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OBS: A você que não conhece ou nunca viu um desfile de carros de boi realizado em 
Ipuiuna não pode avaliar o quão importante é para a cidade este evento, a quantidade de 



turistas que esta pequenina  e acolhedora cidade do interior mineiro  recebe neste dia é 
inimaginável. A satisfação dos carreiros em desfilar apresentando sua boiada 
juntamente com sua família e  a sua certeza de que está contribuindo para que essa 
TRADIÇÃO não se perca no tempo é notada  e  nota-se também essa transferência de 
tradição aos mais novos pela quantidade de carreadores mirins presentes no desfile, 
tanto que este ano os brindes foram adaptados aos carreiros mirins também que 
receberam uma patroninha para levar sua merenda pra roça no seu dia a dia. Pois saibam 
que aqui no interior, especificamente aqui e nas regiões vizinhas o uso do carro de boi é 
diário. E o desfile anual de carros de boi é pra eles como uma recompensa pela labuta 
do dia a dia. E para nós é um presente que todo ano nos ansiamos em receber, com 
tantos jovens carreiros que participam do evento e notoriamente seguem o exemplo do 
pai no carrear do dia a dia  sendo merecedor da devida proteção pois ele se tornou ao 
longo dos anos a EXPRESSÃO MAIOR DA  IDENTIDADE CULTURAL DA NOSSA 
COMUNIDADE. 

Exatamente no ano de 1967, surgiu a festa de São Benedito quando a 
comunidade negra sentiu a necessidade de se  unir sob a liderança do senhor José 
Inácio, e posteriormente com o apoio do padre e prefeito  da época, fortificou  esta festa 
popular para comemorar a abolição da escravidão, simbolizada pela figura do santo 
homenageado (SÃO BENEDITO). No início, a festa era totalmente popular com 
apresentações em praça pública para conhecimento da cultura afro, intrínseca na nossa 
origem, para moradores de Ipuiuna com apresentações de Congadas e  quadrilhas  que 
contavam com uma grande presença  de  crianças  com a  finalidade atingir a família 
para quebra de preconceitos ainda muito enraizados na nossa sociedade por falta de 
conhecimento.  Depois passou a ser conhecida como FESTA DE 13 DE MAIO (13 dias 
de festividades). A receita que sobrava das doações para a festa era empregada na 
construção de casas para os menos favorecidos. A renda que sobrou da festa 1972 foi 
empregada na reforma do telhado da Santa Casa de Misericórdia e na aquisição da 
primeira fanfarra de Ipuiuna, que abrilhantaria as datas cívicas da cidade até os dias de 
hoje. 

Em 1983, a festa de São Benedito crescera de forma espetacular, de uma simples 
festa popular da comunidade negra ela tinha se tornado uma festa de todos ipuiunenses 
e que atraía muitos visitantes de outras cidades. As barraquinhas de alimentação e de 
roupas se estendiam da Praça Maria Cândida até a praça José Francisco Lopes em frente 
a matriz, os leilões cresciam a cada ano e geravam grandes somas em dinheiro. Foi 
neste momento que surgiu a figura do padre Raimundo Gomes de Oliveira, que chegara 
na cidade no ano anterior. O padre pediu que a organização da festa passasse para o 
controle da Igreja, para que esta colocasse a renda a serviço da comunidade através da 
construção de obras que beneficiariam o povo. Foi desta forma que a Igreja passou a 
controlar a festa de São Benedito até os dias de hoje. Essa linda festa iniciava-se no mês 
de abril com o desfile de carros de boi trazido pelos organizadores, Joaquim Armando, 
José Olímpio dos Reis e Almir Ribeiro de Souza e o desfile de cavaleiros e amazonas, 
quando a igreja  no ano de 2008 manifestou-se através de seus representantes  contra a 
manutenção e organização dos desfiles devido seu alto custo. Corria-se	   o	   risco	   de	   não	  
mais	  haver	  a	  manifestação	  de	  nossa	   tradição,	   foi	   então	  que	  o	  atual	  prefeito	  Elder	  Cássio	  de	  
Souza Oliva vindo a saber do ocorrido tomou frente e não deixou que essa tradição se 
perdesse no tempo e a partir de 2009 a Prefeitura Municipal de Ipuiuna passou a 
organizá-los e  para ajudar a Paróquia de Santa Quitéria e São João Batista,  todo  lucro 



desta festa era revertido para manutenção do Asilo São Vicente de Paulo que é uma 
instituição sem fins lucrativos.	  	  

