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AS BELEZAS DE

PANORAMA

CRUZEIRO
UMA VIAGEM 
DE NATUREZA, 
CULTURA E FÉ

A cidade, que fica a 220 km da 
capital, recebe o nome Cruzeiro, 
atribuído a um marco divisório 

em forma de cruz, que divide os estados 
de São Paulo e Minas Gerais. Localizada 
aos pés da Serra da Mantiqueira, é muito 
procurada por praticantes de montanhismo 
e voo livre. O ecoturismo é crescente no 
município e sua natureza atrai famílias, casais 
e pessoas que buscam a tranquilidade e 
suas belezas naturais. Conta também com 
muitos monumentos histórico-culturais, 
onde o visitante pode entender um pouco 
da história e desenvolvimento da região, 
com prédios suntuosos e de arquitetura 
inglesa, como o Teatro Municipal. O turismo 
religioso é outro destaque que abriga igrejas 
com arquitetura diversificada, muitas delas 
edificadas no século XIX. Para um ou mais 
dias de passeio, Cruzeiro é o destino ideal 
para uma diferente experiência de lazer.

Vanessa Menezes

Pier Adventure
Passeio para quem gosta de adrenalina e natureza. Para 
chegar à atração, o visitante realiza trilhas de bike ou 
caminhadas em meio a Serra da Mantiqueira e Bocaina, 
com uma vista panorâmica de 360 graus.
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Cachoeira 
Cantagalo

Bosque Municipal
Rico em biodiversidade, o bosque com várias espécies 
de árvores, plantas e animais conta com uma área de 
4,5 alqueires de remanescentes da Mata Atlântica.

Gruta Reino Encantado
Aos amantes do rapel, a atração conta com fendas nas 
rochas, quedas d´água com vários obstáculos e um rio 
que passa debaixo da terra e retorna nas cachoeiras. 
Recomendado guia local e equipamentos de segurança.

Para quem aprecia 
o encanto das 
cachoeiras, a 

belíssima queda 
de água forma 

repousantes 
piscinas naturais 
que fazem parte 
do Rio Brejuda. 

Acesso permitido 
somente com o 

acompanhamento 
de guia local.

Pico do Itaguaré
O Pico do Itaguaré encontra-se na divisa dos municípios 

de Passa Quatro e Cruzeiro. A subida mais fácil pode 
ser feita através de uma trilha que parte da zona rural. 

O nome Itaguaré pode significar “pedra sagrada” ou 
mesmo “pedra rachada” em tupi.

Pedra da Índia
A atração conta com um paredão ideal para 
os praticantes de escalada. Obrigatório o 
uso de equipamentos de segurança e o 
acompanhamento de guia local.

Passeio ideal para contemplar a natureza durante 
o trajeto para chegar até a atração, que fica a 750 
metros de altitude. O visitante vai se aventurar na 
trilha e conferir belas paisagens. Chegando ao local, 
terá uma vista panorâmica da região. Necessário 
acompanhamento de guia local.

 Fotos: Ken Chu

 Foto: Larissa Silva 

natureza

Pico Focinho do Cão
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PANORAMA
Túnel da Revolução de 32
O túnel ferroviário se localiza na parte mais baixa da linha da cumeeira 
da Serra da Mantiqueira, local por onde a história do Brasil passa 
desde 1535. Com 997 metros de extensão, sua construção foi iniciada 
em 1882 e concluída em 1883 pela The Minas and Rio Railway. O túnel 
localiza-se nos kms 23 e 24 da ferrovia Minas e Rio, sendo ligação 
entre os estados de SP e MG, com os municípios de Cruzeiro e Passa 
Quatro. A sua inauguração em 5 de março de 1883 contou com a visita 
do Imperador Dom Pedro II e comitiva. Em 1932 o túnel foi palco de 
batalhas da Revolução Constitucionalista de 1932, sendo considerado 
um dos maiores fronts de batalha da revolução. Em 1991, com o 
fechamento do ramal de Cruzeiro a Três Corações, o túnel e todos os 
170kms da ferrovia foram abandonados pela RFFSA.

Centro Cultural Rotunda
Construído em 1930 pela Oeste 
de Minas, com capacidade para 

abrigar até 15 locomotivas, o 
galpão mede 6.361 m2, somando-

se ainda mais 2.000 m2 de área 
externa. Foi utilizado durante 

muitos anos para manobra dos 
trens que faziam o percurso 

Cruzeiro-Sul de Minas e, ainda, 
para recuperação de locomotivas 

a vapor. Entretanto, após os 
áureos tempos da RMV, a Rotunda 

foi desativada e seu prédio 
abandonado por longos anos. Em 

1991 seu terreno foi desapropriado 
pela Prefeitura Municipal e 

atualmente acontecem eventos 
diversificados no local.
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Museu Major Novaes
Foi construído no século XIX em adobe no 

pavimento inferior, e pau-a-pique no superior. 
O local pertenceu ao Major Manoel de Freitas 

Novaes, rico produtor e exportador de 
café. O sobrado apresenta-se inteiramente 

estruturado com pilares e vigas de madeira. 
Atualmente, no pavimento térreo as paredes 

externas são em tijolos, provavelmente 
erguidas em intervenções posteriores. A sua 
planta retangular original sofreu, na década 

de 1940, acréscimo de um anexo na elevação 
posterior que antigamente era considerada 
principal. Na restauração empreendida pelo 

Condephaat, em 1983, foi introduzida uma 
estrutura metálica de reforço à de madeira 

comprometida. Hoje o Museu Major Novaes 
realiza diversos eventos culturais e históricos.
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Igreja Matriz 
Paróquia Imaculada 
Conceição
Igreja em devoção à Nossa 
Senhora Imaculada Conceição. 
O templo possui duas torres 
com relógios e a imagem de 
Maria fica ao centro rodeada 
por imagens de anjo e logo 
abaixo Jesus na cruz. A igreja 
é a segunda maior do Vale do 
Paraíba, só ficando atrás da 
Basílica de Aparecida.

O belvedere é um local de vista exuberante 
para usuários da SP-52, própria para 
descanso, lanches e beber água em fonte 
natural. A vista é de aproximadamente de 
1.800 metros de altitude. Recebe o nome “A 
Santa” devido à imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, instalada sobre um altar.

Para valorizar a tradição católica, 
a igreja foi construída em 1896. O 
visitante poderá contemplar detalhes 
da arquitetura da época.

Belvedere Santa

Igreja de Santa Cecília

fé

 Fotos: Ken Chu
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