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MENSAGEM DO PREFEITO DE 

CENTRALINA 

 

 

 

O Plano Municipal de Turismo de Centralina 2021-2024 apresenta o potencial turístico de nosso 

município, bem como nos permite entender os desafios e as oportunidades no fomento do Turismo 

em Centralina. 

 

Os atrativos turísticos como o “Parque do Povo” e o “Cristo Redentor” encantam os turistas e são 

excelentes opções de lazer para os centralinenses. 

 

Estamos trabalhando dia-a-dia para termos sempre atrativos que possam trazer demandas de 

visitantes para a nossa cidade, com o fim de incrementar a nossa economia e alavancar o nosso 

comércio local. 

 

Vamos caminhando para uma realidade promissora: Centralina como um destino turístico 

consolidado. 

 

 

Oscar Luis Feldner de Barros Araújo Cunha 

Prefeito de Centralina 
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MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA, 

MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CENTRALINA 

 

 

“Centralina das Gerais” chega como um documento norteador do turismo de nossa cidade. 

 

O turismo são os eventos e atrativos. E aqui, em nosso município, temos eventos consolidados e 

atrativos como o Cristo Redentor e o Rio Paranaíba, que envolvem os visitantes a conhecer mais e 

mais nossa cidade. 

 

Esperamos desenvolver ainda mais ações que possam incrementar a cultura do turismo em nossa 

comunidade, indo de encontro com os investimentos nesse nicho econômico para alavancar nosso 

município. 

 

É isso que esperamos. 

 

 

 

RODRIGO LUCAS 

Secretário da Ind. Com. Agropec. Meio  

Ambiente e Turismo de Centralina 
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MENSAGEM DO GESTOR DO TURISMO 

DE CENTRALINA 

 

 

 

Centralina é uma cidade promissora, especialmente no que se refere ao turismo. Temos um enorme 

potencial turístico para trabalhar e desenvolver. 

 

Estamos próximos ao Rio Paranaíba, lugar de grande visitação por nossa comunidade e por 

visitantes de toda região. O incremento da pesca esportiva, dos esportes náuticos e dos passeios que 

revelam as nossas belezas naturais são pontos importantes que merecem toda atenção do poder 

público, dos empresários e da população. 

 

Temos locais belos para visitação, como o Cristo Redentor, o Parque do Povo, as nossas praças e o 

Cine Teatro Municipal. 

 

Porém, precisamos crescer. Basta acreditarmos e juntos construirmos uma política do turismo séria 

e com objetivos claros e redundantes. Nossa população precisa entender a importância disso e estar 

preparada para receber bem que vem nos visitor. 

 

“Centralina das Gerais” é um documento que especificará os nossos trabalhos, nossos projetos e 

nossos objetivos. Vamos juntos! 

 

 

 

CARLOS JÚNIOR MORAIS DE FREITAS 

Gestor Municipal do Turismo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um fenômeno econômico e social e é, reconhecidamente, um setor capaz de gerar 

emprego e renda, com potencial de contribuir significantemente com o desenvolvimento econômico 

de um destino. Em função desse potencial, cresce o interesse dos governos em estabelecer políticas 

públicas adequadas, capazes de estimular e fomentar o seu desenvolvimento. O planejamento é, 

neste contexto, uma etapa de extrema importância, uma vez que oferece o direcionamento de ações 

coordenadas, contribuindo para o desenvolvimento de maneira sustentável e responsável, 

maximizando os benefícios que a atividade pode causar. Centralina é uma cidade que chama a 

atenção pela beleza e conservação do seu patrimônio histórico, natural e manifestações culturais. 

No entanto, o destino carece de ações que estimulem o desenvolvimento e estruturação da atividade 

turística, objetivando, sobretudo, constância e perenidade do fluxo de turistas no local.  

 

O Plano Municipal de Turismo de Centralina surge neste contexto: a necessidade de um documento 

norteador, com análise de diagnóstico de oferta somado a diretrizes estratégicas para o fomento ao 

setor. O documento aqui apresentado se divide em sete momentos, além desta introdução: a) 

Metodologia de elaboração do Plano; b) Capítulo “Contextualizando o turismo”, que conta com um 

alinhamento de conceitos e impactos da atividade turismo, trazendo dados do setor, a nível nacional 

e internacional, além da revisão dos principais aspectos da política pública nacional e estadual de 

turismo; c) Capítulo “Centralina - Contextualização”, com a apresentação de informações sobre 

localização, aspectos gerais, sociais e econômicos, além dos principais aspectos históricos e da 

cultura local; d) Diagnóstico geral do turismo na cidade, incluindo legislação, dados sobre a oferta 

e demanda turística, análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, bem como a presença 

do destino na internet e a sugestão de boas práticas de destinos onde o turismo já está consolidado; 

e) Diagnóstico estratégico para o desenvolvimento do turismo; f) apresentação do Plano de Ação e, 

por fim, g) princípios de mecanismos para a gestão e monitoramento do plano, bem como dos 

principais desafios e conclusões finais.  

 

Vale destacar que o Plano é o resultado de um trabalho demorado, e construído de maneira 

participativa junto com o Conselho Municipal de Turismo de Centralina – COMTUR/CN e 

comunidade convidada para este fim, sendo eles os grandes protagonistas de todo o processo.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A construção do Plano Municipal de Turismo de Centralina foi umas das etapas do projeto de 

desenvolvimento turístico do município, cuja execução foi em parceria com a Secretaria Municipal 
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de Indústria, Comércio, Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo, a IGR Rota do Triângulo e o 

COMTUR de Centralina. A sua elaboração envolveu, assim, um processo de construção conjunto, 

materializado a partir de reuniões e oficinas participativas realizadas no destino. 

 

O levantamento secundário envolveu uma ampla pesquisa acerca das leis, normas e demais 

instrumentos que regulam o turismo em âmbito federal, estadual e, sobretudo, municipal. Em etapa 

anterior à elaboração do Plano, houve sugestões na melhoria da legislação do turismo existente – lei 

de criação do COMTUR e FUMTUR – e proposição do texto da lei de políticas públicas para o 

turismo, aprovadas em momento posterior.  

Foram pesquisados ainda aspectos socioeconômicos e culturais dos municípios, além de tendências 

gerais ligadas ao mercado turístico, que se configuram em importantes elementos para construção 

de estratégias de desenvolvimento. A análise da oferta turística teve como subsídio o inventário da 

oferta turística, realizado também em etapa anterior à construção deste plano.  

Para sua elaboração, utilizou-se como referência a metodologia do Sistema de Inventariação 

Turística do Estado de Minas Gerais, criado pela SETUR/MG baseada na metodologia do Ministério 

do Turismo.  

As informações foram sistematizadas e analisadas, de modo a obter um panorama, ainda que básico, 

sobre o perfil do turista do destino. Foram ainda realizados estudos complementares, com destaque 

a presença online do destino na internet – focada na pesquisa da presença do destino nos principais 

veículos de informação turística online e o estudo e análise da governança turística.  

O resultado final do trabalho será apresentado neste documento. 

 

3. O QUE É TURISMO? 

 

O turismo é entendido como um fenômeno econômico, cultural e social que envolve o deslocamento 

e as atividades que as pessoas realizam para/em locais diferentes do seu entorno habitual. Diversas 

podem ser as motivações: lazer, descanso, negócios, estudos, tratamento de saúde, dentre outros. 

Para fins de estatística e levantamento de dados sobre o setor ao redor do mundo, a OMT - 

Organização Mundial do Turismo utiliza a seguinte definição: o turismo compreende as atividades 

realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadias em lugares diferentes de seu entorno 

habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, tendo em vista lazer, negócios ou 

outros motivos. Nesse sentido, para a coleta de dados estatísticos, é considerado turista aquele que 

pernoita no destino visitado. Os visitantes que não dormem no local são chamados de excursionistas. 