A barraca montada para os desfiles também tinha o seu lucro  revertido para a 
Festa de São Benedito. 

O DESFILE DE CARROS DE BOI tornou-se um dos maiores do País, se não 
for o maior, ele hoje é tombado como Patrimônio Cultural do município. A cidade de 
Ipuiuna quando chega o mês de abril se alegra, e se orgulha por manter vivasuas raízes e 
de poder divulgar sua tradição, pois este é o mês em que se inicia as festividades 
tradicionais da cidade, e os eventos  mais esperados o ano todo são : Desfile de Carros 
de Boi e o desfile de Cavaleiros e Amazonas  são importantes manifestações culturais 
que reúnem a comunidade rural e urbana, representantes das cidades vizinhas, pessoas 
vindas de longe e de nossas redondezas também, todos unidos no mesmo sentimento: a 
satisfação de ser um povo festivo, de preservar suas raízes e divulgar sua tradição. Estes 
eventos contribuem muito para o turismo e a economia da cidade. 

       O DESFILE DE CARROS DE BOI é um marco na história de Ipuiuna, ele 
está incluído entre os maioresdo País, realizado com muita organização e simplicidade,  
é tombado pelo  Patrimônio Cultural e registrado pelo decreto nº01 de 03 de Janeiro de 
2011 e sujeito a proteção especial de acordo com a Lei Municipal nº1070 de 23/03/2006 
devidamente registrado pelo IEPHA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais, através da Prefeitura Municipal. 

O desfile de carreiros do ano de2009/2010 e  2011 foram organizados pela 
Superintendente de Cultura Elaine Franco que  neste último conseguiu juntamente com 
a Comissão Organizadora e o Sr. José Olímpio,um dos precursores deste desfile, reunir 
mais ou menos 218 carros de boi. Foram números recordes de participante e público que 
superaram as expectativas da Administração e da organização. Para este desfile em 
especial é oferecido aos Carreiros um jantar na sexta feira e no sábado que é levado na 
fazenda do Sr. Jorge Amaral , no domingo dia do desfile é servido café da manhã e 
almoço  para mais ou menos 1.500 pessoas. O EPTV faz a cobertura que pode ser 
assistida pelo site do globo rural e pelo Google. 

No ano de 2012 quem esteve a frente das festividades é  a Superintendente de 
Cultura Maria de Fátima Silva Moraes juntamente com o Sr. José Olímpio dos Reis, o 
Sr. Almir Ribeiro de Souza e uma COMISSÃO ORGANIZADORA  composta de 10 
Ipuiunenses e que não foi diferente, pois  foram reunidos 174 carreiros devidamente 
registrados. Fora os que se recusaram a se registrar, que foram muitos, de acordo com as 
meninas que fizeram as inscrições, pois dizem elas, que eles falam que só gostam de 
participar e não querem concorrer a nenhum brinde em especial. Todo ano temos um 
sorteio de um Carro de Boi, carro confeccionado pelo Artesão “VICENTE LUIZ” da 
cidade de Congonhal, 10 sorteios de R$ 150,00, distribuímos  brindes e cada carreiro 
recebe  uma patrona. Para este desfile em especial é oferecido aos Carreiros um jantar 
no sábado com som de uma dupla para animá-los, café da manhã  no domingo e almoço 
antes da apresentação. Todo ano é servido almoço para mais ou menos 1.500 pessoas. O 
EPTV faz a cobertura que pode ser assistida pelo site do globo rural e pelo Google. 

Tivemos 10 carros de bois decorados tipicamente, obedecendo a tradição 
colorida do evento 

 



 
 

Mostragem dos carros decorados que participaram do desfile 
Fotos tiradas pela superintendente de cultura Maria de Fátima Silva Moraes 

fatinhacultura@gmail.com 

 

 
 
               

Carro de boi em homenagem ao Sr. Almir Ribeiro de Souza um dos fundadores do 
Desfile 

 
A noite tivemos um grande Show com a dupla “RIO NEGRO E SOLIMÕES” a 

partir das 21h na PRAÇA MARIA CÂNDIDA FRANCO. De acordo com a Polícia 
local estiveram presentes no evento mais de 9.000 pessoas. 



