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Monumento em Homenagem ao Trabalhador Rural - Guaxupé - MG
Guaxupé é um município situado no Sudoeste de Minas Gerais. Segundo
historiadores, a cidade cresceu em região de serra, local de passagem de tropeiros que saíram da região aurífera do centro do estado em direção ao Sul de
Minas em busca de ouro. Chegaram por lá em 1813, quando tomaram posse
daquelas terras. Anos depois, parte das terras foram doadas para a fundação da
Capela de Nossa Senhora das Dores. Em 1837, foi celebrada a primeira missa,
acontecimento que correspondeu ao ato de fundação de Guaxupé. A capela foi
construída em 1839 e, ao redor dela, construíram-se as primeiras casas, sendo
que o município de Guaxupé foi instalado solenemente em 1º de junho de 1912.
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A cidade cresceu e, hoje, conta com mais de 52 mil habitantes. A economia de Guaxupé é baseada na atividade agrícola, possuindo mais de 200
propriedades rurais, sendo que o café o principal produto de cultivo. Com isso,
a cidade faz parte do Circuito Montanhas Cafeeiras de Minas.
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A arquitetura de Guaxupé tem traços marcantes da cultura trazida pelos imigrantes italianos. Para resgatar todas essas histórias, o município tem desenvolvido uma política de tombamentos, que é o caso do
Monumento em Homenagem ao Trabalhador Rural (foto), inaugurado em 1999 e tombado em 2002. O Monumento está situado no “coração da cidade”, em frente à, também tombada, Câmara Municipal. A estátua
representa o apanhador de café, fazendo uma homenagem para aqueles que produzem a principal riqueza
do município: o café.
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