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Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – Unaí - MG
Unaí é um município situado na Região Noroeste de Minas Gerais, que fica a 590
km de Belo Horizonte e a 180 km de Brasília.
Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, inúmeras expedições compostas por descendentes de portugueses (os chamados “bandeirantes”) percorreram a região em busca de ouro, pedras preciosas e mão de obra escrava indígena. No século XIX, o fazendeiro Domingos Pinto Brochado se instalou junto com seus familiares numa área perto
do Rio Preto chamada Capim Branco. Em 1873, esse povoado foi elevado à categoria
de distrito pertencente a Paracatu, com o nome de Rio Preto. Em 1923, o distrito teve
seu nome alterado para Unaí, que é uma tradução, para a língua tupi, do antigo nome do
distrito, Rio Preto. Em 1943, Unaí se emancipou do município de Paracatu.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, a
sua população estimada é de 83.808 habitantes. Sua economia gira em torno da agricultura e pecuária, sendo um dos maiores produtores de grãos do Brasil: a cidade possui
destaque ora como maior produtor de feijão, ora como maior produtor de milho, além de produzir um grande volume de
soja, arroz, sorgo, trigo e outras culturas. Unaí também já alcançou o 1º lugar na produção de grãos em Minas Gerais,
com o registro de 798.500 toneladas. Além disso, é considerada a terceira cidade com maior bacia leiteira do Brasil. No
estado de Minas Gerais, é a 2ª maior produtora de leite.
No município de Unaí, um destaque é o sítio arqueológico Gruta do Gentio II, que registra vestígios de povos caçadores-coletores de mais de 10.000 anos. A cidade conta com muitos pontos turísticos naturais para se conhecer, que
atraem turistas de diversos estados. Além disso, tem pontos turísticos históricos, como a Igreja Matriz Nossa Senhora da
Conceição (foto), a mais antiga da cidade, criada em 1929, sendo, desde então, atendida pelos freis carmelitas.
Crédito da foto: Luiz Paulo Serafim de Oliveira
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