
 
IPUIUNA 

PARTICIPA DA 5ª JORNADA MINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

TEMA: CIDADES, REGIÕES E PATRIMÔNIO  

Organização: IEPHA- Instituto Estadual do Patriomônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

Coordenadora das ações no município: Maria de Fátima Silva Moraes-Superintendente 
Municipal de Cultura de Ipuiuna 

  

   

IPUIUNA, É UMA CIDADE TÍPICA DO INTERIOR MINEIRO, localizada nas serras 
do Sul de Minas Gerais tem a sua maior riqueza representada nas pessoas e  seus 
saberes, os quais  nos envolvem através dos cinco sentidos com experiências 
sensoriais: ouvindo histórias, degustando quitandas, olhando a paisagem,sentindo 
aromas e moldando a terra  onde a historia do município se mistura com a historia 
de seu povo e a de  outros municípios. Pequena e sempre acolhedora FAZ QUESTÃO 
DE PRESERVAR O JEITO TRANQUILO E SEUS VALORES CULTURAIS HERDADOS AO 
LONGO DE SUA HISTÓRIA CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
E A DIVULGAÇÃO DE SEUS SABERES SEMPRE NA LUTA PARA QUE NOSSA TRADIÇÃO 
SEJA MANTIDA E PASSADA A GERAÇÕES FUTURAS. 



Ação número 1 

 

 
Titulo: Apresentação de Congadas na 10ª "Festa de Santa Efigênia e Nossa 
Senhora do Rosário" 

Modalidade: Atividades com Mestres e Grupos de cultura popular 

Data: 13 de Setembro 

Local: Praça Maria Cândida Franco 

Horário: Durante todo o dia com culminância as 17h 

Descrição: Teremos apresentações de várias congadas de municípios do interior 
de Minas pelas ruas da cidade de Ipuiuna e numa barraca montada para as 
apresentações. 

Resultados esperados: Esperamos levar à população a valorizar e ajudar a 
preservar a tradição das congadas nas apresentações durante a festa cultural do 
município "Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário" que está 
completando 10 anos este ano de 2015.	   RESGATANDO A CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA,RESGATANDO O REINADO DA MÃE AFRICA 
LUTANDO PELA IGUALDADE E O DIREITO A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO PRESERVANDO A CULTURA -AFRO BRASILEIRA EM 
UNIÃO COM TODAS AS RAÇAS. 



  
 
Ação número 2 

  

 
Titulo: Homenagem aos 70 anos da E. E. Cristiano Machado de Ipuiuna no 
"DESFILE DE 07 DE SETEMBRO" 

Modalidade: Outras atividades 

Data: 06/09/2015 

Local: Estadio Municipal Genésio Dória Ramos 

Horário: 15h 

Descrição: Escolhemos a ação de homenagear a escola E. E. 
Cristiano Machado que é 1ª escola fundada no município e está 
completando este ano de 2015 seus 70 anos, nada mais justo que a 
prefeitura através da Superintendência de Cultura prestar 
homenagem aos diretores, professores e alunos que passaram por 
essa escola e fazer o desfile que é de responsabilidade do SEMEC 



Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Para o município é 
contar um pouco de sua história e da história de seu povo, quase 
toda sua população passou por esta escola, deixaram ali um pouco 
de si e levaram dela o conhecimento e a base para serem aplicados 
no seu dia a dia. 
Resultados esperados: Esperamos resgatar e mostrar a população 
de Ipuiuna e visitantes, a trajetória da história dos 70 anos desta 
escola com apresentações que retratam a história de cada aluno, 
de cada ipuiunense que passou por ela, voltando no tempo e 
presenteando o município com belas apresentações no Estádio 
Genésio Dória Ramos. 
  

Ação número 3 

 
Titulo: Visitação ao Sítio Natural “Nascente do Rio Pardo” 

Modalidade: Visita Guiada 

Data: de 26 a 29/09/2015 

Local: Nascente do Rio Pardo 

Endereço: Zona Rural Bairro do Barreiro 

Horário: 13h 



Descrição: A visitação é na Nascente do Rio Pardo é um Patrimônio Cultural do 
município, fica numa área de difícil acesso, tendo que se fazer uma longa 
caminhada por dentro da mata. Os alunos da escola Yolanda Ferreira Franco 
estão estudando sobre a Nascente do Rio Pardo e como encerramento nada mais 
rico para completar esse trabalho de conhecimento para ajudar a preservar do 
que conhecer pessoalmente a nascente. 

Resultados esperados: Que alunos, professores e população em geral, tenham 
conhecimento do que é uma área de preservação e sua importância para a vida 
do ser humano. Principalmente devido à escassez de água no planeta. 

  
 
 
 
 

 

 

 
	  