 
 

Foto atesta a grande presença de pessoas  no evento 
 

No ano de 2013 o Conselho do Patrimônio Cultural juntamente com a Superintendência 
de Cultura e a Prefeitura Municipal estiveram à frente das festividades através 
Superintendente de Cultura Maria de Fátima Silva Moraes juntamente com os 
organizadores: Sr. José Olímpio dos Reis e o  Sr. Almir Ribeiro de Souza, presidente da  
COMISSÃO ORGANIZADORA, os quais procuraram seguir  as recomendações das 
Medidas de Salvaguarda do desfile, divulgando e preservando  nossa tradição. 

Trouxemos uma novidade que embelezou mais ainda o evento, realizamos  

 o Iº CONCURSO CULTURAL DE IPUIUNA para a escolha da Rainha do Carro de 
Boi , e dos CAVALEIROS os quais vieram  para fazer parte da Tradição. 

É	  A	  PREFEITURA	  MUNICIPAL	  E	  SUPERINTENDÊNCIA	  DE	  CULTURA	  	  

“JUNTAS,	  CARREANDO	  UMA	  TRADIÇÃO”	  

No Ano de 2015A cidade de Ipuiuna mais uma vez se alegrou quando chegou o mês de 
abril, e se orgulhou por manter vivas suas raízes e de poder divulgar sua tradição, pois 
este é o mês em que se inicia as festividades tradicionais da cidade, e os eventos  mais 
esperados o ano todo são : Desfile de Carros de Boi e o desfile de Cavaleiros e 
Amazonas que são importantes manifestações culturais,as quais reúnem a comunidade 
rural e urbana. Recebemos representantes das cidades vizinhas, pessoas vindas de longe 
e de nossas redondezas também, todos unidos no mesmo sentimento: a satisfação de ser 
um povo festivo, de preservar suas raízes e divulgar sua tradição. Estes eventos 
contribuem muito para o turismo e a economia da cidade. Estes dois eventos sempre 
foram organizados pelos festeiros da Festa de São Benedito. Porém a partir de 2009 a 
Prefeitura Municipal de Ipuiuna passou a organizá-los, para ajudar a Paróquia de Santa 



Quitéria e São João Batista, uma vez que, metade do lucro desta festa é para 
manutenção do asilo "Lar  São Vicente de Paulo” que é uma instituição sem fins 
lucrativos.  O DESFILE DE CARROS DE BOI é um marco na história de Ipuiuna ele 
está incluído entre os maiores  do País, realizado com muita organização e simplicidade,  
é tombado pelo  Patrimônio Cultural e registrado pelo decreto nº01 de 03 de Janeiro de 
2011 e sujeito a proteção especial de acordo com a Lei Municipal nº1070 de 23/03/2006 
devidamente registrado pelo município através da Prefeitura Municipal. Já no começo 
de Março encomendaram-se os brindes para os carreiros, todo ano presenteamos com 
uma “PATRONA” um tipo de embornal confeccionado em lona colorida onde o 
carreiro coloca sua “Matula” (lanche ou almoço) alimento a ser consumido durante o 
dia. Desde o ano de 2013 presenteamos também os Carreiros Mirins com uma patrona 
menor. Segue  abaixo fotos das Patronas: 

	  

Figura	  1	  Patrona	  (brinde	  distribuído	  aos	  Carreiros)	  

Presidente da Comissão Organizadora, Almir Ribeiro de Souza, presenteando o Sr. José 
Olímpio dos Reis, o garoto propaganda do desfile, que vai de casa em casa fazer o 
convite aos carreiros, motivo esse do evento contar com quase 200 carros de boi neste 
ano de 2015. 

 

	  

Figura	  3	  (entrega	  de	  brinde) 



 

O Sr. José Olímpio leva em mãos o convite abaixo de casa em casa, o que nos dá um 
retorno na quantidade de carreiros presentes no desfile. 

	  

Figura	  4	  Cartaz	  convite	  para	  ser	  entregue	  aos	  Carreiros 

Ele entrega também o convite para o Evento de sábado onde é eleita a Rainha do Carro 
de boi, uma princesa e uma madrinha que irão acolher os carreiros e seus familiares 
durante sua estadia na cidade e distribuir os brindes aos carreiros durante o desfile. 

	  

Figura	  2	  Cartaz	  convite	  para	  a	  eleição	  das	  Rainhas	  dos	  Carreiros	  de	  2015 



E já na sexta feira dia 10/04/2015 começam a chegar os carreiros que se alojam nas 
fazendas dos compadres, próximo a Sede, e na Cerealista Vilas Boas, do Sr. José 
Roberto Vilas Boas, onde a maioria se aloja e se alimenta no sábado e no domingo. Na 
Cerealista, ficam 02 pessoas na guarita dia e noite para garantir a seguranças dos 
carreiros e seus familiares; 

 Palavras da Primeira dama Cristina extraído de uma postagem no facebook: “...Agora 
há pouco encontramos na BR 459, próximo a Santa Rita de Caldas dois amigos 
carreiros que estão vindo participar do grande Desfile de Carros de boi amanhã. Venha 
e traga toda sua familia para participar desse grande evento Cultural e às 21 hs Mega 
Show com Gino e Geno...” 
 