Para que a atividade turística aconteça é necessário, primeiramente, a presença de uma oferta 

turística. Trata-se dos bens e serviços que estão à disposição dos turistas, que podem ser pagos ou 

gratuitos. 
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Os atrativos turísticos – sejam eles naturais, culturais, eventos, realizações técnicas ou científicas, 

integram a oferta de um destino, assim como os serviços e equipamentos turísticos – tais como 

meios de hospedagem, serviços de alimentação, agências, guias, serviços de entretenimento, dentre 

outros. Soma-se a estes a infraestrutura de apoio turístico, ou seja, o conjunto de obras, instalações 

e estruturas que criam as condições para que a atividade turística ocorra, como por exemplo, o 

sistema de transporte e acesso, a energia elétrica, o serviço de abastecimento de água e esgoto, dentre 

outros. 

As entidades, empresas e organizações que provem os serviços e a estrutura turística atuam em 

cadeia. A chamada cadeia produtiva do turismo é, portanto, o conjunto de atores e organizações, 

cujas atividades, produtos e serviços são articulados entre si, como elos de uma mesma corrente. 

Como não existe consumo sem a figura do cliente, a demanda turística é também um componente 

importante do fenômeno turístico. Entende-se por demanda o número de pessoas que viajam para 

determinado local e utilizam os serviços e facilidades turísticas. Há ainda o conceito de demanda 

potencial, ou seja, aquelas pessoas que ainda não viajaram para certo destino em função de algum 

motivo, porém tem potencial de viajar e pode fazê-lo no futuro. 

A organização da oferta turística com fins de planejamento, gestão e mercado é conhecida como 

segmentação. No Brasil, o Ministério do Turismo estabeleceu, em 2007, um marco conceitual dos 

segmentos turísticos nacionais considerados prioritários.  

 

Os conceitos de tais segmentos, segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007), são:  

 

a) Ecoturismo: segmento que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 

incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.  

b) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo.  

c) Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto 

de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.  

d) Turismo Rural: conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. 

e) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, 

entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor.  

f) Turismo Esportivo: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, 

envolvimento ou observação de modalidades esportivas.  
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g) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social.  

h) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimentação turística gerada por 

atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de 

conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional.  

i) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca 

amadora.  

j) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas como finalidade 

da movimentação turística.  

k) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização de meios 

e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos.  

l) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a 

igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 

perspectiva da inclusão. 

Os diversos tipos de turismo, ou segmento de oferta, precisam ser cada vez mais estudados e 

desenvolvidos de forma personalizada ao seu respectivo perfil consumidor, ou segmento de 

demanda. Todos esses elementos apresentados são de grande importância quando se trata do 

desenvolvimento de um destino turístico e influenciam a sua competitividade. Porém, nada disso se 

desenvolve ou se sustenta sem que haja uma gestão eficiente do destino a partir de uma governança 

forte e consolidada. 

 

4. POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO 

 

É importante destacar que, em 2017, foi finalmente instituída uma lei que institui a política estadual 

de turismo, uma antiga reinvindicação do setor: a Lei 22.765 de 20 de dezembro. A lei estabelece 

os objetivos da política estadual de turismo e reconhece oficialmente os Circuitos Turísticos como 

parte integrante da regionalização do estado (MINAS GERAIS, 2017). Outro ponto da política 

estadual de turismo que merece destaque e que tem relação com o Programa de Regionalização de 

Minas Gerais é o ICMS Turístico. Em 2009, foi incluído o critério turismo na Lei Estadual no 18.030 

de 2009 que dispõe sobre a distribuição aos municípios mineiros de parcela da arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Assim, os municípios que se 

habilitarem, recebem um valor, referente a parcela do imposto pago ao estado. 

Para se habilitar a participar do critério turismo da referida lei, o município deve, primeiramente, 

participar do Programa de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, ou seja, integrar 

formalmente um Circuito Turístico. Além disso, deve elaborar uma política municipal de turismo e 
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constituir e manter em regular funcionamento o Conselho e o Fundo Municipal de Turismo (MINAS 

GERAIS, 2009). 

O ICMS Turístico é, portanto, uma oportunidade para os destinos turísticos mineiros, na medida em 

que se configura em um incentivo financeiro para os municípios estruturarem a gestão pública 

municipal do turismo e trabalharem o turismo enquanto um setor estratégico para a economia 

municipal. 
 

5. O MUNICÍPIO DE CENTRALINA 

 

O primitivo povoado de Centralina foi iniciado em 1926 por Nicolau Antônio, de nacionalidade 

Sírio-Libanesa, que adquiriu, naquela época, um pequeno estabelecimento comercial de secos e 

molhados à margem da rodovia que liga Uberlândia a Itumbiara (GO) e alguns alqueires de terras 

em matas. 

 

A ocupação do território se deu em função de dois fatores fundamentais: primeiro pela sua 

localização geográfica, situada em ponto de passagem obrigatória na ligação principal do Triângulo 

Mineiro com o estado de Goiás. O outro aspecto, que caracteriza, também, seu rápido 

desenvolvimento, deveu-se à extrema fertilidade de suas terras, que atraíram os proprietários de 

terras, principalmente das vizinhanças, que passaram a cultivá-las diretamente, ou à meia, terça ou 

por arrendamento. 

 

A antiga denominação do local era “Lagoa Seca”. Com a instalação do estabelecimento comercial 

passou a ser conhecido por “Vendinha” e logo constitui-se em um ponto de parada para os que ali 

transitavam, vindo a denominar-se CENTRALINA, em 1935, nome esse escolhido pelo cidadão 

João Elias, um dos antigos moradores do povoado. Foi distrito de Centralina criado por força da Lei 

Estadual nº 336, de 27 de dezembro de 1948, integrado ao município de Canápolis. 

 

A Lei Estadual de nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953, que fixou o quadro da Divisão Territorial 

para vigorar no quinquênio 1954-58, criou o município de Centralina, com apenas o distrito sede e 

subordinado ao Termo e Comarca de Canápolis, tendo sido instalado em 1º de janeiro de 1954, 

pelo intendente Maurício Pereira Magalhães. Centralina, desde a sua criação é jurisdicionado à 

Comarca de Canápolis. 

 

O Município de Centralina está localizado na região fisiográfica do Triângulo Mineiro, fazendo 

parte da micro-região de Uberlândia (MG) e mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

Faz limites com os municípios mineiros de Canápolis, Monte Alegre de Minas, Araporã e com o 

Estado de Goiás, com o município de Itumbiara, do qual dista 20 km, todos através de estradas 
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pavimentadas, como a BR-153, que dá acesso ao município, tanto pelo Sul com o Estado de Goiás 

(dista 20km da divisa com o estado), como para o centro Norte, que dá acesso aos grandes centros 

de Minas Gerais, como Uberlândia (130km) e Belo Horizonte (663km), assim como para o Estado 

de São Paulo (675km). Tem como municípios limítrofes Araporã (MG), Monte Alegre de Minas 

(MG), Canápolis (MG), Tupaciguara (MG) e Itumbiara (GO). 

Pertence à Comarca de Canápolis e à Diocese de Ituiutaba (MG), a sede urbana está localizada à 

máxima de 510m de altitude.  

 

Com população estimada de 10.346 habitantes para 2020, Centralina ocupa a 2990º posição em 

relação ao país e 353º em relação ao Estado de Minas Gerais, assim como a 8ª posição no ranking 

em relação à região geográfica imediata. 
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A exemplo do que ocorre em quase todo o Triângulo Mineiro, a agropecuária representa uma forte 

base econômica para Centralina com grande tendência para crescimento futuro. O setor é 

responsável por cerca de 1.609 empregos diretos. A Economia de Centralina é assim classificada: 

seu PIB per capita ficou em R$ 24.105,53 no ano de 2018. Comparando com outros municípios 

fica em 1889ª posição em relação ao país, 170ª em relação ao estado e 10ª em relação à região 

geográfica imediata. O percentual das receitas oriundas de fontes externas alcança 85,8%. 

As condições de clima, solo e topografia bem como a moderna tecnologia de produção para as 

principais explorações de interesse econômico completam o quadro que apresenta o município de 

Centralina como altamente vocacionado para as atividades agropecuárias. 

