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Santuário Nossa Senhora de Fátima – Iturama - MG
A cidade de Iturama, situada no Triângulo Mineiro, nasceu do sonho da proprietária da fazenda Santa Rosa, dona Francisca Justiniana de Andrade. Disposta a criar um
povoado, a fazendeira doou, em 1897, 189 alqueires de terra à Diocese de Uberaba.
Com isso, surgiu o Povoado de Santa Rosa, numa região habitada por índios Caiapós,
com diversas cachoeiras.
Em 17 de dezembro de 1938, tornou-se distrito de Campina Verde e, cinco anos
mais tarde, passou a se chamar Camélia. No ato emancipatório, ficou definido o nome
atual - Iturama (yty-terama) -, que significa “região das quedas d’água”, provavelmente
em referência às grandes cachoeiras que existiam.
O município tem localização privilegiada no Pontal do Triângulo Mineiro, ligada
aos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás: por isso, é conhecida como a
Pérola do Pontal. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, a cidade conta com 39.690 habitantes. Em pesquisa
recente, foi declarada a 11ª cidade em qualidade de vida de Minas Gerais.
A base de sua economia é formada pela agricultura e pastoreio, pela plantação de cana-de-açúcar, pela produção
do álcool e pela prestação de serviços. Além disso, o município tem o Rio Grande como produtor de energia, pesca, turismo e lazer. Um outro ponto visitado pelos turistas é o Santuário Nossa Senhora de Fátima (foto). Ao lado dele, há um
monumento da imagem de Nossa Senhora de Fátima com os três Pastorinhos. Nesse local, os visitantes fazem vigília em
adoração à Nossa Senhora de Fátima.
Créditos da foto: Robert Gonçalves Monteiro
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