 

 

	  

Figura	  ,4.1,4.2,4.3	  Carreiros	  Viajantes	  chegando	  em	  Ipuiuna 



No sábado a noite é servido uma janta para todos e a partir das 8:30 seguem para o 
estádio Genésio Dória Ramos, onde será escolhida a rainha do carro de Boi do ano de 
2015 e logo após uma banda sertaneja anima a noite dos carreiros e seus familiares. Eles 
recebem a Rainha, a princesa e a madrinha do ano passado e aplaudem as eleitas deste 
ano. 

  

Da esquerda pra direita: Madrinhas: Tamires Oliva e  Kamila Alvaenga; Princesa Ana 
Marcela; Rainhas: Cíntia Souza e Mariana Rezende. 

	  

Figura	  3	  e	  5.1	  Rainhas	  de	  2014	  que	  passaram	  a	  facha	  

Da esquerda pra direita rainhas Cíntia Souza e Mariana Rezende; Princesas Ana marcela 
e Kamila Alvarenga; Madrinhas Suzani Vaneri e  Tamiris Oliva. 

Eleitas de 2015 da esquerda pra direita:Madrinhas Beatriz Mota Ribeiro e Lígia 
Érica. Princesas: Raissa Melo e   Júlia Rodrigues. Rainhas: Joyce Ramos  e Júlia 

Moraes. 



	  

Figura	  4	  e	  5.1	  Rainha,	  Princesa	  e	  Madrinha	  eleitas	  em	  2015 

Depois do desfile das eleitas a animação ficou por conta da banda Vaca Brava que 
encantou a todos com sua apresentação. 

Amanhece o domingo do dia 12/04/2015, dia dos Carreiros em Ipuiuna. Já de 
manhã,começamos a colocar as grades de proteção nas ruas, os toquinhos com 
bandeirinhas dividindo o asfalto, metade pros carros de boi e metade para os 
automóveis,ficando assim mais organizado e com maior segurança, colocamos também 
os banheiros químicos espalhados nas proximidades do evento. 

 A  decoração do palco ficou por conta dos banners e brindes, enquanto isso estava 
sendo servido o café da manhã para os carreiros lá na Cerealista Vilas Boas.  

 

 



Figura	  5	  Palco,	  som,	  brindes,	  banners	  	  e	  locutores	  do	  evento

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  6	  brindes	  para	  os	  Carreiros	  (Patronas	  para	  adultos	  e	  crianças)	  

Nota-se na foto acima o palco, som,os banners e locutores contratados para conduzir o 
evento, os brindes, “Patronas”, para presentear os carreiros.  

E assim começa mais um desfile de carros de boi de Ipuiuna MG, um dos 
maiores do Brasil. 

O andor de São Benedito abre o desfile sendo conduzido pelo “DoDô” , Geraldo 
Ribeiro, que há muitos anos desde o início do desfile tem essa incumbência. 

	  	  
	  

	  
	  

Figura	  7	  	  Carro	  com	  o	  Andor	  de	  São	  Benedito	  abre	  o	  desfile	  

	  

	  



	  

Figura	  8	  carro	  com	  a	  imagem	  de	  São	  Benedito	  abre	  todo	  ano	  o	  Desfile	  de	  Carros	  de	  Boi	  

	  

Figura	  10	  Carreiros	  carreando	  suas	  boiadas	  pelo	  perímetro	  autorizado.	  

	  



	  

Figura	  11	  Carreiros	  carreando	  suas	  boiadas	  

	  

	  

Figura	  9	  Rainhas	  dos	  carreiros	  desfilam	  nos	  carros	  de	  boi.	  



	  

Figura	  10	  As	  rainhas	  são	  as	  responsáveis	  diretas	  de	  distribuírem	  os	  brindes	  aos	  carreiros	  

	  

Figura	  11	  	  Princesa	  Júlia	  Rodrigues,	  Rainha	  Júlia	  Moraes	  e	  Madrinha	  Beatriz	  Ribeiro.	  