A Agricultura, é favorecida pelo relevo predominante plano com altitude média de 614 m, clima 

Tropical, com temperatura média anual de 28°C, chuva regular e com índice pluviométrico médio 

de 1.473mm/ano. Centralina se destaca ainda, pelo alto nível de mecanização e tecnologia, 

apresentando altos índices de conservação de solo. A conjunção dos fatores climáticos, geográficos 

e de solos férteis, dá ao Município as melhores condições da prática da Agricultura de Ponta, 

tornando-se referência nacional com destaque especial para a alta produção, e colocando Centralina, 

dentre as cidades de maior produtividade agrícola do Brasil. 

É um município considerado de clima tropical, e está localizado no vale do Rio Paranaíba, tendo 

sua temperatura variada entre 18ºC a 38ºC, com uma média de 28,0ºC. É, portanto, um clima quente 

e úmido, do tipo AW, segundo a classificação de Köppen. A terra roxa estruturada, desenvolvida 

sobre o basalto, apresenta uma textura argilosa e foi recoberta pela floresta tropical caducifólia. A 

vegetação predominante é de solo cultura, apresentando árvores bem desenvolvidas de porte ereto, 

pastagem natural e culturas anuais. As coberturas vegetais do município estão caracterizadas da 

seguinte forma:  

Cerrado Médio – 6 % 

Matas – 4 %  

Pastagens – 35 % 

Culturas Permanentes – 10 % 

Culturas Anuais – 37 % 

Várzeas – 5 % 

Outras – 3 % 

 

Cobertura Vegetativa de Centralina (%)

6% 4%

35%

10%

37%

5% 3%

Cerrado Médio

 Matas

Pastagens

Culturas

Permanentes
Culturas Anuais

Várzeas

Outras
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Alguns trechos de matas galerias ainda são encontrados ao longo dos córregos do Barreirinho, do 

meio do Paulista. As veredas são mais raras, mas ocorrem no montante de alguns cursos de água, 

como nos córregos da Moeda e do Paulista. A vegetação predominante é de solo de cultura, 

apresentando árvores bem desenvolvidas de porte ereto, pastagem natural e culturas anuais. 

ALTITUDE: 

Máxima: 777 m   Local: Div. Munic. Canapolis 

Mínima: 450 m   Local: Foz do Rio Piedade 

Ponto Central da Cidade: 510 m 

 

A topografia é concentrada neste índice: 

Plano: 55 %  Ondulado: 40 %  Montanhoso: 5 % 

Estas áreas, com cotas altimétricas entre 700m e 777m são denominadas de topos tubulares onde 

ainda é possível a identificação de remanescentes de antiga estrutura aplainada. Funciona como um 

grande divisor de águas entre as bacias do Rio Piedade, a leste; Córrego do Cerrado, a sudoeste, já 

fora dos limites do município. O cerrado e o cerradão ocupam predominantemente as áreas mais 

elevadas do relevo, e seus remanescentes, ainda que degradados, podem ser encontrados nas 

encostas e topos das chapadas das regiões da Moeda e do Retiro. 

Os solos dominantes na região são os Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo e Latossolo 

Vermelo-Amarelo e, a Terra Roxa Estruturada. Os primeiros são encontrados nos terrenos 

suavemente ondulados, cobertos no passado, pelo "cerradão", e pela floresta tropical subcadudifólia. 

São solos profundos, muito drenados e com textura, predominantemente, argilosa. Os latossolos 

vermelho - escuro são originados dos sedimentos provenientes da Formação Bauru e são típicos de 

relevo plano ou suavemente ondulado. Apresentam textura média e arenosa e eram recobertos, 

principalmente, pelo cerrado subcaducifólio. A terra roxa estruturada, desenvolvida sobre o basalto, 

apresenta uma textura argilosa e foi recoberta pela floresta tropical caducifólia. Segundo o Cientista 

Holandês Homboldt as terras a esquerda do Rio Paranaíba e a direita do Rio Grande, assim como as 

do Balcon no sul da Rússia estão entre as mais férteis do Mundo. 

 

PRINCIPAL BACIA: BACIA DO RIO PARANAIBA 

A rede de drenagem do município é relativamente densa, principalmente na sua porção sul. 

Apresenta um padrão arborescente e é formada por duas pequenas bacias, pertencentes a do grande 

e principal que é o Rio Paranaíba. 

O Rio Paranaíba, que forma o limite noroeste do município com o estado do Goiás, corre na área de 

Nordeste para Sudoeste, recebendo primeiro as águas das sub-bacias do Rio Piedade separam 

Centralina dos municípios de Monte Alegre de Minas e Tupaciguara, sendo que o córrego da Onça 

ou do Retiro, seu afluente, constitui o limite sudeste do município.  
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Além das águas do referido córrego, o Rio Piedade recebe ainda as dos córregos do Meio, das 

Posses, do Grotãozinho, da Serra e do Barreirinho. 

A outra pequena bacia é constituída pelo Córrego da Areia, que também corre de sudeste para 

noroeste, formando os limites de Centralina com Canápolis. Tem como afluentes mais importantes 

os Córregos da Galinha, Corguinho da Guariroba e do Bálsamo. 

A porção norte do município é relativamente pouco dissecada pela drenagem e seus terrenos 

bastante planos, associados à lençóis freáticos elevados, favorecendo a ocorrência de lagoas razonais 

e de áreas pantanozas. 

 

 

 

Segundo o Instituto de Geociências Aplicadas IGA do IBGE, os principais rios são: Rio Piedade, 

Córrego do Bálsamo e Represa de Cachoeira Dourada.  
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O Município possui uma densidade demográfica de 31,38 hab/km², e tem uma área total de 

322,385km². O IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) de Centralina é de 0,678 e, 

e em 2017, teve 29,41 óbitos (mortalidade infantil) por mil nascidos vivos. 

 

Em relação ao trabalho e rendimento da comunidade local, em 2018 o salário médio mensal era de 

1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.2%. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 182 de 853 e 661 de 

853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2678 de 5570 

e 3725 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 35.5% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 500 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3462 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

A atividade predominante do município é, sem dúvida, a agricultura que toma praticamente 60% da 

sua área total; seguida da pecuária também bastante difundida. O Município conta ainda com 

Indústria de Madeira, Indústria de Produtos Alimentícios, Algodoeiras, Cerâmica e Comércio 

Varejista, além de bares, boutiques e armarinhos em geral. O município de Centralina desponta no 

Triângulo Mineiro como um dos principais pólos agrícolas, por apresentar boa infra-estrutura de 

produção, terras férteis, produtores com espírito empreendedor e lavouras com alto índice de 

mecanização. Centralina é eminentemente agrícola, considerando a fertilidade de seu solo que por 

tradição condiciona historicamente o homem à prática do cultivo, aprimorando esta atividade pelas 

condições climáticas e retorno financeiro garantido, revelando-se como fonte maior que sustenta 

sua economia. O Município comercializa sua produção com os mercados de Itumbiara, Uberlândia 

e São Paulo, no que tange aos produtos agrícolas e, para os insumos, o mercado gira em torno de 

Centralina, Uberlândia, São Paulo e Itumbiara. 

Possui 14 bairros: Ana Marques Pereira, Jardim Bela Vista 1, Maracanã, Neném Belchior, Nossa 

Senhora da Abadia, Novo Horizonte, Samir Almeida Brasil, São Januário, Centro, Morada do Sol, 

Jacinta Maria Tavares, Santa Bárbara, João Batista Arantes e Jardim Europa. 

 

No município comemora-se, oficialmente, os seguintes feriados:  

- 9 de Janeiro – Emancipação Político Administrativa da Cidade (aniversário) 

- 16 de Julho – Dia da Padroeira Nossa Senhora do Carmo 

- 20 de Novembro – Dia da Conscientização Negra 

 

- Infraestrutura Básica 
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Coleta de Lixo: O sistema de coleta de lixo é realizado diariamente pelos funcionários da Prefeitura, 

através de caminhões adequados com caçambas e latões, o destino do lixo recolhido é primeiramente 

enviado para as fossas secas e depois para o aterro sanitário do município. 

