. O fato é que ela esperava encontrar um monge vestido 
como costumavam se vestir os superiores religiosos que ela conhecia, 

chegando em uma carruagem puxada por cavalos, nunca um 
homem vestido com um velho hábito puído pelo tempo, a pé e 
descalço. Depois que se conheceram se tornaram grandes amigos e, 
não há dúvida de que ela sentia uma profunda admiração por ele, a 
ponto de dizer em certa ocasião: “Não há homem mais santo do que 
Frei Pedro de Alcântara”. No ano de 1560 ambos se encontraram na 
casa de Guiomar de Ulloa. Aí trataram da fundação do convento de 
Arenas, depois de terem concluído previamente as do convento de 
La Viciosa e del Rosario em Oropesa. Pedro de Alcântara tranquiliza 
e dá força espiritual a Teresa de Jesus (de Ávila), e surge entre os dois 
uma profunda e sincera amizade: doravante ele é o fiel conselheiro 
da santa, além de seu guia espiritual, é aquele que lhe dá o impulso 
definitivo para iniciar a reforma do Carmelo com a fundação do 
convento de San José de Ávila pautado pelas regras franciscanas. 
Frei Pedro abre o coração a Madre Teresa, que será sua primeira 
biógrafa, dedicando-lhe três capítulos de sua Autobiografia. Foi um 
grande apoio para ela, principalmente nos momentos mais difíceis 
de sua vida, como ao defendê-la das perseguições da Inquisição. Foi 
também ele quem a ajudou a fundar o seu primeiro convento das 
Carmelitas Descalças em Ávila.

Atual Convento do Palancar dentro do qual se encontra o antigo.
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Cela de São Pedro de Alcántara

Parte do jardim do convento do Palancar.

A reputação de santidade e sabedoria de Pedro se espalhou 
rapidamente dentro e fora da Espanha. Por isso não é de estranhar 
que o imperador Carlos V, o homem mais poderoso da época, 
muitas vezes mandava chamar o célebre Frei Pedro para lhe pedir 
conselhos, ou que o rei de Portugal, D. João III, tenha feito o mesmo 
e até lhe tenha pedido e insistido que ficasse um tempo na sua corte, 

além de o nomear seu confessor. Considerado pelo povo como um 
santo em vida, por sua evidente superioridade moral e espiritual, 
também era respeitado pela maior parte da Igreja Católica, e até 
pela própria Inquisição.

Sabemos que Pedro de Alcântara viajava muito, e em uma 
de suas viagens conheceu em Arenas (atualmente Arenas de San 
Pedro, Ávila) a ermida de San Andrés del Monte, a pouco mais de 
dois quilômetros da cidade. Construído no primeiro terço do século 
XVI, era um pequeno edifício de pouco mais de trinta metros 
quadrados, em estilo gótico elizabetano. A irmandade Arenas de San 
Andrés o oferece para a fundação de um novo convento de acordo 
com a reforma introduzida por Frei Pedro de Alcântara. As crônicas 
dizem que o lugar agradou tanto ao Frei que ele exclamou: “Deus 
tem grandes planos para este lugar”. Foi então que ele decidiu residir 
naquele lugar na primavera de 1562. Já idoso, dali viajava, de burro, 
para Ávila, Oropesa e para o convento de Nuestra Señora del Rosario, 
localizado perto da atual barragem de Rosarito. Enquanto o pequeno 
convento estava sendo construído, viveu numa casa de propriedade 
da irmandade do mesmo nome na vila e que mais tarde se tornou a 
Enfermaria. Durante a visita a alguns conventos, adoeceu com uma 
doença grave. Por isso, em 12 de outubro de 1562, pediu para ser levado 
de volta a Arenas, pois sua doença havia se agravado. De acordo com 
testemunhos da época, a hora de sua morte havia sido revelada a ele. 
Este seria mais um exemplo de sua notável mediunidade espiritual, 
típica de um espírito evoluído e bom que contava com a assistência 
do mundo invisível e que o assistia em todos os momentos de sua vida, 
especialmente quando já chegava a hora de encerrar sua missão neste 
plano. Já em Arenas, vai receber a morte cercado pelos seus irmãos 
García Garabito, María Villela e Pedro Barrantes Maldonado. Com 
grande devoção recebeu os últimos sacramentos. Na madrugada de 
18 de outubro, depois de pedir perdão ao seu corpo pelas durezas e 
rigores com que o tratou todo o tempo de sua vida, começou a rezar 
o salmo “miserere”, e pronunciou estas palavras: “Eu me alegro nisto 
que me foi dito: vamos para a Casa do Senhor”. E ele entregou a Deus 
o seu espírito. Ele tinha 63 anos.
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A notícia de sua morte se espalhou imediatamente por toda 
a região causando grande comoção popular. O povo de Arenas e 
arredores acorreu para dar o último adeus àquele cuja companhia, 
amizade, favores espirituais e testemunho de vida tinham desfrutado, 
e que todos consideravam um santo. Foi sepultado na igreja de San 
Andrés del Monte. Foi beatificado por Gregório XV em 18 de abril 
de 1622 e canonizado por Clemente IX em 28 de abril de 1669. 
Tornou-se o santo da devoção da família real portuguesa e seu 
nome foi escolhido como o nome de batismo dos príncipes que se 
tornaram os imperadores do Brasil: Dom Pedro I e Dom Pedro II. 
Mais tarde, em 1826, o Papa Leão XII, a pedido de Dom Pedro I, 
primeiro imperador do Brasil, declarou São Pedro de Alcântara o 
padroeiro do Brasil.

São Pedro de Alcântara foi, sem dúvida, um místico 
excepcional, o que foi bem explicado à ACI Digital em 2018, pelo 
padre Adenilson Silva Ferreira, pároco da Catedral de São Pedro 
de Alcântara, em Petrópolis (RJ), cidade fundada por Dom Pedro 
I, ao dizer: “O frade espanhol Pedro de Alcântara viveu em meio à 
decadência moral e espiritual de seu tempo”. E acrescentou: “abraçou 
o ideal de santidade numa vida marcada por uma intensa experiência 
de oração, humildade, penitência e caridade”...  “Sacerdote zeloso, 
pastor de almas, dedicou-se à pregação e impressionou a todos com 
seu testemunho eloquente”.

Ibiá nasceu e cresceu sob a proteção de São Pedro de 
Alcântara, seu padroeiro desde quando, em torno de uma pousada 
de tropeiros, às margens do Rio Misericórdia, em uma importante 
rota no caminho dos viajantes rumo a Goiás, surgiu o pequeno 
povoado que ganhou primeiramente o nome do Santo padroeiro 
do Brasil.

