Bens móveis
Imagem de São João Batista Grande
Bem tombado
A imagem é fundida em gesso, com
olhos de vidro e pedestal revestido
em madeira. Representa a figura de
João Batista (o Profeta que é
considerado o precursor de Jesus
Cristo.
Batizou
muitos
judeus,
incluindo Jesus, no Rio Jordão). Suas
festas são tradicionais em países
católicos e ortodoxos especialmente
no Brasil. Encontra-se na Igreja de
São João Batista, sendo uma imagem
grande. Acervo da Igreja São João
Batista, localizada na Praça São João
Batista, S/N – Centro de Caiana. Está
tombada peloDecreto Municipal nº
190/2014, registrado no Livro de
Tombamento nº 02 e sujeito a
proteção especial em consonância
com a Lei Municipal nº 002/2005.

Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas
Caixa D’água
È o primeiro bem tombado do
Munícipio, situada a Rua João
Ferreira, S/N (antiga Estrada de
Ferro), por seu valor histórico está
tombada pelo Decreto Municipal
nº 153/2006, registrado no Livro
de Tombamento nº 01 e sujeito a
proteção especial em consonância
com a Lei Municipal nº 002/2005.

Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas
Cachoeira da Cartilha

Patrimônio Imaterial – Ofícios e modos de fazer
Artesanato em madeira e
taquara
Rodrigo Fabricante e Ronaldo
Fabricante são dois irmãos
gêmeos que trabalham com
artesanato
em
madeira,
taquara, bambu e sapê, no
Povoado de Divininho, na
zona rural de Caiana - MG.

Estruturas arquitetônicas e urbanísticas
Fazenda Ernane Creton
Localizada
na
comunidade
Córrego do Mato Grosso. Foi
erguido em 1969. Pertence hoje a
Geraldo
Casati.
O
imóvel
apresenta tipologia e aspectos
compositivos remanescentes da
arquitetura
rural
civil
recorrentemente
adotada
no
período colonial.

Fazenda Sebastião Baptista
Estima-se que o imóvel em
questão seja um dos mais antigos
remanescentes do Povoado do
Divininho, tendo sido construído
no
final
do
século
XIX
provavelmente
por
Afonso
Valladão, conhecido como o
pioneiro
do
local. Pertence
atualmente aos herdeiros e
representado pelo Sr. Antônio de
Pádua Baptista Valentim.

Residência Maria da Penha
Segundo o atual proprietário Guilherme
Augusto Nery da Silva, localizado na
comunidade do Divininho, o imóvel teria
sido construído no final do século XIX,
por algum membro da família Nascimento
Leal, da qual seu pai, Augusto José da
Silva Fabricante, adquiriu o bem em
1930. A moradora que esteve mais
tempo no local, durante as décadas de
1990 e 2000, chama-se Maria da Penha
Silva. Desde que essa deixou de morar
no local, em meados da década de 2000,
a casa encontra-se desocupada.
Falta termo de autorização.

Fazenda Boa Esperança/ Antiga
Fazenda do Sr. Elcy Peixoto
Nery
Localizada no Córrego da Guarida, foi erguida
em meados do século XIX. O imóvel
apresenta tipologia e aspectos compositivos
remanescentes da arquitetura rural civil
recorrentemente adotada no período colonial.

Fazenda do Sr. Manoel Lopes
Soalheiro
Localizada na Comunidade das Palmeiras, o
imóvel foi construído por volta de 1910, por
um pedreiro de nome desconhecido
proveniente da cidade de Além Paraíba, e
com recursos do fazendeiro Manoel Lopes
Soalheiro, o qual foi viver no local com sua
esposa, Euzébia Lopes de Jesus, e os doze
filhos do casal. Atualmente pertence ao Sr.
José Luiz Biundini.

Capela de Santa Terezinha
Inaugurada em 1975, com esforço
da comunidade rural. Situa-se a
aproximadamente 16 km do
perímetro urbano de Caiana, na
Comunidade das Palmeiras. Hoje
é integrada a Paróquia de São
Sebastião de Espera Feliz – MG.