Concessionária Água: COPASA Cia de Sanemaneto de Minas Gerais. A água é captada no Rio 

Piedade, tratada e distribuída pela COPASA. O município possui Política Municipal de Saneamento 

Básico e possui também o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Ligações de Água Tratada ou Filtrada 

Urbana Rural 

99 % 80 % 
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Saneamento nas escolas 

 

 
 

Em relação à qualidade da água ofertada à população, o município não apresentou nenhum 

agrotóxico detectado. Fonte: SISAGUA/Ministério da Saúde (2020). 

 

Concessionária de Energia Elétrica: CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais 

Implantada em 1958 em Centralina – MG, a Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Santa Luzia 

utiliza os recursos hídricos do rio Piedade, bacia do rio Paranaíba. Foi reativada em 2001. 

Sua barragem tem 102 m de comprimento na crista, em seção trapezoidal com altura de 1,80 m, 

largura de 0,40 m na crista, e de 1,10 m na laje. Conta com vertedouro de crista livre de 47 m de 

comprimento, equipada com comporta de madeira acionada manualmente, para descarga de areia 

no fundo. 

https://infosanbas.org.br/fontededados/sisagua-ministerio-da-saude-2020/
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- Educação 

A escolarização da cidade (6 a 14 anos) alcança um índice satisfatório de 96%. Comparando a 

outros municípios, fica na posição 4570ª em relação ao Brasil, 727ª em relação ao Estado e em 9ª 

em relação à região geográfica imediata. O IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental da rede 

pública é de 6,3 e e nos anos finais do ensino fundamental, também na rede pública, é de 4,3. 

 

INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS: 

Escola Municipal Carlos Prates: Pré-Escolar, Supletivos e Ensino Fundamental 

Está situada a Rua Belchior de Faria Nº 327, Bairro: Centro 

 

Escola do Bairro São Januário: Pré-Escolar e Ensino Fundamental 

Está situada a Av. Da Saudade Nº 55, Bairro: São Januário 
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Creche Municipal: Educação Infantil 

Está situada a Rua Santa Catarina Nº 151, Bairro: São Januário 

 

INSTITUIÇÕES ESTADUAIS: 

Escola Estadual Belchior de Faria: Pré-Escolar e Ensino Fundamental 

Está situada a Rua dos Machados Nº 327, Bairro: Centro 

 

Escola Estadual Wilson de Mello: Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Está situada a Rua Antônio Virgílio dos Santos Nº 59, Bairro: Centro 

 

INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS: 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - Escola Especial Raio de Sol 

Está situada a Rua José Custódio de Moura Nº 100, Bairro: Centro 

- Istituições Financeiras 

Estão instalados no município as agências bancárias do Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, 

uma de cada, e ainda, há também uma Agência Lotérica que representa a Caixa Econômica Federal. 

 

- Saúde 

O município possui 3 (três) Unidades Básicas de Saúde: 

PSF 1 – Dona Maria Tosta 

PSF 2 – Dr. Ariston Santana de Araújo 

PSF 3 – Sebastião Batista de Aguiar 

Possui 1 (um) amplo hospital municipal que atende a comunidade com a baixa e média 

complexidade, realizando pequenas cirurgias. O Hospital Municipal Dr. Darcy Juarez Zabisky foi 

inaugurado em novembro de 2019. 

Está instalada em Centralina uma Unidade Sede do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, que atende além da cidade, também os municípios vizinhos de Canápolis e Araporã. 

Possui um Centro de Especialidades Médicas, onde vários médicos especialistas atendem a 

população. 

Possui, ainda, a Secretaria Municipal de Saúde, onde são concentrados todos os serviços 

administrativos do setor. 

 

- Meios de Acesso ao Município 

O único acesso ao município é o rodoviário 

 

5.1 – Administração Municipal 
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A administração municipal de Centralina, é assim constituída: 

 

5.1.1 - Poder Executivo 

Prefeito – Oscar Luis Feldner de Barros Araújo Cunha, nascido aos 27/03/1987, é natural do 

município de Tupaciguara/MG. Médico, é casado com Enfermeira Sra. Iane Andrade Maciel 

Feldner com a qual tem dois filhos: Samuel e Maria Valentina. Foi Vice-Prefeito de Centralina no 

período de 2017/2020. Concorreu às eleições de 2020 pelo Partido PSD-55, com a coligação com 

os Partidos PT / PSD / PC Do B / MDB, onde obteve 3.738 votos. 

 

Vice-Prefeito - Ronaldo Sandre (Ronaldinho), nascido aos 09/05/1967, é natural de Araporã/MG. 

Zootecnista por formação, é produtor rural. Solteiro. Foi Vice-Prefeito e Prefeito da cidade de 

Araporã. Concorreu às eleições de 2020 ao lado do Prefeito Dr. Oscar, onde obtiveram êxito com 

3.738 votos. Também do Partido PSD-55, teve a coligação dos Partidos PT / PSD / PC Do B / 

MDB. 

 

A sede da Prefeitura está localizada na Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 no centro da cidade. 

O contato telefônico PABX é (34) 99643-2927 e o site institucional do órgão público pode ser 

acessado pelo endereço: www.centralina.mg.gov.br. 

 

A Lei nº 1.024 de 27/12/2005 trata do Código Tributário Municipal. Já a Lei nº 1.033 de 

08/03/2006 Dispõe sobre a criação de Cargos e Salários da Prefeitura. A Lei nº 1.058 de 

07/08/2007 Estabelece as cores oficiais dos prédios públicos do município, enquanto que a Lei 

1.095 de 24/11/2009 Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do município. 

 

O órgão oficial que responde pelo Turismo é a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 

Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo, que tem como Secretário Interino o Sr. Rodrigo Lucas. 

A pasta é integrada pelo Departamento de Turismo, que tem como gestor o Sr. Carlos Júnior 

Morais de Freitas. 

 

O município conta ainda com as demais Secretarias: 

- SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 

Secretária: Iane Andrade de Maciel Feldner Cunha 

- SECRETARIA DE SAÚDE 

Secretária: Dalila Garcia Oliveira Tameirão 

- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Secretário: Carlos Roberto Toca Silva 

 

http://www.centralina.mg.gov.br/
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- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Secretária: Cristina Martins Cury Guerra 

- CONTROLADORIA INTERNA 

Controladora: Eliza Araújo Silva 

- SECRETARIA DE GOVERNO 

Secretário: Guilherme Ferreira Tassi 

- PROCURADORIA GERAL 

Procurador: Márcio José Nunes Cardoso 

- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Secretário: Flanksmar Moura de Almeida 

 

 

5.1.2 Poder Legislativo 

A Câmara Legislativa de Centralina conta com 9 vereadores eleitos nas útlimas eleições de 2020: 

- Presidente: Wenderson Jacinto da Silva (Becão) – Aniversário: 07/09 

Travessa Boa Vontade, nº 28 – Bairro São Januário. Contato (34) 99676-0746 

- Vice-Presidente: Oroídes da Silva Queiroz (Oroídes) – Aniversário: 15/05 

Rua Oswaldo Martins, nº 510 – N.S. da Abadia. Contato (34) 99774-5693 

- 1ª Secretária: Patrícia Ferreira de Aguiar (Patrícia do Social) – Aniversário: 07/06 

Rua Belchior de Faria, nº 228 – Centro. Contato (34) 99271-8497 

- 2º Secretário: Vinicio Divino Soares (Vinicio da Farmácia) – Aniversário: 01/09 

Rua dos Gomes, nº 58 – Centro. Contato (34) 99962-9425 

- Tesoureiro: Antônio Marconi Vasconcelos Silva (Marconi da Saúde) – Aniversário: 01/02 

Rua Pernambuco, nº 82 – Bairro Maracanã. Contato (34) 99883-0663 

- Dyon Maquenzer Pereira dos Santos (Dyon Dyon) – Aniversário: 16/07 

Rua Olinto Alves Leite, nº 173, Centro. Contato (34) 99962-6186 

- Roneslei do Carmo Soares (Roneslei) – Aniversário: 21/05 

Rua Nova Ponte, nº 225, Jardim Bela Vista I. Contato (34) 99991-7111 

- Sônia Martins de Medeiros Rosa (Sônia Fest) – Aniversário: 09/09 

Rua dos Oliveiras, nº 339 – Centro. Contato (34) 99968-6502 

- Manoel Batista Alves (Tetê da Mandioca) – Aniversário: 25/12 

Rua José Antenes Ferreira, nº 428, Centro. Contato (34) 99962-2507  

 

A sede da Casa de Leis está localizada na Rua dos Cristinos, nº 688 no centro da cidade, tendo seu 

contato telefônico (34) 3267-1401 e o site oficial www.camaradecentralina.mg.gov.br. A Lei 

Municipal 1.020, de 28/10/2005 cria os cargos efetivos da Casa de Leis. 