Registros antigos contam que o fazendeiro, Sr. Antônio Alves 
Da Costa, doou o terreno onde fica a sede da cidade de Ibiá em 
pagamento de uma promessa feita a San Pedro de Alcântara, por 
uma graça alcançada.  E assim surgiu a primeira igrejinha de portas 
e janelas azuis dedicada a São Pedro de Alcântara, construída pelos 
moradores, onde podiam se reunir e alimentar sua fé imensa desde os 

primórdios e que depois teve que ser aumentada para caber os fieis, 
à medida que o distrito de São Pedro de Alcântara também crescia.

A pedra fundamental da atual igreja matriz de São Pedro 
de Alcântara de Ibiá foi lançada em 4 de setembro de 1917 e sua 
construção terminou em 1923, sendo abençoada em 23 de junho, 
com missa celebrada pelo bispo Dom Eduardo Duarte Silva.

E qual não foi minha alegria, quando aqui cheguei, depois 
de viver mais de quarenta anos de minha vida em Extremadura, 
na mesma região onde viveu Frei Pedro de Alcântara, e ao visitar a 
Igreja matriz reconheci a sua imagem no altar principal. 

Altar principal da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara em Ibiá (MG)

Então soube que aqui também este país abençoado e esta 
cidade maravilhosa e acolhedora cresceu e segue sob a auspiciosa 
proteção desse homem santo, sábio e extraordinária figura. E 
que eu tive a bênção de conhecer os mesmos lugares em que 
ele viveu e pisou com seus pés descalços e onde pregou, mais 
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que com palavras, pelo seu exemplo, a felicidade de viver com 
simplicidade e humildade. 

Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara em Ibiá (MG)
Foto de Joaquim Santana

3

Fontes:

https://www.aciprensa.com
https://www.revistaiberica.com
São Pedro de Alcântara – Padroeiro da Cidade de Ibiá – MG - Pe. James Dean 
Caetano de Oliveira
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_español
jovemibia.blogspot.com
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A Festa de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito

O folclore em Ibiá

 Considerado uma das maiores representações da cultura 
afro-brasileira em nossa cidade, a festa, em louvor a Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito, acontece todos os anos na segunda 
quinzena de julho, reunindo diversos ternos de Congados e 
Moçambique de Ibiá e região. A festa acontece em torno da Igreja 
Matriz de São Benedito e atrai milhares de pessoas (cerca de 50.000 
pessoas) em devoção a santos católicos.
 A festa já um patrimônio cultural imaterial de nossa cidade, 
preservando os costumes e as tradições dos Congadeiros de Ibiá, e 
ao mesmo tempo, recontando a história... vivida pelos escravos 
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africanos no período do Brasil-Colônia, sendo que em Ibiá localiza-
se o Quilombo do Ambrósio, considerado por muitos historiados o 
segundo maior sítio arqueológico da categoria, tombado pelo IPHAN 
– Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Em resumo 
espera-se a integração com o público alvo com o patrimônio que o 
cerca, ao observar, questionar e apropriar-se desse patrimônio, podendo 
ter uma cultura, rica, forte e manter viva a memória da história de 
seu povo, sua comunidade, os acontecimentos formadores e suas 
tradições. Completando sua 63ª edição, em 2021, a festa em louvor 
a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, já é um patrimônio 
cultural imaterial de nossa cidade, tombada pelo Instituto Histórico 
e Artístico Cultural de Minas Gerais, preservando os costumes e as 
tradições dos congadeiros de Ibiá. A festa que revive toda situação 
dos escravos e os santos de sua devoção também foi considerada pelo 
IPHAN – tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional

O congado no Brasil

 O Congado chega ao Brasil através dos escravos vindos 
principalmente do Congo, em meados do século XVI, com eles 
veio uma grande bagagem cultural e religiosa que logo se espalhou 
pelo país. É possível verificar a presença de grupo de Congados em 
diversos estados brasileiros, porém, é o estado de Minas Gerais que 
detém a maior parte destes.
 Congado é a denominação genérica utilizada para designar 
o agrupamento de vários rituais em devoção a Nossa Senhora do 
Rosário e outros santos do universo hagiológico cristão. Portanto 
é uma manifestação de caráter religioso, que independente da 
existência de irmandades, destaca a força da cultura, memória, 
religiosidade e da fé de um povo.

 André João Antonil em seu tratado Cultura e Opulência 
no Brasil, escrito no inicio do século XVIII, na qual aconselha 
os senhores como lidar com seus escravos para assegurar um 
rendimento no trabalho.
 De acordo com o tratado, os senhores não deveriam negar 
aos escravos totalmente o direito à realização de seus folguedos. 
Negar-lhes totalmente os seus folguedos, de que são o único alívio 
de seu cativeiro, é querer que fiquem desconsolados e melancólicos, 
de pouca vida e saúde. Portanto os senhores não devem impedir que 
criem seus reis, que cantem bailem por algumas horas honestamente 
em alguns dias do ano, e de se alegrarem inocentemente à tarde, 
depois de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito.
 A devoção à festa de Nossa Senhora do Rosário chegou ao 
Brasil no século XVI, trazida pelos colonizadores portugueses e logo 
foi adotado pelos senhores e escravos.
 Nossa Senhora do Rosário, é o titulo mariano apresentado 
quando da aproximação da Santíssima Virgem Maria a São 
Domingos de Gusmão em 1214 na Igreja do Mosteiro de Prouílle, 
na qual a mãe de Jesus entregou o Rosário ao fiel frade dominicano.
 A festa do Rosário de Nossa Senhora no Brasil está ligada a 
grupos de negros que realizam os cultos populares conhecidos pelos 
nomes de Congada, Congado ou Congos. Por essa vinculação aos 
negros, o Congado se tornou também uma festa de santos de cor, 
como São Benedito e Santa Efigênia.
Qual a origem do Congado?
 O Congado vem do temo Congo, que significa congar, 
dançar. É uma memória que vem com os escravizados do antigo 
Reino do Congo, na África Central, com a essência de festejar 
algum momento. Portanto, a Congada é a mistura das festas trazidas 
pelos negros escravizados com a religiosidade cristã praticada na 
Colônia. No entanto, suas origens remontam à própria África, 
gerando os súditos faziam o cortejo aos Reis Congos, a fim de 
agradecer os seus governantes nas festas da música da Congada, 
falam do sofrimento da escravidão, dos lamentos de um povo 
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arrancado de sua terra. Contudo, através da invocação dos santos e 
das forças do alto, são também cantos de esperança, redenção e na 
espera de uma vida melhor.
 Nossa Senhora do Rosário é a santa protetora dos negros. 
Diz a lenda que a Virgem do Rosário apareceu sob as águas do mar.
Alguns historiadores afirmam que os escravos de procedência Banto, 
principalmente os de Angola e Congo, já eram devotos de Nossa 
Senhora do Rosário na África, cujo culto para lá fora levado pelos 
primeiros missionários que acompanharam a Colônia portuguesa.
 São Benedito foi canonizado em 24 de maio de 1807, pelo 
papa Pio VII. É representado com o menino Jesus nos braços por 
que fora visto várias vezes com um lindo bebê nos braços quando 
estava em profunda oração. Por orientação da CNBB, no Brasil a 
festa de São Benedito é comemorada no dia 5 de outubro. Grande 
é o número de milagres de São Benedito, a ressurreição dos dois 
meninos, a cura de vários cegos e surdos, a multiplicação de peixes 
e pães, e vários outros milagres. Alguns milagres de multiplicação 
de alimentos deram a ele a fama de santo protetor da cozinha, dos 
cozinheiros, contra a fome e a falta de alimentos.
 O que são as Gungas na arte do Congado?
As Gungas representam as correntes que prendiam os escravos, nas 
quais eram colocados guizos para descobrir negros em fuga. Seus 
pés nunca se afastam da terra. As cores das roupas, geralmente 
brancas (calça e camisa) e azul (saiote), representam o manto de 
Nossa Senhora.
 Os Congados costumam possuir subdivisões, o Congo, o 
Moçambique, os Catopês, os cavaleiros de São Jorge, os marujos, 
os caboclinhos, o vilão e ternos femininos e outros. Na celebração 
de festas aos santos, onde a aclamação é animada através de 
danças, com muito batuque de zabumba, há uma hierarquia 
onde se destacam o rei, a rainha, os generais, capitães etc. são 
subdivididos em turmas de números variáveis (ternos ou guardas, 
acima citados). Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a 
caixa, o pandeiro, o reco-reco, o cavaquinho, o tarol, o tamboril, a 
sanfona ou acordeon. Ocorrem várias festividades ao longo do ano. 