Fazenda do Sr. Manoelino
Ribeiro dos Santos
Acredita-se que a edificação aqui inventariada
tenha sido construída no final do século XIX,
pelo avô do falecido dentista local Oscar
Pinheiro, cujo nome é desconhecido. Hoje a
casa pertence ao Sr. Dalmo Ribeiro dos
Santos. Localizada no Córrego Santa Cruz,
na Comunidade do Morro do Sabão.

Fazenda Antônio Valadão
Estima-se que o imóvel aqui inventariado
tenha sido construído nas primeiras décadas
do século XX. Localiza-se no Córrego São
Paulo. Atualmente pertence ao Sr. Antonio
José Valadão.

Sítio da Sra. Maria da Penha
Moreti
O imóvel em questão foi erguido em meados
do século XX, pelo trabalhador rural
Laurentino Xavier, para servir de moradia a
este, sua esposa, chamada Isabel de Souza
Pega, e os seis filhos do casal. Com o
falecimento do Sr. Laurentino no final da
década de 1960 e de sua esposa por volta de
1975, houve a partilha das terras entre os
herdeiros, cabendo o bem aqui inventariado a
Maria de Souza Moreti. Localizada no Córrego
Santa Cruz.

Fazenda do Sr.Reino
Martins de Oliveira
A primeira sede da fazenda localizada no
Córrego Camilão – São Roque, foi construída
por Francisco Martins de Oliveira na primeira
metade do século XX. Com o passar do
tempo a residência se deteriorou, e um dos
dois filhos do Sr. Francisco, Paulo Martins de
Oliveira, resolveu erguer com recursos da
família e ajuda de terceiros a nova sede da
propriedade rural, inaugurado em 1961. A
propriedade em questão coube ao outro
herdeiro o Sr. Reino Martins de Oliveira.

Sítio de Brás José de Lima
O imóvel em questão foi construído em 1953,
localizado no Córrego Camilão.Em 1992, o
proprietário faleceu e realizou-se a partilha de
seus bens, no que seu filho José Brás de
Lima comprou as partes dos outros herdeiros
e acabou tornando-se dono do bem. Desde
2011, habitam a casa o lavrador e caseiro
Luís Fernando Peixoto, a dona de casa
Gláucia Lopes e o filho do casal.

Sítio da Sra.
GilsiléiaBiondini Barbosa
Foi erguido por volta de 1950, pelo lavrador
Oliveiro Rodrigues Barbosa. Em 1978, e em
circunstâncias desconhecidas, o bem foi
adquirido deste pelo trabalhador rural Jaime
da Silva Lopes. Atualmente, a Sra.
GilsiléiaBiondini Barbosa reside na sede do
Sítio, localizado no Córrego Camilão.

Praça São João Batista

Representa o cartão de visita
da cidade, possui canteiros
floridos, chafariz iluminado
que atrai jovens e crianças
para passear nas noites
caianenses.
Igreja Matriz de São João
Batista
Construída em 1936, por
iniciativa de moradores de
Caiana na época pertencente
a Espera Feliz. Teve sua
estrutura refeita em 1950 por
ter sofrido danos devido a
uma tempestade. Sua maior
tradição é a festa do
padroeiro São João, em 24
de junho.

Capela São João Batista
A construção foi edificada em 1929 e
reformada por várias vezes. Situada
em frente ao cemitério local.
Atualmente acontece missas e
celebrações, pelo Grupo do Sagrado
Coração de Jesus. Possui um salão
que é utilizado para velórios. Sua
característica principal é o sino lateral
colocado desde o ano de 2008.
Localizada na Rua Carlos Gripp. Nº
159 – Centro de Caiana.

Residência da Maria Alice
Ferreira
A edificação que hoje serve como
residência para a Sra. Maria Alice e sua
família foi construída em 1910 pelo Sr. Calila,
um português que se mudou para o Brasil por
volta do ano de 1900 e trabalhava com venda
de café. Segundo a Sra. Maria Alice, atual
proprietária do imóvel, grande parte das
construções arquitetônicas de Caiana do
início do século XVIII foi executada por ele.
Localizada na Rua João Ferreira, nº 90,
Centro de Caiana – MG.

