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Foto 01 Momento do Desfile – tirada pela Superintendente Municipal de Cultura de Ipuiuna no 

dia 17/04/2016 

 

No domingo seguinte ao desfile de carros de boi é a vez do Desfile de cavaleiros que 

já é realizado na cidade há 35 anos. Neste ano em 2016 foi realizado no dia 17/04 pela 

comissão organizadora, voluntários da prefeitura e do município. Todos participantes foram 

premiados com troféus de participação. No final do desfile são apresentados os cavalos de 

destaque diante do palco na Praça Maria Cândida Franco e do público que se apertou debaixo 

do sol forte para acompanhar os momentos das apresentações onde os domadores demonstram 

a destreza do seu animal. São sorteados vários brindes aos participantes. 



	
Figura	2	brindes	que	foram	sorteados	aos	cavaleiros	–	Foto	tirada	pela	Superintendente	Municipal	de	Cultura	de	Ipuiuna 

 

                                          		

Figura	3		e	4	-Andor	de	São	Benedito	abre	o	desfile.	Foto	tirada	pela	Superintendente	Municipal	de	Cultura	de	Ipuiuna 

 

 



	

														 	
																				Figura	5	Rainhas,	princesas	e	madrinhas																													Figura	6	Bandeiras	

	

	
																										Figura	7	Comitiva	visitante																																								Figura	8	entrega	de	troféus	

																	 	 	

Figura	9	Madrinha,Rainha,e	princesa			Figura	10	Rainhas	entregando	os	troféus	para	os	participantes	

																																																				 

 

	



	

												 	 	

Figura	10																																																						Figura	11	

	

Figura	12																																																																																													Figura	13																						

	 	

Figura	14																					Figura	15	momentos	do	desfile	e	apresentações	dos	cavalos	adestrados	



	

Informamos para os devidos fins junto ao IEPHA que todo o desfile foi acompanhado 

de perto pela  Comissão Organizadora que deu todo o apoio e viabilizou toda a logística 

necessária para a realização do desfile. OBS: Todas as fotos foram cedidas pelo Jornal das 

Gerais e pela Superintendência de Cultura e podem ser acessadas no 

www.facebook.com/jornaldasgerais,	

	www.prefeituradeipuiuna.com.br			
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                                                       Superintendente Municipal de Cultura 
 
 
 
                                                          ___________________________ 
                                                          Almir Ribeiro de Souza 
                                                          Organizador do Desfile 
 
 
Ipuiuna 30/11/2016 

	