O Congado é um festejo popular, um ritual que envolve danças, 
cantos, levantamentos de mastros, correções e cavalgadas, etc.
Algumas subdivisões:
 *Candomblé: é cercado de misticismo, de crenças e de segredos. 
Em Ibiá não tem grupo de candomblé. 
Congo é a guarda mais antiga da Confraria da Irmandade.
Moçambique: o terno mais importante, talvez, graças à lenda de 
Nossa Senhora do Rosário. 
Catopê: é fundamental para algumas festas do Rosário.
Marujo: não há Marujos em Ibiá.
Caboclo: em Ibiá não possui terno de Caboclo.
Cavalheiros de São Jorge: não existe este terno em Ibiá.
Vilão ou Bate-Vara: não há terno de Vilão em Ibiá.
 As músicas que os ternos cantam variam, há músicas para 
chegada na Igreja: músicas cantadas em frente aos mastro, reis e 
rainhas, músicas de despedidas dos anfitriões da casa, etc.
Todo o ritual, a festa são elementos simbólicos do Congado; a Missa 
Conga, mastros e bandeiras, bandeiras das guardas, etc.

São Benedito

Meu santo, protetor,
Me alivia da dor,
A dor da fome,
A dor da tristeza,
Porque não tenho,
O que comer.

Meu santo protetor,
Com esses olhos, 



IBIÁIBIÁ 170 171

de misericórdia e de amor,
Cuida de mim, 
Da minha família. 

Não deixe meu santo,
Querido, que a fome,
Me mate.

Sou eu meu santo,
Um sofredor, que encontra,
Mas suas obras de amor, 
A luz, a vida, a gratidão.

O pão repartido enche o 
Coração de quem lhe,
Pede ajuda.

Lhe pede socorro,
E vós santos protetor,
Na sua bondade,
Infinita, alivia,
A nossa dor.

Acalma nosso sofrimento,
Alumia nossa alma,
Arranque do nosso coração,
Essa tristeza e leva na correnteza,
Das águas, nossas lágrimas,
Nossas vozes que ecoam,
No firmamento.

Que as nossas preces,
Sejam estrelas, de vida,
E de tristeza e de beleza,
De paz e de amor.

Meu santo querido, a força,
Que sentimos em nossos corações:
Seu amor nos faz de qualquer forma,
Feita pela vida bendita,
Somos trabalhadores...
E venceremos as dificuldades,
Com fé, confiança, pois,
Sabemos que temos seu amor.

E todos nós com a sua,
Intercessão, um dia,
Estaremos juntos ao,
Fado do Senhor Deus.

Jussara Sabino

São Benedito4

Meu Senhor, me liberte,
Meu coração da chibata,
Da escravidão liberta,
O meu coração para,
Que livre e leve,
Ele possa sonhar.

Com a vida simples,
Calma, nos caminhos,
Que o Senhor nos guiar,
São Benedito.

 Trata-se de uma súplica a São Benedito, para ficar livre de sofrimento.
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Santo inspirador foi,
Humilhado por,
Causa da sua cor,
Ficou calado, paciente,
Tudo suportou, 
Deixando de exemplo, 
A sua sabedoria,
O amor ao próximo,
Venceu e a paz permaneceu.

Jussara Sabino

•	 Na última parte, a devoção, surge através do exemplo de São 
Benedito de sabedoria.

•	 O outro poema de São Benedito.
•	 Súplica, sofrimento, dor, medo e devoção.
•	 Nossa Senhora do Rosário.
•	 Um poema para ser declamado e uma oração.

Nossa Senhora do Rosário

Linda mãe, 
Nossa Senhora do Rosário,
Alumia, a nossa alma,
Alumia, a nosso coração.

Sua luz erradia, para
Nós a esperança,
Nos faz sonhar, com a
Vida livre da dor,
Do sofrimento, da escravidão.

Mãe querida, pedimos
Seu amparo as nossas 
Famílias.

Pedimos, a paz, o amor,
Nos guie para o caminho
Da salvação, do amor do
Sr. Deus, liberta a nossa
Alma da dor, do sofrimento.

Nossa Senhora do Rosário,
Mãe amada, desse vosso
Amor, para nós o bálsamo,
As serenas lágrimas que
Nos eternizam, a nossa história,
Nossa voz uníssono, através
Dos tempos, arquivado na
Memoria do mundo.

Que o amor bálsamo,
Seja o nosso pão de
Cada dia, pois a fé,
A luz que irradia é
O pilar das nossas vidas,
Nossas almas,
E com a sua energia,
A luz possa nos ajudar
A olhar para o próximo
Com mais respeito, com
Mais humanidade.