Residência Ijercy Geraldo Gripp
Martins
O imóvel está inserido no núcleo original do
perímetro urbano do Distrito Sede onde se
encontram preservadas as edificações mais
antigas da cidade, sendo a maior parte delas
com forte influência do padrão de construções
que remete ao período colonial mineiro. Está
dentro de um raio de aproximadamente 100 m
da Praça São João Batista e Igreja Matriz de
São João Batista, e 50 m do Prédio da
Prefeitura Municipal de Caiana – MG.

Residência Maria Penha
Pinheiro e outros
A edificação apresenta características que
remetem a estilos diversos, com ênfase no
ecletismo. Seu partido primitivo se assemelha a
um prisma retangular. A fachada principal é
marcada por altos relevos feitos em argamassa.
São faixas verticais e horizontais, com
espessuras diferentes que contornam alguns
vãos emoldurando-os e ornamentando-os.
Localizada na Avenida Pedro de Oliveira, n.

128, Centro de Caiana – MG.

Residência Guiomar Pinheiro

Residência
com
aproximadamente 150 anos.
O estilo permaneceu por
longos
anos.
Mas
foi
demolida pelos herdeiros
devido ao mau estado de
conservação,
em
2008,
coforme relatos de Marlene
Pinheiro.

Bens Arquivísticos
Acervo do Cartório de Registros Civis
do Município de Caiana (Primeiro Livro
de Registros de Nascimentos, Primeiro
Livro de Registros de óbitos, Primeiro
Livro de Registros de Casamentos)
O Cartóriode Registro Civil é a instituição
responsável
pelo
registrode
nascimentos,
casamentos e óbitos, além deoferecer serviços
comoode registro e reconhecimentode firma e
cópias autenticadas. Foi aberto em 1925 e foi
levado ao município pelo Coronel Henrique Gripp.
Localizado na Rua Antônio Silva, nº 71 no Centro
de Caiana - MG.

Acervo da Câmara Municipal
de Caiana
O Acervo da Câmara Municipal de Caiana,
constituído por 4 livros denominados:Livro número
1- Termo de Compromisso e posse dos
Vereadores, Livro número 1- Registro de Leis
votadas e Remetidas ao Poder executivo, Livro
número 1 – Registro de resoluções promulgadas
pela mesa da Câmara Municipal de Caiana e Livro
número 1 de atas – Comissão de Finanças, Justiça
e Legislação. O acervofoi construído a partir da
década de 1960, contém informações preciosas a
respeito das primeiras formas de organização e
evolução política e histórica do município.

Acervo da E. E. Prefeito. Jayme
Toledo (Registro de Impressões de
autoridades que visitaram as
Escolas Reunidas de Caiana;
Primeiro Livro de Ponto dos
Funcionários das Escolas
Reunidas de Caiana)
A Escola Estadual “Prefeito Jayme Toledo” foi
fundada em 1918. O Livro de Registro de Impressões
de autoridades que visitaram as Escolas Reunidas de
Caiana possui relatórios de visitas dos Inspetores
Escolares às escolas Mistas da sede do município e
outros registros, no período compreendido entre julho
de 1929 e fevereiro de 1942.

Registro de Empregados da
Mineração Caiana Ltda –
Fazenda São Roque
O Livro de Registros dos Empregados da
Mineração Caiana está atualmente sob posse
do Sr. Ricardo Gripp. Segundo o próprio
explicou, seus pais, Wantuil Elias e Ilka Gripp
Elias, foram funcionários da lavra durante
alguns anos. Quando a Sra. Ilka estava se
preparando para se aposentar, ela precisou
de documentos para comprovar seu tempo de
trabalho na Lavra. Foi então que o Sr.
Ricardo procurou os responsáveis pela
mineração, que lhe enviaram o Livro de
Registros. Este então ficou arquivado em sua
residência e serve como registro da memória
da Lavra São Roque e dos moradores de
Caiana que lá trabalharam, já que a Lavra foi
durante muito tempo um importante gerador
de empregos, servindo a várias gerações.