 

http://www.camaradecentralina.mg.gov.br/
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Símbolos Oficiais 

Os símbolos oficiais do município de Centralina são caracterizados pela bandeira, pelo brasão e 

pelo hino à cidade. 

 

 

Bandeira do Município de Centralina MG 

 

Brasão do município de Centralina MG 
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6. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

6.1 – Objetivo Geral 

O presente Plano tem como objetivo geral apresentar o potencial turístico de Centralina de maneira 

que sua comunidade entenda a vocação turística do município. 

 

6.2 - Objetivos Específicos 

 

Este plano tem como objetivos específicos: 

a) Analisar a oferta turística de Centralina; 

b) Pesquisar a demanda turística de Centralina; 

c) Descrever as ações turísticas recentes para o desenvolvimento do turismo de Centralina. 

 

7. DEMANDA TURÍSTICA DE CENTRALINA 

 

A demanda turística de Centralina é diversificada, pois o município atrai diversos perfis de turistas.  

 

O município tem um potencial turístico muito grande em relação ao “turismo da pesca” e de 

“passeios marítimos”, pois está localizado há apenas 12km do Rio Paranaíba, onde se encontram 

vários ranchos particulares, e um abudante manancial provido de quedas d´água e de lugares muito 

bonitos para se visitar. 

 

Há também Parque do Povo que oferece ao visitante um lugar apropriado para o descanso e lazer, 

como o Campo Society, a Quadra de Peteca, a Academia de Ginástica, a Quadra de Futsal, além 

do Lago onde pode-se realizar uma gama enorme de esportes marítimos. Conta também com 

Quiosques providos de churrasqueira, energia elétria e água, onde os visitantes podem passar 

momentos agradáveis com a família e amigos, além de uma lanchonete que atende com qualidade 

quem visita. 

 

No entanto, o perfil mais forte do turismo de Centralina são os eventos.  

 

Na sua história, a cidade de Centralina atrai muitos turistas pelos eventos realizados, sempre com 

muita qualidade e atrativos, como: o Carnaval, o Reveillon, a Festa Agropecuária, o Campeonato 

de Futsal, os Encontros de Motocicletas e Som Automotivo, entre tantos outros eventos realizados: 

festas juninas, campeonatos de futebol de grama, shows artísticos, e mais. 
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Centralina também atrai, em suas épocas, as tradicionais festas religiosas, como a Festa dos 

Congados e as Festas de Barraquinha, e, ainda, os Encontros Evangélicos, Semanas Espíritas, as 

quais atraem um grande número de visitantes. 

 

8. CENÁRIO ATUAL 

 

O turismo de Centralina necessita urgente de um bom planejamento. As parcerias entre o Governo 

Municipal, os Empresários e a Comunidade tem que ser mais abrangente e é imprescindível para 

que aconteça uma alavancagem turística no município. 

 

Não há realização de divulgação dos potenciais da cidade e também não há um comprometimento 

e participação dos empresários e comunidade nessa divulgação em massa. 

 

O município tem as suas potencialidades, porém é necessário que se faça um estudo bem 

abrangente para traçar estratégias e planejamentos para criar uma política turística que funcione e 

que beneficie todos. 

 

 

9. MERCADO TURÍSTICO 

 

O mercado turístico mineiro é promissor. O estado dispõe de muitos lugares interessantes para se 

visitar, dentre lagos, cachoeiras, serras, entre outros. Há um investimento no setor muito alto e a 

tendência é sempre aumentar. 

Já o mercado da região de Centralina necessita de uma maior atenção. Há lugares onde se pode 

investir em infraestrutura para acolher os visitantes, no entanto não é explícito o interesse de 

empresários em investir, talvez por falta de conhecimento do quanto é rentável e atrativo a área, 

ou por falta mesmo dessa parceria entre o governo. 

 

É imprescindível que se faça um estudo bem pormenorizado da real condição das estruturas que o 

município dispõe para oferecer aos turistas, reunir-se com os empresários do setor de hotelaria, 

bares, lanchonetes e afins para que se possa incrementar a forma de atendimento e a infraestrutura 

ao visitante. 

 

É necessário também uma maior integração entre todos do trade turístico para essas parcerias e 

divulgação do potencial turístico logal e regional. 

 

9.1 – Adequação estrutural  
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Melhorar a qualidade de destino turísticos de Centralina através da implantação de infraestrutura 

turística nos eixos logística, urbanização e saneamento ambiental. 

Por intermédio dessas ações, a Secretaria Municipal de Turismo apóia os investimentos de 

infraestrutura que permitem a expansão da atividade e a melhoria da qualidade do produto para o 

turista no município. 

 

9.2 – Oferta Turística de Centralina 

 

Em primeiro lugar há de ser feita uma avaliação nos meios de hospedagem oferecidos na cidade, 

além da sua capacidade e infraestrutura que atende aos turistas. Segundo um breve estudo já feito 

e uma pesquisa in loco, foi definido que a cidade disponibiliza de 3 (três) hotéis: Hotel Brasil, MM 

Plaza Hotel e Hotel Arantes. Os empreendimentos atendem com satisfação a maioria dos 

visitantes, oferecendo apartamentos confortáveis, ambos com café da manhã. 

 

Deve ser feito um estudo mais abrangente para definir a capacidade desses hotéis, sua forma de 

gestão, oferta de tecnologia como wifi, tvs com assinatura e a cabo, além de outras formas de 

garantir a satisfação do cliente e a melhoria das instalações.  

 

Em segundo momento o estudo que deve ser feito é em relação às ofertas gastronômicas do 

município, como os restaurantes, bares e lanchonetes que oferecem comida aos visitantes. Há de 

se ressaltar que com a Pandemia do Covid-19 iniciada no ano de 2019, muitos empreendimentos 

com Delivery e atendimentos on-line foram criados na cidade, dando mais praticidade aos clientes 

e atendimento rápido e com qualidade. 

Em relação às empresas que tem ponto fixo, destaca-se um bom número de bares, lanchonetes e 

conveniências; os quais podem ser encontrados no centro da cidade, assim como nos bairros 

também. Os restaurantes de comidas típicas mineiras também merecem atenção e estudo, pois 

oferecem um produto com qualidade, porém devem melhorar a estrutura de capacidade de 

atendimento.  

 

O estudo dos atrativos turísticos também é de fundamental importância ser feito. Centralina tem 

potencial em diversos eixos turísticos: turismo da pesca, ecoturismo, gastronômico, turismo 

cultural, turismo do bem estar, turismo rural e aventura. O mais forte, porém, é o turismo de 

eventos; pois o município atrai muitos turistas nas épocas que realiza os eventos mais conhecidos, 

como: a festa agropecuária, o carnaval, o reveillon, o torneio de futsal, o festival de música, festas 

juninas e religiosas, entre demais eventos que atraem uma parcela grande de visitantes. 
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O atrativo turístico cultural, que recentemente foi inaugurado, é o Centro Cultural Municipal Profª 

Shirlei Martins de Medeiros, que é um espaço aconchegante para cerca de 500 pessoas sentadas, 

com sistema de refrigeração, som, camarins, banheiros, um sistema de cinema com alta tecnologia, 

além de uma Biblioteca Digital incorporada ao prédio, onde destaca-se um memorial cultural e 

histórico da cidade contado em fotos. O local deve ser bastante usado para diversos eventos: 

apresentação de shows musicais e artísticos, palestras, lives, encontros, formaturas, apresentação 

de peças teatrais, exibição de filmes, entre outras tantas possibilidades. 