Nossa Senhora do Rosário,
Com os olhos cheios de 
Lágrimas, que vêm do 
Nosso coração, com a
A força do nosso entendimento;
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Nossa Senhora do Rosário,
...Mãe querida lhe
Fazemos uma oração

Clamores, lamúrias e lamentos,
É a nossa história, nosso sangue,
Nosso suor adubou o chão, a terra,
Nossas mãos, deram vida,
Alimento e sustento para todos.
E para nós?
Dor, sofrimento, tormento, preconceito.

Ela é a força, que está,
No nosso sangue e,
Enquanto sangue,
Tivermos, nós a louvemos

Nossa Senhora do Rosário,
Nos cubra com seu manto, 
Acalma a nossa alma...
Mãe querida, nos abençoe,
Nos ajude a perseverar no,
Caminho que nos levará,
A cumprir nossa missão,
Com toda sinceridade,
Amar e respeitar o próximo.

Jussara Sabino

Lágrimas do Sol

Vozes que ecoam...
Um sonho dantesco fala,
O coração, uma nação,
Qualquer uma,
Não importa.

Somos humanos

Com os olhos erguidos,
Para o céu, vozes ecoam,
Senhor, Deus, liberdade.

No estalo do chicote,
As lágrimas, a dor,
Através do tempo as,
Vozes ecoam...
Somos humanos.

Fomos escravos,
Nosso sangue,
Tingiu as terras,
De vários países.

...A essência da vida,
A dor, as lágrimas,
Vozes que ecoam...

Nossa alma é a energia,
É vida, são raízes as,
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Sementes que rodopiam,
No ar... 
Como redemoinho, feroz
E dança do mundo,
A nossa voz.

Somos humanos

...A liberdade aclamada,
A luta, as correntes,
Arrastadas, um sonoro gemido,
Ecoa pelo tempo.

Somos humanos

O elo se rompeu,
Correntes fora,
Ao esquecimento,
A pobreza e a miséria,
Era o nosso sustento.

A todo instante dor e,
Sofrimento, aos poucos,
Sobrevivemos, 
Frágeis e débeis. 

A nossa luta não acaba,
Escravos outrora,
Descriminados agora,
Mas nunca se cala,
A sonora verdade.

Somos humanos

Não somos criaturas de Deus,
Somos filhos de Deus.

Todos nós

Merecemos viver em paz,
Merecemos respeito,
Merecemos oportunidades,
Na saudade, educação,
Trabalho, etc.

Viver a vida,
Conviver com todas as,
Pessoas, com respeito e,
Solidariedade,
Em aprendizado constante.

Do amor próximo,
E mesmo que as pessoas,
Tentem ignorar.

Somos humanos
Oh Senhor Deus!

Se da Serra leva, a origem,
Herança de raça,
Herança de cor,
Também é herança,
De luta e de amor.

Estamos no universo,
Um mundo,
O mundo!

E assim baila no ar,
Olhares disfarçados,
De normal, de igual,
Mas a verdade,
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É que somos humanos.

Somos fortes,
Somos guerreiros e ,
No “Sonho Dantesco*”5,
Se realiza a imagem,
Que se perpetua, como
Lágrimas do Sol, vozes
Que ecoam para sempre.

Somos humanos.

Jussara Sabino

Congado (a)

As Congadas vão dançar,
Nossa dança, nossa festa,
Agradecemos, aos Reis Congos,
Do lugar.

A nossa alegria é o jeito,
De demonstrar;
Temos sentimentos,
Temos dor e sofrimentos,
Vamos arrancados de nossa,
Terra; não sabemos se lá,
Vamos voltar.

* A expressão Dantesca é para enfatizar o espanto da situação e Dantesco deriva 
do nome Dante Alighieri, famoso poeta italiano. 

Mas dentro de nós, no
Nosso pensamento, a
Nossa história, vai (vingar)
Se salvar e todos seres
Vão saber, o que é ser escravo,
A nossa festa é para,
Demonstrar, a nossa
Fortaleza, para dançar o Conga.

As Congas, nos pés, para
Nós arrastar e nelas,
Tinha um guizo para
Nos delatar,
A nossa fuga, tenha que
Ser que nem um corisco no ar.

O nosso corpo aos pedaços
A correr e nossa alma,
A procurar um lugar
Para descansar.

Mas a nossa roupa branca
A nos entregar, no verde,
Mato, amostrar um fantasma
Branco a correr pra lá e pra cá.

O fim da nossa história
Você deve saber.

O negro, homem forte
Povo da África, trazido
Para cá; sofreu sim e 
Não foi pouco,
Correntes arrastou e
Não deixou de lutar



IBIÁ 180

Venceu; foi liberto e 
Agora conta e canta
Sua história através
Da Conga.*6

Jussara Sabino

Fontes:

Dossiê de Registro do Bem – págs. 34 à 58, Cultural Imaterial, Festa em Louvor 
à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Sites: cruzterra.com.br
Vida de Nossa Senhora do Rosário
Folclore Brasileiro – Congado
Fotos: Site Ibiá em Foco
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O lazer em Ibiá

“Hoje é dia de lazer”

“Após um dia exaustivo,
Trabalhando duro para valer,

O corpo merece descanso,
E pede lazer...

Uma leve caminhada,
Faz muito bem à saúde,

Revigora as energias,
Traz de volta a juventude”.
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Introdução

Prestes a completar 100 anos de existência, Ibiá é um 
município do estado de Minas Gerais situado na região do Alto 
Paranaíba, com cerca de 8,59 habitantes por quilômetro quadrado. 
Banhado pelo leito do Rio Misericórdia. Estima-se uma população 
de 25.511 pessoas. Sendo um município de estilo de mineiro como 
características marcantes na produção de leite, conhecida capital 
do leite. Em Ibiá, destaca-se amplamente do patrimônio público, 
as áreas verdes ao ar livre, as quais oferecem aos seus moradores e 
ilustres visitantes, agradável lazer e descanso. Elegemos para vocês 
lugares onde as áreas de lazer são mais relevantes e que oferecem 
comodidade, bem-estar social e mental a seus moradores e turistas 
de modo geral. O lazer faz parte da família brasileira, aliados ao 
esporte, educação, saúde e cultura.

As praças
Praça Santa Cruz

Esta fica bem no centro da cidade. Ela é bem cuidada sempre, 
passando por reformas e reconstruções. Embora não seja uma praça 
grande em extensão, seu espaço é diversificado para atender público 
respaldo com manifestações culturais, feira livre aos sábados e 
diversos tipos de entretenimentos. A Praça Santa Cruz é onde mais 
acontecem shows com cantores de fora, cultos religiosos, missa 
campal, festividades e comemorações durante todo o ano.

