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Nave Espacial de Varginha - Varginha - MG
Cidade do interior mineiro, Varginha está localizada na região Sul do estado. Os primeiros documentos que trazem a história da cidade datam de 1780. Os tropeiros, que estavam
passando regularmente por Varginha, fizeram, em 1785, uma pequena capela. Em 1806, foi
construída a capela do Divino Espírito Santo das Catanduvas e, no mesmo ano, foi doado o
terreno exigido para o patrimônio distrital. Então se deu ao povoado o nome de Catanduvas
ou Catandubas. Em virtude do padroeiro da capela, o distrito passou a chamar-se Espírito
Santo das Catanduvas.
Com a expansão da cultura cafeeira por volta de 1870 e o fim da escravatura, a mão
de obra ficou escassa. Em 1888, a recém-criada cidade de Varginha recebeu a maior leva
de imigrantes italianos no Brasil. A vinda dos imigrantes gerou grande desenvolvimento
econômico para Varginha e para o Sul de Minas no final do século XIX e início do século XX.
Hoje, a cidade é um dos principais centros de comércio e produção de café do Brasil
e do mundo e é referência na produção de cafés de alta qualidade, além de ser um polo de
exportação do produto, escoando a maior parte da produção do Sul de Minas.
Varginha foi apontada pela revista Veja, em 2011, como a sétima melhor cidade do Brasil para se viver e investir e tornou-se conhecida internacionalmente, em 1996, pelo suposto aparecimento de criaturas alienígenas, no episódio que ficou
conhecido como o "Incidente de Varginha". Com isso, o município passou a explorar turisticamente o fato com naves espaciais
e ETs por toda parte. Um dos pontos turísticos da cidade é a famosa Nave Espacial de Varginha (foto), um reservatório de água
da Copasa com 20 metros de altura, construído em 2001, em formato de nave espacial.
Crédito da foto: Wagner Leonardo Rodrigues
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