 

Outro ponto turístico é o Cristo Redentor, construído na entrada da cidade de quem vem do estado 

de Goiás. Junto com o Cristo também foi criada a “Avenida do Cristo” que conta com 

aproximadamente 1200 metros de via asfaltada, toda arborizada dos dois lados (eucalipto) e com 

calçamento, onde a comunidade diariamente faz caminhadas e também podem desfrutar de uma 

academia de ginástica ao ar livre. É um ponto interessante onde vários visitantes tendem a visitar 

para fotos e descanso. 

 

O Parque do Povo, como já dito, também é um atrativo muito interessante, por possuir acesso livre 

(gratuito) e contar com uma infraestrutura excelente para o convívio familiar aos finais de semana. 

Pode também ser utilizado para a realização de eventos esportivos como o futebol, futsal, voleibol, 

peteca e esportes aquáticos. Localizado a menos de 2km do centro da cidade, o acesso é por vias 

asfaltadas. O projeto de iluminação da Avenida “Mané Luzia”, que dá acesso ao local, já está feito 

e com possibilidade de ser realizado ainda no ano de 2021.  

 

O Centro Municipal de Manobras Radicais também é outro local que poderá ser bastante utilizado 

para os Encontros de Som Automotivo e Motos. O local foi inaugurado em Dezembro de 2020, 

porém em virtude da pandemia do Covid-19 ainda não foram realizados nenhum evento. Conta 

com aproximadamente 1200m² de espaço aberto todo asfaltado e cercado, além de contar também 

com iluminação e banheiros públicos. No local pode-se também realizar outros tipos de eventos 

como shows artísticos, rodeio, encontros religiosos, palestras, etc... bastando para isso a instalação 

de estrutura necessária. 

 

No município também encontram-se grupos formados e organizados de “Pedal” e de “Trilhas de 

Motos”, os quais realizam esporadicamente encontros que reúmem cidades da região, com 

premiação e com a aglomeração de um grande número de visitantes. A cidade, na área rural, dispõe 

de lugares essenciais para a realização desses esportes. É um potencial que deve ser estudado, e 

que pode gerar encontros muito interessantes que podem se tornar constantes. 
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O Clube dos Trahalhadores é um local que também foi reinaugurado no mês de Dezembro de 2020. 

No local encontra-se uma infraestrutura impecável para oferecimento de esporte, cultura e lazer 

para a comunidade e, consequentemente, também para visitantes. Com uma área de 36.366,00 m² 

e cerca de 13.939,05m², o local dispõe de Campo de Futebol de Grama, com medidas oficiais e 

com iluminação, Ginásio Poliesportivo Coberto com quadra de Futsal e arquibancadas para 

aproximadamente 800 pessoas sentadas, além de banheiros e camarins. O local também é provido 

de Lanchonete muito bem construída. No local, ainda, encontra-se uma piscina semi-olímpica que 

tem instalado um Tobogã, além de uma píscina infantil. Tem vestuários masculino e feminino, 

providos de toalette e chuveiro. Ainda no local, encontramos um Grande Salão, disponibilizado 

para aulas gratuitas de violão, teclado, dança, capoeira, etc. Dispõe também de outro grande salão 

de festas provido de circulador de ar, onde são realizados Bailes da Terceira Idade e eventos 

particulares, como aniversários, casamentos, palestras, etc. Dispõe, afinal, de várias salas, onde 

futuramente serão utilizadas para a realização de escola integral, cursos, palestras, etc. É um local 

excelente que poderá ser utilizado para atrair turistas e atender a comunidade com satisfação nas 

áreas de esporte, cultura e lazer. 

 

O município hoje dispõe de várias praças, a saber: 

1). Praça Joaquim Curado (praça da Rodoviária) – Rua Conquista, nº 181, Centro. 

2). Praça Nicolau Antônio (praça da Matriz) – Avenida Afonso Pena. Nº 701, Centro. 

3). Praça Adilon Virgilio dos Santos (praça das Mães) – Avenida do Contorno, nº 801, Centro. 

4). Praça Delfina Gomes de Melo (praça do Ó) – Rua Belchior de Faria, nº 451, Maracanã. 

5).  Praça Maria Elias Nuaime (Matoca) – Avenida da Saudade, nº 15, São Januário. 

6). Praça Alcina Ferreira de Moura – Avenida da Saudade, nº 55, São Januário. 

7). Praça Francisco Maurício Gomes (SAMU) – Avenida da Saudade, nº 110, São Januário. 

8). Praça Alceu Virgilio dos Santos (Prefeitura) – Praça Alceu Virgilio dos Santos, nº 1, Centro. 

9). Praça Expedito de Oliveira (Praça da Bíblia) – Novo Horizonte. 

10). Praça Maria Bernadelli Fraga – Bairro Samir Almeida Brasil. 

11). Praça Prefeito Olivier Martins de Medeiros, Avenida Afonso Pena, Centro. 

12). Praça Waldemar Gomes de Faria – Bairro Jardim Bela Vista I 

13). Praça José Julio da Costa (Sr. Zico do Cerea) – Bairro Jardim Bela Vista I. 

14). Praça José Paulista de Oliveira – Bairro Centralina 

15). Praça Jalmir Cândido Riveiro (Jamirim) – Bairro São Januário 

16). Praça Avelino Ferreira de Araújo – Bairro São Januário 

17). Praça José de Andrade – Bairro João Batista Arantes 

 

Esses locais são pontos de visitação, pois dispõe de jardim, academia ao ar livre e parquinho 

infantil que podem ser utilizados livremente pela população e visitantes. Destaca-se as Praças 
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“Nicolau de Melo” e “Prefeito Olivier Martins de Medeiros”, sendo que na primeira são realizados 

vários eventos, como Reveillon, o Carnaval, Festival de Música, etc. É a “praça da matriz”, 

conhecida por todos e que tem um ciclo de visitação muito grande. É uma praça antiga, que já foi 

reformada e modificada algumas vezes. Dispõe de fonte luminosa, palco para shows, banheiros 

públicos, sistema de som, parquinho infantil, além de ser bastante arborizada. Possui também 2 

quiosques instalados onde funcionam lanchonetes. Já a segunda praça, inaugurada em Dezembro 

de 2020, conta um espaço muito grande, onde a população e visitantes tendem a visitar diariamente 

para descanso e lazer. Dispõe de parque infantil e pegolados com gramado bem cuidado. É um 

local onde pode-se encontrar veículos de fast food instalados diariamente. 

 

O Rio Paranaíba, distante 12km do centro da cidade, é um alto potencial turístico que deve ser 

trabalhado. Outrora foram realizados alguns torneios de pesca, repovoamento de alevinos e 

limpeza do rio, que receba muitos turistas de toda região. No entanto, para acesso ao rio existe 

apenas um local aberto ao público, que deveria receber uma atenção e investimentos apropriados 

para torná-lo atrativo e alavancar a oferta de produtos aos turistas. Às margens do rio podem se 

encontrados muitos ranchos construídos por particulares, que recebem centenas de pessoas aos 

finais de semana para visitação e lazer. De forma que o “produto” possa se tornar rentável para o 

município, para a comunidade e empresários, dever-se-ia planejar projetos que possam beneficiar 

a todos. 

 

Um local que também recebe muita visitação de turistas durante todo o ano é a empresa “Grupo 

Décio”, que oferece um local muito agradável para visitação, com lago ornamental, lojas, 

conveniência e um restaurante muito bom, que é o ponto principal que atrai turistas que trafegam 

pela Rodovia BR 153, diariamente. 

 

Assim como o Décio, também está instalado no município o “Grupo Marajó”, que também é uma 

grande empresa do ramo de combustíveis. Inúmeras pessoas que trafegam pelo local também 

tendem a visitá-lo pelas acomodações e pela boa gastronomia que oferece. Centenas de viajantes 

passam pelo local diariamente, trazendo divisas e incrementando a economia local. 