Curiosidade: É a única Praça em Ibiá que tem os bancos 
voltados para rua e não para seu interior. 

Praça São Pedro

Também conhecida como Praça da Matriz, á a principal praça 
de cidade, um precioso patrimônio público. Situada no centro de 
Ibiá, foi construída entre 1943 à 1945 na gestão do prefeito Getúlio 
Portela é rica em belos jardins. Segundo a historiadora Wilma 
Duarte, o projeto da praça foi assinado pelo paisagista Burle 
Max em sua passagem a Minas Gerais. Bem no centro da praça 
foi construída a Igreja Matriz São Pedro de Alcântara, o qual é 
patrono de Ibiá. Os arbustos grandes proporcionam sombra a todos 
que circulam por ai. A Praça São Pedro tem espaça reservado para 
ocasionais eventos culturais e religiosos. Sendo até mesmo usada 
pelos alunos das escolas Dom José Gaspar e o Colégio São José 
que são bem próximos dali. Eles exploram o local da praça para 
eventuais atividades de gincana, teatro, roda de histórias, entre 
outras atividades. Para os adeptos de uma boa leitura, cedida pela 
Ong TransformAção Ibiá, na praça também fica à disposição dos 
seus usuários uma geladeira literária, abastecida semanalmente 
com livros novos infanto-juvenis, gibis e revistas. Muitas famílias 
levam seus filhos para Praça São Pedro, pois além de bem-estar ela 
também é sinônimo de segurança. 

Praça da Gameleira

Situada no Bairro Deolinda Mendes, esta praça também 
bastante iluminada à noite é nova, onde recentemente foram instalados 
distintos aparelhos de academia ao ar livre para seus usuários.
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Praça de Esportes

A Praça de Esportes municipal Adolfo Ribeiro de Carvalho – 
PEMARC possui piscina, salão de festas. É bem espaçosa e conta 
com quadras e campos. 

Pista de Caminhada

Situada na Avenida Getúlio Vargas, as pessoas caminham 
livremente pela pista que é bem arborizada. Quem caminha por 
ali tem a sensação plena de liberdade. A pista de caminhada da 
avenida é bastante movimentada pela manhã e à tarde, é bem longa 
e iluminada, oferecendo segurança aos usuários. 

Outras opções 

Ibiá também conta com outras opções de lazer, tanto público 
como espaços privados, confira:

Estádio Municipal Jk

Fundado em 1952, na gestão do prefeito Bartolomeu Ribeiro 
de Paiva, se situa bem no centro da cidade. O estádio Municipal JK 
possui campo aberto com gramado bem verdejante, e arquibancadas 
com capacidade para 6 mil pessoas. 

Grêmio Nestlé

É um clube bem explorado pelo público. Muito bom para 
jogar futebol. Bastante requisitado para festividades, e é um ótimo 
lugar para recreação e lazer!

Núcleo Terceira Idade

Foi fundado em 1992 pela atual presidente Enisa Maybe 
Consolação Resende Pereira, o Núcleo da Terceira Idade se dá 
ao luxo de oferecer aos seus associados e visitantes, um lazer de 
primeira qualidade, com uma variedade de diversões disponíveis 
durante todo o ano. Em seu interior, conta com salão de festas onde 
acontecem periodicamente bailes com bandas de shows, tocando 
músicas acústicas e ao vivo. Espaço dispõe de natação com piscina 
aberta, sarau tradicional, bingo e encontro com idosos, vindo em 
caravanas de municípios vizinhos. O Núcleo da Terceira Idade é 
uma Instituição que há mais de 25 anos em Ibiá, recebe um público 
de idades variadas, mas em especial adultos e idosos, de modo 
arraigado no cotidiano proporcionando um ambiente saudável 
e inserindo a família oferecendo segurança e bons momentos 
divertidos e de muita nostalgia. 

AABB

Clube privado, reservado aos seus associados. Conta com 
piscina com tobogã, paisagismo, árvores frutíferas, muito verde, 
ar puro e saudável. Também com grandes instalações, quadras 
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de futebol, salão de festas. Ao fundo uma vista panorâmica 
para a Ferrovia.

Mais opções de lazer

	Trilha Ibiaense Serra da Sobra
	Hotel Fazenda Mutema
	Ginásio Poliesportivo com quadras fechadas

Conclusão

Ao nosso ponto de vista, Ibiá é uma terra rica em valores 
e antigas tradições. Sempre buscando futuras melhorias no 
desenvolvimento social, no crescimento e sustentabilidade. Sem 
dúvida nenhuma o lazer na vida cotidiana da família ibiaense é uma 
fonte de merecimento. Contribui para a diminuição do índice de 
criminalidade, melhora a qualidade vida, movimenta o comércio e 
com a globalização une o útil ao agradável.

A praça Santa Cruz

A Praça Santa Cruz,
É uma praça de luz,

Bem no miolo de Ibiá,
É ali que ela esta.

É palco de muitas celebrações,
Emoções e atrações variadas,

Ela é uma praça bonita,
Aconchegante e vistosa,
Para reunir os amigos,

Sentar-se e ler um bom livro.

A Praça Santa Cruz,
É uma praça de luz,
Nossa gente bonita,

Transita por ali,
Trabalhadores, negociantes.

Até gente sem destino, faz da praça,
Sua moradia. E dos bancos,

O seu leito de dormir,
Os aposentados e seus companheiros,

Ficam na praça o dia inteiro,
Saudando a todos com um “Bom dia!”

Eles passam horas ali,
E têm o prazer de ouvir,

O canto do Bem-te-vi, do Sabiá,
Ouvir a cigarra a cantar.
E no topo da palmeira,

Um tucano e uma garça,
Pousando para uma foto.
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Rebuscando o nosso passado,
A Praça Santa Cruz,

É mesmo uma praça de luz,
É de lá que avistamos,

O coreto principal,
Onde ficam as ilustres autoridades,

E representantes da cidade,
No dia de desfile cívico.

É notável também,
Teatro e cinema ao vivo,

Encontro de carros antigos,
Folia de carnaval, folia de Reis e Congados,.

Para as crianças, o pula-pula.
Um grande juninão com quadrilha,

Para todos,
E desfile de cavalgadas.

A Feirinha é um progresso,
Os feirantes chegam ao alvorecer,

Trazendo suas mercadorias,
E o povo vai chegando e comprando,

Pastéis fritos, garapa, queijo, doce caseiro,
Uma fartura que dá gosto.

A fanfarra do Professor Fabrício ao vivo,
Tocando a música “carinhoso”,

Uma miscigenação de pessoas reunidas.
Para eles é mais um dia de lazer.

