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Os encantos de

Santa
Isabel

om um misto de cultura,
tradição e natureza, Santa
Isabel atrai turistas de
diversas regiões do país o ano
inteiro. A cidade tem esse nome
em homenagem à Santa Isabel de
Aragão, que no ano de 1770 era
Rainha de Portugal.
Terra natal do famoso cartunista
brasileiro Maurício de Souza, criador
da Turma da Mônica, o município
possui uma gibiteca, visita obrigatória
dos apaixonados por quadrinhos.
Aos apreciadores de arquitetura
religiosa, as igrejas e capelas são uma
grande atração, como a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, a primeira
da cidade erguida por escravos em
taipa de pilão no ano de 1723.
Com uma área de 82,5% de
preservação de mananciais, em Santa
Isabel o visitante pode desfrutar
de cachoeiras e inúmeros riachos e
ribeirões, próprios para a pescaria
amadora.
Um dos pontos mais atrativos da
cidade é a Represa do Jaguari. Já para
quem deseja apreciar a natureza local,
o mirante do Monte Serrat oferece aos
visitantes uma vista panorâmica da
cidade a uma altura de 716 metros.
Indispensável a qualquer roteiro
é a visita ao Obelisco 13 de Maio,
considerado um marco da libertação
dos escravos construído meses antes
da assinatura da Lei Áurea pela
Princesa Isabel.
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OBELISCO
13 DE MAIO E
CAPELA SÃO
BENEDITO
Uma verdadeira viagem ao passado
é proporcionada pelas visitas
primeiro ao obelisco, construído
em 1894 em comemoração à
libertação dos escravos, e em
seguida, a antiga igreja de São
Benedito, padroeiro dos escravos,
que ainda hoje comemora a festa
da libertação no dia 13 de maio.

Alam
biques
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O município possui fama
de bom produtor de
cachaças, tendo alguns
empreendimentos na área
rural da cidade que oferecem
visitas e degustação. Um
dos mais visitados é a
Cachaça Trato, onde o
turista acompanha todas
as etapas de fabricação da
cachaça artesanal. O local
ainda possui lanchonete com
petiscaria, estacionamento
e uma mini fazenda com
pequenos animais.

Circuito
Rota Rústica
Jaguarí
O passeio oferece uma diversidade
de atrações desde um simples
passeio ao ar livre até uma grande
aventura. Destinado à prática
de caminhadas, bicicleta e moto,
percorre trechos em meio à natureza,
proporcionando belas fotos.
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CACHOEIRAS

A cidade tem inúmeras
cachoeiras espalhadas pelo
território. Embora as quedas
d’água não sejam altas, são
ideais para um refrescante
banho. Destacam-se a
Cachoeira da Macumba, Pena
Branca, Ouro Fino e Jaguarí.

Foto: Chão Caipira
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Hípica Nova
Canaã

O local possui equoterapia e equitação,
passeio a cavalo e aluguel de baias.
Com uma natureza exuberante dispõe
de belíssimas trilhas. Ainda oferece total
infraestrutura com lanchonete, piscina e
um mini campo de futebol.

Fotos: Sergio Luiz Jorge

HÍPICA SÃO
JOÃO BATISTA
Com longos anos de
história, a tradicional
hípica oferece muitos
atrativos como, trilhas
para cavalgadas, aulas de
equitação, formação de
grupos para cavalgada e
aluguel de baias, além de
playground e lanchonete.
Tudo isso em meio a
belíssima natureza.
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IGREJA DO
ROSÁRIO

Localizada no coração da cidade,
a edificação bicentenária em estilo
colonial, foi construída utilizando-se mão
de obra escrava. Preserva a arquitetura
colonial da época e detalhes da
disposição física dos atributos internos.
O altar-mor é todo em madeira e na
nave principal existe uma divisão que
no passado separava os senhores dos
escravos, durante as cerimônias.

Igreja
Matriz de
Santa Isabel

Fotos: Sergio Luiz Jorge

Com uma localização no alto do
morro os visitantes podem conferir
uma vista panorâmica para o
mirante. Erguida em 1812, com
belos jardins ao seu redor e uma
extensa escadaria, de lá acontece
todos os anos a representação da
Paixão de Cristo, na sexta-feira da
semana santa.
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Igreja
Monte Serrat e
Mirante

Construída em taipa no século XVIII, a antiga igreja se
localiza no alto do Monte Serrat a 716 metros. Além
dos detalhes muito bem preservados da arquitetura da
época, o visitante tem uma vista panorâmica de toda a
cidade e de grande parte da serra da Mantiqueira.
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PESQUEIRO
MONTE NEGRO
O atrativo possui dois lagos com
toda infraestrutura para a pesca
esportiva e também o sistema
pesque e pague. Oferece loja
de materiais de pesca, além de
lanchonete e restaurante.
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Recanto
Apoena

Dotado de belezas paradisíacas e banhado pelas
águas da Represa Jaguari, o Recanto Apoena é um
local para quem procura descanso e tranquilidade
junto à natureza. O espaço oferece pousada,
restaurante, náutica, piscinas, sauna, fitness, pesca,
barco a remo, campo de areia, playground, salão
de jogos, salão de eventos com vista panorâmica e
passeios de lancha na represa Jaguari.
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Com uma vasta
extensão, a represa
oferece a prática de
diversos esportes
náuticos, pescaria e
passeios de barco

Represa do
Jaguarí
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GIBITECA MAURÍCIO DE SOUSA
Espaço dedicado à leitura, não só dos pequenos, mas, de todos
os apaixonados pelas histórias em quadrinhos criadas pelo pai
da “Turma da Mônica”, o filho mais ilustre da cidade, Maurício
de Souza. O local é inteiramente lúdico e prende a atenção de
qualquer pessoa. São realizadas muitas atividades para crianças
e jovens durante todo o ano e também atividades de férias. g
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