Livro de Registro de Débitos
O Livro de Registro de Débitos serviu para
anotações de vendas a crédito do estabelecimento
pertencente ao Sr. Manoel Barnabé Fernandes, no
início do século XX, onde comercializavam cereais,
bebidas e demais variedades. Cada página possui
anotações com o nome do credor, a data da
compra, os itens adquiridos, o valor e anotação
sobre o pagamento da dívida.

Livro de Atas do Apostolado da
Oração
O Apostolado da Oração é uma associação de fiéis
católicos e está intimamente ligado à Ordem dos
Jesuítas.Foi fundado em Caianano dia 22 de
novembro de 1931, pelo Padre José Lanzillotti da
Paróquia de Espera Feliz, e contava na época com 25
associadas. O registro das reuniões e das ações do
grupo é realizado em ata, que fica de posse da 1ª
secretária do grupo. O Livro ora inventariado é o
primeiro Livro de Atas do grupo fundado em 1931, e
contém registros desse mesmo grupo até o ano de
1936. Passa de tempos em tempos para posse da
primeira secretária ou presidente do grupo, estando
no ano de 2009 sob cuidados da secretária Carmem
Helena Mariano Zaniratti.

Patrimônio Imaterial – Celebrações
Festa de São João Batista
As
comemorações
anuais
de
São
João,acontece no dia 24 de junho, fazem parte de um
ciclo festivo que passou a ser conhecido como festas
juninas. È enriquecida pela novena, missas, procissão
ao som de banda de música, coroações e a
tradicional passagem na fogueira à meia noite.
Acontecem também danças típicas como: quadrilha,
dança das fitas e casamento do jeca, embalada por
pessoas de todas as idades. Nas barraquinhas
servem-se diversas comidas típicas: canjicão, caldos,
bebidas... As ruas neste período são enfeitadas de
bandeirinhas e balões, causando uma mistura de
cores que encantam moradores e visitantes.

Histórias da Tradição Oral

Origem do nome da cidade
Segundo o Historiador José Ricardo Elias Gripp, há três versões:
1. A primeira relaciona-se com a produção de cana caiana, cultura da região;
2. Origina-se do tupi-guarani e significa “índia velha”;
Refere-se a uma índia que atravessava a ponte e o povo gritava: “cai Ana”, derivando daí o nome da cidade –
Caiana.

Patrimônio Imaterial – Lugares
Caminho da Estrada de
Ferro Leopoldina
Representa, junto com a Caixa D’água um dos
únicos elementos remanescentes que
registram o passado de extrema relevância
para o município de Caiana. Passado que nos
remete a existência da Estrada de Ferro
Leopoldina, um período de grande
desenvolvimento
econômico
para
o
município durante o século XX.

Bens móveis
Imagem de São João Batista –
Pequena
Imagem de São João Batista fundida em
gesso, com olhos de vidro e peanha
revestida de madeira. A peça foi
confeccionada em duas partes, sendo o
braço direito separado da mesma. A
pintura foi realizada com certo apuro
técnico, respeitando as características
iconográficas do santo, apesar de se
encontrar
atualmente
opaca
e
necessitando de reparos. As cores
predominantes são marrom, marfim,
cinza e branco. Acervo da Igreja de São
João Batista de Caiana.

Imagem do Sagrado Coração
de Jesus
Imagem do Sagrado Coração de Jesus,
confeccionada de cimento. Representa figura
masculina de meia idade, cabelos longos à
altura dos ombros, bigode bipartido saindo
das narinas e barba mediana. Rosto redondo,
nariz longo e fino, lábios finos e boca
fechada. As sobrancelhas são longas e
arqueadas. Os olhos foram confeccionados
de vidro, e possuem coloração azul de
aspecto muito vivo. A cabeça está levemente
inclinada para a esquerda. Traja uma túnica
bege, de longo comprimento e mangas, além
de um manto vermelho. O braço esquerdo
está dobrado, e parte do manto se apóia
sobre ele. Acervo da Igreja de São João
Batista de Caiana.