No advento natalício,
O som da orquestra na noite de seresta e súplica,

Toma conta do cenário,
Harmonioso e iluminado,

Propício ao ensejo,
A família reunida celebra o grande momento.

Rebuscado ao passado,
A praça é um legado.

Um lindo cartão postal.
Nosso lazer é ali!

Tudo... tudo... que acontece.
De bom em nossa cidade...

Respaldo as lembranças da praça,
E no coração e saudades.

Hoje é dia de lazer
Os anos passam e a idade chega,

O corpo já não response,
Com tanta facilidade,

E a visão diminui,
Já não damos tanta importância,

Para tantas coisas desta vida.

Mas os amigos esses sim...
Deles eu não abro mão,

Celebro com alegria,
O prazer de sua doce companhia.

Para nós é importante,
O encontro com idosos,

No Núcleo da Terceira Idade.

Hoje é dia de lazer,
Preciso rever meus amigos,
Muitos deles vêm de longe,
Para se divertirem conosco,

E quando o ônibus vem chegando, 
Logo vou me aproximando,
Para saudá-los com afeição,

Hoje é dia de lazer,
Vamos todos reunir-nos.
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As anfitriãs da casa,
São carismáticas hospitaleiras,
São elas que preparam tudo,

Com cuidado, amor e carinho,
Teatro, jogos, dinâmica,

Comida boa com fartura,
Sobremesas e muitas surpresas.

Não falamos de doença,
Não é a nossa pretensão,
Aqui é pura adrenalina.

No salão da Terceira Idade,
Os bailes aqui são bons.

A piscina é bem quentinha,
Mas quem não quiser nadar,
Venha jogar bingo conosco,
Temos brindes para sortear.

Tudo é feito com carinho,
Muito cuidado e segurança,

Tem diversão para todos,
Jovens, adultos e crianças.
Tem pessoas de todo jeito,

E como tem gente teimosa,
Alguns parecem crianças.

Correm para lá e para cá,
Contam piadas e fazem graça sem parar,

E com muitas risadas,
Eita! Que gente bonita,
Como é bom este lugar.

Já descrevi um pouco de lazer em Ibiá,
Se você ficou curioso,

Ibiá é um lugar famoso,
Venha logo nos visitar.

Cleide Maria

Academia Ibiaense De Letras

Oh que divina luz!
Academia Ibiaense de Letras,
Tu es o berço cadente...
Dos poetas imortais,
Segue avante... Segue avante.
Escritores da pátria amada.
Na epopeia de sua história.
Há mistérios soltos no ar.
É no folear dos livros,
Que a alma do artista está.

No compasso dos versos,
Frases emaranhadas,
Palavras outrora incertas,
Decifram os mistérios da alma.
No universo dos livros,
Uma miscigenação.
As quais o poeta expõe,
A verdade e a ficção.

Oh que divina luz!
Academia Ibiaense de Letras.
Tu es o berço cadente,
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Do poetas imortais.
De um sonho para realidade.
Para nossa pequena cidade,
Em massa! Terra varonil,
Como uma tocha reluzente,
Brilha esta luz.
E nesse recanto consagrado,
Permanecem nossas raízes.
A Wilma Duarte partiu,
Mas nos deixou um legado,
Um livro e uma biblioteca.
Com o seu nome eternizado.

E pra falar da nossa cidade,
O poeta se inspirou,
Nas ricas terras do Quilombo,
Um patrimônio tombado.
Das palmeiras na avenida,
Que recepcionam a chegada,
Dos ibiaense ausentes...
E dos foliões das festas das congadas.
Do Museu Ferroviário.
Respaldo acervo e relíquia.
Ibiá é uma terra boa...
Para os que vão... e os que ficam.

Oh que divina luz!
Academia Ibiaense de Letras,
Tu és berço cadente.
Dos poetas imortais.

Cleide Maria

Feirantes Ibiaenses em ação

Olha o doce caseiro!
Tapioca... Quadros... Flores... Tapetes.
É só dez... Vamos chegar... Vamos levar...
Este é o som suave, é o canto das vozes.
Das mulheres simples do cerrado.
É a fonte de esperança que saem das mãos que produzem.
Mãos e vozes que constroem o mundo.

São elas mulheres idôneas que fazem diferença.
Heroínas, ousadas, irreverentes e artistas.
Algumas até idosas, e outras ainda não.
Elas se organizam e com vigor e energia, saem em busca de seus 
objetivos.
E se preparam reunidas para mais uma jornada e ação.

E chega o momento. A hora de ir pra feira.
A Feirinha de Ibiá.
De carro, carona ou caminhando,
Com suas sacolas nas mãos.
É assim que elas vão. Levando suas obras
De artes que uma multidão atraem. 

Montam suas barraquinhas,
O contraste dá lugar ao preconceito.
Juntos o brilho com o fosco.
O rústico com a delicadeza da seda.
Do casulo saem borboletas.
Da pedra bruta a joia rara.
Do carbono o diamante.
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Bem ali no aglomerado do seu povo.
Oferecem suas mercadorias, que pouco a
Pouco se esgotam nas bancas,
E trazem consigo a experiência e
Sabedoria de muita labuta.
E quando bate aquela fadiga, sorridente,
Elas relembram os velhos tempos.
A resiliência é o pão de cada dia, que não pode faltar, no passo a passo.

Neste clássico emaranhado cenário.
De muito gosto, é um prazer estar ali.
Poder tocar em cada objeto.
E diante de nossos olhos um arco-íris em cores,
Um mundo de especiarias e riqueza, em valores. 

Este é o progresso, da mulher em ação.
Ao terminar a jornada voltam agradecidas para casa.
De Deus vem a recompensa que lhe
Dá vida e saúde para cumprir a missão das mulheres,
Feirantes Ibiaenses em ação.

Homenagem à Feirinha de Ibiá!
Unir o útil ao agradável é favorável.

Cleide Maria

Ferroviário Esporte Clube

Nosso orgulho e tradição,
Este time valoroso.
Com craques competentes,
Sempre foi o campeão!

Zico, Duca e Milar,
Paulinho, Ismael e Humberto
Jogadores famosos e queridos
Do time rubro negro a lutar!

Com a equipe formada,
Levaram a outras terras
O nome de Ibiá,
Para nova jornada!

Depois veio o Ibiá Esporte
Com garra e disposição,
Competindo em outros campos,
Fez vibrar o povão!

Enisa Resende
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Distritos  
Tobati

Lá no cantinho do mundo
Fica um recanto feliz,
Bucólico e muito lindo
É minha terra Tobati!