 

Sazonalmente, o município oferece alguns atrativos turísticos para a região, com a realização de 

diversos eventos, que destacamos: 

 

1). Festa Agropecuária de Centralina  A tradicional festa agropecuária de Centralina 

geralmente é realizada no final do mês de Julho e início de Agosto. São 4 (quatro) dias de festa 

que movimenta a cidade e toda região. Para lançamento do evento é realizado sempre o Baile da 

Escolha das Rainhas da Festa, que éd caracterizado por um concurso onde garotas do município 
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disputam os títulos de: Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Garota Cowgirl da Festa. O evento é 

marcado sempre por um show artístico musical e é o lançamento oficial da festa. Na semana que 

antecede a festa ou mesmo no Domingo do evento é realizada a Grande Cavalgada pelas ruas e 

avenidas da cidade. No dia reúnem-se centenas de cavaleiros e amazonas, formando comitivas de 

várias cidades da região, onde são oferecidas premiações para as equipes mais “trajadas” e 

organizadas, além de ser servido um delicioso almoço a todos os participantes. Ao final, 

encontram-se todos no Parque de Exposições Francisco Marciano de Oliveira, onde é servida a 

refeição e onde acontece durante todo o dia o encontro de som automotivo que reúne centenas de 

pessoas para diversão e lazer. 

A festa acontece no Parque de Exposições da cidade. No evento são realizados shows artísticos 

com artistas de renome nacional todas as noites. O Rodeio é a grande atração da festa, e conta com 

narradores, peões e tropas também conhecidas no país. Stands de veículos de passeio e agrícola 

são montados para negócios, barracas, lanchonetes, parque de diversão, boate, baias para 

exposição de animais também são atrativos do evento, o qual é aberto ao público todas as noites, 

garantindo assim uma grande visitação. 

 

2). Campeonato Regional de Futsal  O tradicionalíssimo campeonato regional de futebol de 

salão de Centralina é conhecido e respeitado por toda a região. Contando com a participação de 

equipes de mais de 10 cidades, o Torneio reúne um público diário de cerca de 800 pessoas, 

passando para 2.300 os jogos finais (capacidade máxima do ginásio). Muitos visitantes de cidades 

vizinhas participam, como atletas e também como torcedores, e reúnem-se no local do evento para 

a prática esportiva, além de desfrutarem de lanchonetes e barzinhos que servem alimentos e 

bebidas. Os jogos são realizados todos os dias, exceto nos Domingos e iniciam-se sempre às 18h00 

com jogos infantis e juvenis e logo mais, às 20h00, são realizados, normalmente, três jogos adultos. 

O evento tem início na primeira semana de Julho e dura todo o mês, tendo a sua final na última 

semana do mês ou, conforme o número de equipes, na primeira semana de Agosto. São distribuídos 

troféus para as equipes campeãs, vice e terceiro lugar, além de quantia em dinheiro. Artilheiros, 

goleiros e atletas revelação também são premiados. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal 

de Centralina e tem entrada gratuita. 

 

3). Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito  Festa religiosa que reúne toda região 

em dias de muita fé e alegria. A Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário é realizada 

anualmente na Capela de São Benedito. São 04 dias de festa, onde são realizadas missas diárias, 

quermesse, leilões, shows ao vivo e apresentação dos Congados de todas as cidades. No domingo, 

encerramento da Festa, durante todo o dia são recebidas caravanas de aproximadamente 10 cidades 

da região, que desfilam pelas ruas e avenidas da cidade com os seus Ternos de Congo. Serve-se café 

da manhã do Domingo da Festa e Almoço para todos os participantes. Há Missa todas as noites na 
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Capela de São Benedito. Depois da Santa Missa há quermesse com leilão e shows artísticos todas 

as noites. É realizada, geralmente, na segunda quinzena do mês de Setembro. 

4). Carnaval de rua de Centralina O Carnaval de Centralina também é uma festa tradicional na 

cidade. Outrora foram realizados grandes e organizados eventos que puderam trazer milhares de 

turistas para a cidade. Com o passar dos anos o evento foi perdendo um pouco o destaque, mas ainda 

sim é realizada a Festa do Momo no município e recebe a visita de muitos turistas. O evento é 

realizado em praça pública, geralmente na Praça Nicolau Antônio e conta com atrações artísticas 

todas as noites que animam os foliões e foliãs, além de realizar também as Matinês para as crianças. 

O local é todo ornamentado a rigor. A segurança é bem organizada de forma a garantir um evento 

bem seguro para as famílias e amigos. São organizados blocos carnavalescos que saem todos 

organizados com abadás e acessórios para se apresentarem no local da festa. 

5). Reveillon na praça  Outro evento também realizado na Praça Nicolau Antônio é o Reveillon. 

Organizado e realizado pela Prefeitura o evento consiste na realização de um show artístico na praça 

central, onde também são instaladas tendas para a população e é liberado para todos levarem bebidas 

e comidas para se confraternizarem na passagem do ano com familiares e amigos. É realizado um 

show pirotécnico e o evento tem a presença e centenas de pessoas, anualmente. 

6). Festival de Música  O Festival de Música é um evento cultural que também envolve um 

grande número de pessoas na Praça Nicolau Antônio. Agora, com a inauguração do Novo Cine 

Teatro Municipal, esse evento passará a ser realizado neste local, que conta com um espaço coberto 

para cerca de 500 pessoas sentadas, climatizado, sistema de som, amplo balco, banheiros, wifi. O 

evento consiste na apresentação musical de artistas residentes no município de Centralina. Realizado 

pela Prefeitura local, é contratada uma banda de música para realizar o show final. No início do 

evento é dada a oportunidade dos artistas locais se apresentarem cantando uma ou duas músicas 

autorais ou interpretações, como forma de apresentar à comunidade e a todos que estejam no local 

os talentos artísticos que a cidade tem. Com isso, o evento é divulgado nas redes sociais e um bom 

número de visitantes das cidades vizinhas vem participar, pois é um momento de lazer e cultura na 

praça, onde pode-se trazer bebidas e comidas, além de se deliciarem com o lanche que também é 

servido gratuitamente a todos. 

7). Encontro de Motociclistas e Som Automotivo  O evento é realizado anualmente. As 

primeiras edições foram realizadas na Avenida Mané Luzia, nas proximidades do Parque do Povo. 

Agora, com a inauguração em Dezembro de 2020 do Centro Municipal de Manobras Radicais, o 

evento passará a ser realizado nesse local. Conta com a parceria de equipes de motociclistas da 

cidade e de toda região que participam em massa no dia do evento, realizado sempre num Domingo, 
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das 7h às 20h. O evento conta com segurança contratada, com logística de lanchonetes e trailers 

para oferecer ao turista comida e bebida de qualidade, além de banheiros adequados. 

Além desses eventos que reúnem centenas e até milhares de pessoas vindas de outras localidades, 

também são realizadas festas religiosas como a Festa de São Sebastião, Festa de Cristo Rei, Semana 

Espírita, Encontros Evangélicos, Festas Juninas, além de outras festas particulares, que também são 

atrativos turísticos. 

Em outro momento, a avaliação é feita dos estabelecimentos que oferecem serviços de alimentos e 

bebidas com fluxo turístico ou excursionista, ou ainda oferecem gastronomia especializada ou típica. 

São dois restaurantes que oferecem uma infraestrutura para cerca de 100 pessoas confortavelmente 

servidas: 

1). Restaurante e Lanchonete Porteira de Ouro 

Localizado na Avenida Manoel Marciano com a Rua Ângelo Gonçalves, no Centro da cidade, o 

local oferece comida típica mineira, feita em fogão a lenha, serve bebidas como sucos, cervejas e 

bebidas de dose. Aos domingos, o almoço é especial, sempre com um cardápio diferenciado e típico 

da região. Aberto diariamente, das 8h às 23h. 

Contato: (34) 3267-1290  Facebook: https://www.facebook.com/porteirade.ouro.1  

  

https://www.facebook.com/porteirade.ouro.1
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2). Restaurante do Grupo Décio 

O Restaurante do Posto Décio está localizado às margens da BR 153, Km 17,5, há cerca de 2km do 

centro da cidade. É um local aconchegante e espaçoso, que oferece comida e bebidas para os 

clientes, com qualidade e diversidade, além de servirem também churrasco no sistema self service. 