Talha
Talha confeccionada em elemento cerâmico
de cor terrosa, apresentando 56 cm de altura.
Pode ser dividida em três partes: uma base,
um corpo e um gargalo de boca larga. É
decorado com um brasão da República
Brasileira na sua parte frontal. Atualmente, a
talha está sendo utilizada pela família como
suporte de armazenamento de água mineral.
Econtra-seResidência da Maria Alice Ferreira
Toledo, naRua João Ferreira, n°90,Centro de
Caiana – MG.

Máquina de Costura
A máquina de costura compõe-se de duas
partes: uma confeccionada em ferro fundido
constituinte dos pés e da máquina
propriamente dita, e outra que conforma um
gabinete em madeira, de apoio às atividades
de costura. A parte em ferro fundido
corresponde tanto à sustentação da máquina
quanto
a
parte
dedicada
ao
seu
funcionamento, sendo dotada de pedal, roca
e ligações por meio de cordas que fazem
movimentar mecanicamente o instrumento.
Encontra-se na Residência de Cláudia Maria
Cabral SinisGripp, na Rua João Ferreira, nº
265, Centro de Caiana - MG.

Cristaleira
A cristaleira é confeccionada de madeira, que
oscila entre tons marrons claros e escuros, além
de vidro, e seu formato é retangular com pequenas
dimensões. Encontra-se na Residência de

José Ricardo Elias Gripp, na Rua João

Ferreira, nº 265, Centro de Caiana - MG.

Imagem de Nossa Senhora
Aparecida
Imagem de Nossa Senhora Aparecida,
moldada em gesso, representada por uma figura
feminina de aspecto senhoril. Aos pés da imagem
nota-se o rosto de duas figuras infantis envoltas
em nuvens e asas, simulando a presença de anjos,
um à esquerda e um à direita. A carnação dos
anjos é em tom de bege claro. A imagem está
apoiada em uma base de gesso, mesmo material
de que é confeccionada, de formato quadrado,
com ângulos chanfrados, de cor preta. Acervo da

Capela São João Batista de Caiana.

Relógio de Pêndulo
O relógio possui arcabouço externo em
madeira de cor escura de formato
retangular. Divide-se em duas partes,
sendo a superior circular, dando
visibilidade ao visor do relógio, e a inferior
dotada de pequenas peças retilíneas e
verticais emolduradas pela madeira, com
formatos circulares nas extremidades. O
pêndulo marca as horas e oferece som
grave e contínuo. Encontra-se na
residência deFrancisca Pinheiro Lacerda,
na Rua Antônio Silva, nº 135, Centro de
Caiana – MG.

Bens integrados
Monumento da Praça São João Batista
O monumento está sobre uma base de
alvenaria revestida com pedra gnaisse (falsa
cantaria), de aproximadamente 200 cm de altura e
formato quadrado, com 60cm de lado. O Cristo
Redentor foi instalado no alto da base, e possui
aproximadamente 100 cm de altura. É
confeccionado de cimento e pintado com tinta
branca. Representa a figura de Jesus Cristo
redentor, um homem de cabelos longos, com os
braços estendidos perpendicularmente ao corpo e
mãos estendidas com palmas voltadas para frente,
trajando uma túnica com mangas e comprimento
longos,
com
grande
movimentação
de
planejamento. O Monumento do Cristo Redentor
está instalado ao norte da Praça São João Batista,
no centro de um dos jardins da praça, localiza-se
no centro de Caiana.

Sino da Capela São João
Batista
Sino em metal fundido, cuja espécie não
pode ser identificada, sendo possivelmente de
bronze. Possui formato cônico e interior oco, onde
foi instalado o pêndulo através de um encaixe que
permite a mobilidade do mesmo. O pêndulo possui
base arredondada e sua extremidade inferior
possui uma espécie de orifício onde foi instalada
uma corda, que entra para o corpo da capela
através de um orifício na parede, e daí pende até a
altura onde pode ser alcançada para produzir o
movimento que gera o som do sino. Localizado na
Capela São João Batista, na Rua Carlos Gripp, nº
159 – Centro de Caiana – MG.