Tem um rio caudaloso
Tem um ar de romance,
Lá a vida corre mansa,

Foi lá que vivi minha infância.

Todos lá se conhecem,
Não existe correria ali

Não há barulho, nem brigas,
As casas não têm trancas aqui.

A lua brilha no céu
Os pomares estão bem cuidados

A Capela é referência
Onde Cristo é procurado.

Há uma Escola na praça
Onde crianças estudam e crescem
Sonham com um mundo distante

Onde seu futuro aparece!

Enisa Resende



Descrevendo Argenita: 
Depoimento de Paulo Scheid

CAPÍTULO 10
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A oralidade mineira é de uma riqueza ímpar...

“Assuntá sobre a atiquera donde vivero os passado de antigamente pra 
modintendê nossa História é prosa pra puxar tanta varanda, que sem ficar 

sabucando já dá discurso pra mais de metro”.
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E será nesse clima que convido os leitores a esta despretensiosa 
narrativa, a encontrar no tempo o que ouvi desse distrito.

É certo que um povoado principiado pelo comércio no início 
do século XX se preocupasse em ter na sua identidade um nome 
da cristandade portuguesa que o levasse à prosperidade e à boa 
aceitação. E é com esse pensamento, talvez querendo a simpatia (e 
a fidelidade nas compras) das pessoas que antes visitava nas fazendas 
da vasta região dos Araxás, que o mascate libanês João (Yuhanaa) 
Neri funda seu modesto núcleo de habitações e comércio em 
estratégica passagem na rota de algumas dessas fazendas. Também 
é certo que nem todos concordariam com essa fundação, e tornou-
se notória a posição antagônica de dois fazendeiros, concunhados 
e importantes partícipes da vida socioeconômica da região. 
Aconteceu que, naqueles idos, três fazendas ali tinham destaque: 
a São João, a São José e a Nova Lira, sendo esta última mais 
conhecida como Fazenda Velha. Foram adquiridas dos Araújo (que 
há muito povoavam a região) por um patriarca da família Paiva. A 
princípio, o senhor da Fazenda São João discordava da formação 
do povoado, enquanto seu concunhado da Fazenda Velha era a 
favor. Suas esposas eram irmãs, e as forças se uniram com as de 
outras famílias (Pereira, Borges Araújo e Goulart) para o progresso 
de São João do Araxá, primeiro nome do povoado que mais tarde 
se tornaria Argenita. Logo ergueram a capela de São João Batista, 
padroeiro daquelas bandas onde um rio já levava o mesmo nome. 
O altar de mármore da capela foi patrocinado pela Fazenda São 
João. A referência “correu chão”, e vieram ferreiros, marceneiros, 
pedreiros e operários de outros ofícios... Era o ano de 1914, e o 
povoado prosperava.

Existiam outras fazendas até mais antigas que a tríade familiar 
dos Paiva, como a da Cachoeira e a da Ponte de Pedra dos Borges 
Araújo, filhos da matriarca Dona Querubina, que colonizaram a 
região. Eles se mudaram para Uberaba após enriquecerem graças ao 
garimpo de ouro. 

Destacava-se também a Fazenda Serrote, da então conhecida 
Maria Romana Araújo, casada com um Pimenta, vindo de Santo 
Antônio do Amparo. A sede dessa Fazenda Serrote era de notável beleza 
arquitetônica: de dois andares, tinha no segundo piso a morada toda 
assoalhada, e no primeiro os porões com dispensa, arreata e ferramentas 
para a lida. O oratório da casa era incrustado na parede de pau a pique. 
Havia também um grande paiol.

Na região, predominava a pecuária de bovinos Gir, para 
leite e corte. Mas toda fazenda naquela época também 
tinha carneiros, pois do couro com lã faziam-se 

baixeiros para cavalos, e da lã fiada na roca colchas, 
cobertas e roupas para abrigar-se do frio. 

A cardação era o processo usado para lavar 
e desfiar a lã com um pente de aço e colocar 
os tufos no fuso da roca que, movimentado 
por pedal, formava os fios que depois viravam 
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novelos. E estes, tingidos ou não, estavam prontos para ir ao tear. 
Era uma tecelagem caseira, onde se manufaturava da tapeçaria ao 
vestuário. Porém, com o advento do povoado essa atividade teve os 
dias contados.

No povoado de São João do Araxá passou-se a vender tecidos, 
botinas e outros complementos para o vestuário.

O pequeno comércio movimentou a região, e daí surgiram 
festas e encontros. A forte herança católica 

imprimiu nos costumes as datas santas: 
São João, Semana Santa, Assunção de 
Maria, Corpus Christi, Natal e em 
especial a Epifania, que se tornou mais 
tarde a tradicional Folia de Reis. 
Começaram as quermesses no aro da 
capela, com as bênçãos do padre que 
vinha de São Pedro de Alcântara. 

Somaram-se a isso batizados e 
casamentos, que foram trazendo robustez à vida social 

e o aumento da população local. A década de 1920 descortinaria 
mudanças importantes.

A geografia em muito influenciou os nomes dados à região, 
visto que em tupi-guarani a própria palavra Araxá significa “lugar 
elevado”, que numa tradução poética seria “lugar de onde primeiro 
se vê o sol”. Faz todo sentido, uma vez que a belíssima região é 
composta de planaltos. E o rio São João, que banha o povoado, é 
como se levasse o ministral e sagrado batismo à capela e a outras 
tantas edificações. 

E assim a vida respirava, calmamente como deve ser, 
expandindo e consolidando o povoado de São João do Araxá.  Da 
Fazenda São José saiu o senhor Alonso Paiva, e se tornou um ilustre 
vereador da primeira câmara do município de Araxá. O distrito de 
São Pedro de Alcântara já possuía cartório, divisão de zonas eleitorais 
e certo censo demográfico. 

 Como naquela época o Governo Federal resolveu acabar com 
a repetição de nomes de cidades brasileiras, em 1923 São Pedro 

de Alcântara curiosamente passou a se chamar Ibiá, nome este 
surgido nos gabinetes, a partir da língua tupi-guarani, em que tinha 
o significado de “serra cortada”, “cabeceiras altas” ou “chapadas”. 
Ibiá se emancipou então do município de Araxá, e Pratinha se 
desmembrou de Ibiá. Foi então que o povoado de São João do Araxá 
foi elevado a distrito de Ibiá, e rebatizado com o nome de Argenita. 

Aqui observo ao leitor uma curiosidade. Todos esses novos 
registros deixaram de ter conotação cristã e passaram a seguir outras 
referências. Supõe-se, por exemplo, que o nome Argenita tenha 
vindo de argentum (prata, em latim) e, assim como o da vizinha 
Pratinha, inspirado pela atividade de garimpo da região... 