Há também uma lanchonete diversificada com bombonieres e salgados. No local há um grande 

número de visitantes que, diariamente, passam por ali para se alimentarem, abastecer seus veículos 

e ver a bela paisagem que o local oferece. Aberto 24 horas. 

Contatos: (34) 3267-9200   

Facebook: https://www.facebook.com/Decio-Centralina-108629850740804  

  

Há no município alguns bares, lanchonetes e conveniências que também são pontos de parada de 

turistas que passam diariamente por Centralina. 

1). Bar e Lanchonete Tropical 

https://www.facebook.com/Decio-Centralina-108629850740804
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Localizado no centro da cidade, na Avenida Afonso Pena, nº 799, o “Bar do Hélio” serve 

diariamente salgados variados, porções, bomboniere, caldos e bebidas. É local de grande 

concentração de visitantes diariamente. Horário de funcionamento das 15h em diante, de Terça a 

Domingo. 

Contatos: (34) 99978-4051 

  

 

2). Conveniência JR  

A Conveniência JR está localizada na Avenida Afonso Pena, nº 689, no Centro da cidade. Anexa 

ao Auto Posto JR, é composta por lanchonete e bomboniere, onde são servidos lanches rápidos, 

salgados diversos, porções, sucos, refrigerantes e diversos tipos de bebidas, com qualidade. Por lá 

passam vários viajantes que se alimentam e abastecem seus veículos. Horário de funcionamento: 

das 6h às 22h, diariamente. 

Contatos: (34) 3267-2045      Facebook: https://www.facebook.com/postoeconvenienciajr  

  

https://www.facebook.com/postoeconvenienciajr
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3). Lanchonete da Goreti 

4). Frajola´s Burguer 

5). Pit Dog da Cleusinha 

6). Pit Dog do filho da Goreti 

7). Pastelaria da Geralda 

A Pastelaria da Geralda é um local tradicional na cidade, onde fala-se que se come o “melhor pastel 

da região”. Localizada no centro da cidade, na Rua Belchior de Faria, serve pastéis de vários sabores, 

além de salgados, bolos e bebidas. Aberto a partir das 6h. 

8). Pastelaria Ki-Sabor 

Uma pastelaria que também serve pastéis de vários sabores, além de salgados e bebidas. Localizada 

na Avenida Antônio Peixoto, nº 623, no centro de Centralina. Aceita encomendas para festas e 

eventos de mini pastéis e salgados. Aberto a partir das 6h. 

Contatos: (34) 3267-1738 

 

10. Produtos Turísticos 

 

A diferença entre atrativo turístico e recurso turístico é que o primeiro está formatado como 

negócio, enquanto que o segundo tem potencial para ser transformado em produto, podendo 

receber interferências, para então, ser comercializado e usufruído pelos turistas. 
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Compreende-se que o sistema de inserção do turismo em determinada localidade envolve a 

construção de bens e serviços que deve necessariamente se interagir em função de um publico 

consumidor. Este composto diversificado e relacionado entre si é denominado de produto turístico, 

que une os setores primário, secundário e terciário de produção econômica. 

 

O produto turístico é compreendido como o resultado entre os recursos naturais e culturais e os 

serviços disponibilizados por uma localidade, com o intuito de despertar o interesse de um número 

de pessoas dispostas a consumir o produto oferecido com suas singularidades.  

 

O produto turístico é produzido e consumido em um mesmo local, sendo o consumidor o elemento 

que realiza o deslocamento em direção do objeto de consumo, o que acaba por reafirmar a teoria 

do sistema apresentada por Beni (2001). No momento em que há a produção do produto turístico, 

muitas vezes, concomitantemente, verifica-se a distribuição em junção com o próprio consumo. 

 

Nesta abordagem pode-se analisar o produto turístico como um bem intangível, ou seja, não se 

pode consumi-lo antes de comprá-lo, pois o produto encontra-se distante do local da compra, e 

esta geralmente é realizada com certa antecedência em relação ao consumo. 

 

Para definir-se um ou mais produtos turísticos no município de Centralina deve-se fazer uma 

análise e estudo geral das possibilidades e das tendenciais ofertas ao público. Através desse plano 

inicia-se então um estudo detalhado dessas possibilidades, o qual só obterá êxito com a 

participação maciça do poder público, dos empresários e, principalmente, da sociedade como um 

conjunto de idéias em busca de um ideal: o desenvolvimento turístico de Centralina. 

 

11. Conselho Municipal de Turismo 

 

O Conselho Municipal de Turismo da cidade de Centralina – COMTUR foi instituído através da 

Lei nº 978/02, de 17/12/2002 e reestruturado, assim como a Política Municipal de Turismo, o Plano 

Municipal de Desenvolvimento Turístico e o Fundo Municipal de Turismo, através da Lei nº 

1.350/21, de 05/05/2021, na qual estabelece normas e estratégias para promover e incentivar o 

turismo sustentável como fator de desenvolvimento social, cultural e ambiental de Centralina, Minas 

Gerais. 

O COMTUR está formado e constituído pelos seguintes membros, os quais foram empossados 

através do Decreto nº 032, de 11/05/2021: 

 

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA, 

MEIO AMBIENTE E TURISMO  
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Titular: RODRIGO LUCAS  

Suplente: FLANKSMAR MOURA DE ALMEIDA  

 

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

Titular: GUILHERME FERREIRA TASSI  

Suplente: WANDRIENE FERREIRA DE MOURA  

2º Suplente: MÁRCIO JOSÉ NUNES CARDOSO  

 

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Titular: CRISTINA MARTINS CURY GUERRA  

Suplente: ELAINE VIEIRA DE ARAÚJO SOARES  

 

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CENTRALINA 

Titular: MÁRIO MARTINS  

Suplente: JOVINO FIEL ROSA  

 

REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRALINA  

Titular: RONESLEI DO CARMO SOARES  

Suplente: PATRÍCIA FERREIRA DE AGUIAR  

 

REPRESENTANTE DE HOTÉIS OU POUSADAS DO MUNICÍPIO  

Titular: CARLOS ROBERTO TOCA SILVA  

Suplente: BRUNA FARIA ARANTES  

 

REPRESENTANTE DE BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES DO MUNICÍPIO  

Titular: SINOMAR RIBEIRO MASSINE  

Suplente: ANDERSON MARTINS DA SILVA  

 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO E SIMILARES DO MUNICÍPIO  

Titular: WEDERSON NUNES CARDOSO  

Suplente: MÁRCIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO  

 

REPRESENTANTES DA IMPRESSA LOCAL  

Titular: CARLOS JÚNIOR MORAIS DE FREITAS  

Suplente: GILMAR SOUZA PEREIRA  

 

DIRETORIA DO COMTUR 2021/2023  

Presidente: CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS  

Vice-Presidente: RODRIGO LUCAS  

Secretária: PATRÍCIA FERREIRA DE AGUIAR  

Tesoureiro: WANDRIENE FERREIRA DE MOURA 

 

De acordo com o Regimento Interno do COMTUR, os membros e a diretoria do Conselho tem 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 
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12. Conclusão 

 

A construção de um Plano Municipal de Turismo requer o envolvimento de todos aqueles que 

fazem parte da atividade turística, bem como da população local. Este trabalho deverá ser mantido 

em caráter permanente pela administração a fim de alcançar todos os objetivos propostos no 

mesmo, com a finalidade última de consolidar o destino no mercado nacional e internacional, e 

desenvolver o turismo no município de maneira sustentável.  

 

Todo o trabalho para a elaboração do Plano Municipal de Turismo demonstrou que cada vez mais 

existe a necessidade de aproximação do Poder Público e Iniciativa Privada para a discussão e 

formulação de políticas públicas que venham a beneficiar a população local como um todo, e 

propiciar o desenvolvimento econômico da cidade.  

 

Através deste planejamento conclui-se que o município de Centralina tem diversas ações a serem 

realizadas a fim de alcançar a sua visão de futuro, e que para isto ocorrer, o presente Plano deverá 

ser normatizado, a fim de garantir a perpetuação das atividades propostas, o envolvimento de todo 

o Trade Turístico e a melhoria da estrutura do turismo no município e a qualidade de vida de toda 

a população. 