	  

	  



	  

Figura	  12	  Carreiros	  carreando	  seus	  bois,	  vista	  parcial	  do	  desfile	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  13	  Vista	  dos	  carros	  de	  bois	  desfilando	  nas	  ruas	  de	  Ipuiuna	  



	  

	  

 

	  

Figura	  14	  Rainhas	  com	  o	  Deputado	  Carreiro,	  	  Emidinho	  Madeira.	  

	  

	  

	  

	  

Nota-se este ano a presença considerável de crianças carreando os bois de seu pai. Mostrando a 
todos que a Tradição é passada de pai pra filho. 

	  

Figura	  15	  Carreiro	  Mirim	  -‐	  A	  Tradição	  é	  passada	  de	  Pai	  para	  filho	  em	  Ipuiuna 

 



	  

Figura	  16	  Carreiro	  Mirim-‐	  Tradição	  passada	  de	  Pai	  para	  Filho	  em	  Ipuiuna 

 

 

	  

Figura	  17	  Tradição	  passada	  de	  Pai	  para	  Filho	  em	  Ipuiuna	  

	  

	  

	  

Figura	  18	  Carreiro	  Mirim	  Tradição	  passada	  de	  Pai	  para	  Filho	  em	  Ipuiuna.	  Nota-‐se	  a	  presença	  de	  gradius	  (cerca	  de	  
proteção	  para	  pedestres	  e	  carreiros	  com	  seus	  bois.)	  	   



	  

Figura	  19	  locutor	  Luciano	  Madureira	  entrevista	  Carreiro	  Mirim 

 

	  

Figura	  20	  carreiro	  Mirim	  carreando	  seus	  bois	  com	  	  sua	  família 

	  

Figura	  21	  Princesa	  dos	  Carreiros	  entrega	  o	  brinde	  	  a	  Carreira	  Mirim 

Nota-se nas fotos  abaixo as Rainhas trabalhando na entrega dos brindes a carreira 
durante o desfile. Nossa homenagem a Mulher Carreadora aqui representada por essa 

linda garotinha. 



	  

Figura	  22	  Entrega	  de	  brindes	  pela	  madrinha	  Beatriz	  Ribeiro 

	  

	  

Figura	  23	  entrega	  de	  brindes	  pela	  Rainha	  Júlia	  Moraes	  

	  

	  

Figura	  24	  Entrega	  de	  Brindes	  pela	  rainha	  Júlia	  Moraes	  

 



Esse momento que mostra a foto abaixo foi de extrema emoção, onde um dos carreiros 
apresenta a imagem de Nossa Senhora Aparecida para ser reverenciada pelos presentes. 

	  

Figura	  25	  Momento	  de	  emoção	  onde	  o	  público	  recebe	  a	  Padroeira	  do	  Brasil	  Nossa	  Senhora	  Aparecida. 

	  

Figura	  26	  Boiada	  Cruzerá	  presente	  no	  desfile	  	  

Boiada do Sr.Zé Nem, carreiro  de Santa Rita de Caldas que  todo ano nos presenteia 
com essa bela imagem. 

	  

Figura	  28	  boiada	  do	  Sr.	  Zé	  Nem	  de	  santa	  Rita	  de	  caldas	  



	  

Figura	  27	  

Figura	  29	  Vista	  Parcial	  do	  25º	  Desfile	  de	  carros	  de	  Boi	  de	  ipuiuna-‐MG	  

Durante o desfile foi  sorteado um carro de boi confeccionado pelo artesão Vicente Luiz 
da cidade de Congonhal, o contemplado também  foi um carreiro da cidade de 
Congonhal. 

Nota-se na foto o nº de inscrição do carro de boi do carreiro participante Nº 130, 
tivemos a presença de 174 carros de boi inscritos. Mas ainda é notado a recusa por parte 
do carreiro de fazer a inscrição para concorrer aos brindes sorteados, eles dizem que 
fazem questão é de participar. 

 

	  

Figura	  28,	  número	  de	  inscrição	  dos	  carros	  de	  boi	  é	  adesivado	  na	  frente	  da	  canga 



O locutor Barra Mansa fez uma bonita homenagem ao Carreiro Mor um dos 
organizadores do desfile o Sr. José Olímpio dos Reis.. 

	  

Figura	  29,	  Locutor	  Barra	  Mansa	  e	  O	  organizador	  José	  Olímpio	  dos	  Reis 

 Texto sob a responsabilidade da Superintendente Municipal de Cultura de Ipuiuna  
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______________________ 

 Maria de Fátima Silva Moraes 