A ferrovia chegou perto da Argenita em 1926, a uns 
poucos quilômetros da praça central Mário Alves de Paiva. Era 
o tronco da Estrada de Ferro Oeste de Minas, que ligaria Ibiá a 
Uberaba e seguiria para Catalão, pela Estrada de Ferro Mogiana. 
Na plataforma padrão, ergueu-se uma estação completa, com 
guichê de bilheteria, gabinetes e armazém. Lia-se em letreiro 
emoldurado, nas paredes cegas dos dois extremos da edificação: 
Presidente Bernardes. Ali, charretes e cavaleiros estacionavam 
para atender quem vinha e quem ia. Os mais simples ganhariam 
a estrada de chão a pé, desembarcados da modernidade que se 
apresentava como uma gigante serpente a vapor, que chamamos 
trem. O progresso era voraz, mas na Argenita era como se o tempo 
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descansasse. Até o apito da vaporosa era lamentoso, como quem 
reclama: “deixisso prá dispois” ... E a máquina seguia arrastada, 
com pesada contrariedade.

Mas, “voltando à vaca morta”: a estrada 
de chão que cruzava a linha de trem era a que 
ia “pru” Ibiá... E na saída da Argenita, antes 

de chegar à estação, havia o antigo povoado do 
Córrego das Pedras, com poucas casas de adobe. 
Ali, nos horários certinhos, a fila das quitandeiras 
com suas crianças agarradas às saias indicava os 
horários das paradas... mesmo que o trem não os 

cumprisse, o que não era raro. 
São as diversidades do tempo, que 

só em locais como esses se sente. E 
lá também levavam queijo, pastéis, 
limonada e bananas de várias qualidades. 
No armazém, as sacas eram pesadas 
no singular carrinho pescoçudo, que 
os ferroviários mexiam para lá e para 

cá. Dava para ler o estranho nome Filizolla, fundido em baixo 
relevo. É que havia também o trem de carga, que levava gado em 
vagões gaiola e as sacas em vagões fechados. 

O movimento da estação era um bom motivo para a meninada 
faltar de aula. Mas havia também professoras como a Rosa Maria 
Ávila, que ainda bem jovem montou uma estratégia interessante 
para não se entediar com aulas nem perder alunos: criou excursões 
multidisciplinares, onde a cavalo ia com eles da Argenita à então 
rodovia, por exemplo, para ver como se construía uma ponte. E lá, 
entre conversa e lanche, levava seu conhecimento aos alunos, cerca 
de três anos mais novos que ela. Na verdade, a Rosa não gostava de 
dar aulas, e como as excursões valiam pontos como os de provas, se 
safava no diário de classe da Escola Municipal Pedro Alves de Paiva 
quanto às avaliações... “Tem base?” 

Nas festas da Argenita, a diversão era garantida. Como já registrei, 
segundo a forte herança católica da região, a mais famosa era a Folia de 

Reis, realizada do Natal ao dia 6 de janeiro, conforme a tradição. 
Contam os festeiros que “desde os antigamente”, a bandeira ia de casa 
em casa dos inscritos da irmandade, com todo o ritual em cantoria. A 
família que recebia os cantores oferecia refeição em sinal de devoção e 
bençãos de fartura e prosperidade, além de esmolas para manter a folia. 
Quando se queria ser o festeiro, ou seja, o que administra em sua casa a 
festa para o povo, de modo que os foliões arrastassem a cantoria mais a 
bandeira, fazia-se também todo um ritual bonito de dar gosto: ficava 
combinada a chegada, o lugar dos arcos de flores e o processo de 
transmissão da coroa. O capitão da folia era o que comandava os versos 
da chegada, os do primeiro, do segundo e do terceiro ponto, os versos da 
mesa da festa em que se ia passar a coroa, e os versos de “dispois de 
passada”, ou seja, os versos da despedida e do agradecimento. Muitos 
presentes sabiam todos os versos de cor, mas repetiam a fala do capitão 
conforme a tradição, porque “folia é assim”. O capitão cantava um 
verso, e a turma em coro o repetia. E havia também o bandeireiro, que 
andava com os foliões e sabia dos passos “de chegança, de apresentação 
e de se ajoelhar pra beijar a bandeira”. E como o período era de chuva, 
“tinha a tolda de bambu cuberta cum lona, pru povo não molhá”. 
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A “Malhação do Júda” era outra festa imperdível na Argenita. 
Acontecia na virada da Sexta-Feira da Paixão para o Sábado de 
Aleluia. “Faziam um boneco feio, co’uns pano, madêra e cheio de 
serrage, arranjavam um carro de boi emprestado e colocavam as 
canga nele, mas quem puxava era gente. Aí colocavam o boneco em 
cima do carro e saíam andando pelas rua e o povo danando a batê, 
socá, dá porretada pru modi arrebentá com ele!” 

E nesse período, é claro, a Argenita tinha um clima diferente... 
O povo morria de medo da Quaresma. Diziam: “Tem coisa que não 
se pode fazê nesse tempo: andá de noite, por exemplo, num pode. 
Tem que virá os quadro di santo prá parede ou entonce cobri eles 
cum pano... Todo mundo faz isso.” E havia quem visse coisas nessas 
bandas, de arrepiar... como a “luz que anda”. É verdade! Apareceu 
pra mais de um, apesar do outro já ter morrido e assim não poder 
confirmar, mas isso é só um detalhe. 

Vamos ao “causo” contado por um de Argenita? 
“Na antiquera, o capataz da Fazenda São Mateus tinha ido 

num retiro distante, e vortando passô por uma gleba de terra chamada 
Serradão. Quando ele invinha, vei de encontro uma luiz. Quando ele 
tava du lad’ela, ele jogô a capa que ele vistia nela e.. a luiz armentô 
tanto a lumiosidade, a ponto de assustá o animar que ele tava. E o 
bicho tretou a trantá e, no querê di dominá o animar, ele perdeu a 
visão da luiz...sumiu sem sabê o qui foi feito dela!”

E há mais relatos dessa luz misteriosa, além de muitos outros 
como o da Cruz do Miguel... Porém, meu caro leitor, vou parando por 
aqui essa narrativa histórica mesclada de repertório popular. Aproveito 
para humildemente agradecer seu olhar e interesse nestas páginas, 
onde nada mais quis que manter acesa a bela chama da Argenita.

Por Paulo Scheid, em 25 de fevereiro de 2022,
com gratidão aos narradores Camilo José de Paiva, Cristovão 

Anchieta de Paiva e Rosa Maria Ávila de Paiva (a jovem professora)  e à 
revisora Marisa Gontijo Machado.
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