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Respeitando todas as recomendações de proteção à pandemia (Covid-19) 
os fazedores de Cultura do Município de Umburatiba que foram 
contemplados com a Lei Aldir Blanc em parceria com Prefeitura Municipal 
de Umburatiba e suas Secretarias, realizaram um encontro cultural no 
Município para expô suas confecções, através do projeto Sábado na Feira 
no dia 25 de setembro de 2021 na praça principal. O evento foi marcado 
com muita cultura, arte e a população marcou presença.

Todos os contemplados pela Lei Aldir Blanc participaram juntamente com 
outros artistas locais onde expuseram peças de artesanato, pratos de 
comidas típicas, números musicais, entre outros.

Introdução

01 - WALDO OLIVEIRA SALGADO 

02 - NAYANA FERREIRA DA SILVA 

03 - EDILEIDE CARVALHO

04 - KATRYNE GABRIELA

05 - MARIA PEREIRA 

06 - ADRIANA NUNES DOS SANTOS COSTA

07 - CEJOMARIO COSTA COIMBRA 

08 - MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO

09 - DELAINE OLIVEIRA SALGADO COSTA 

10 - LEORDINA RODRIGUES DA SILVA

11 - MARIANA FERREIRA

12 - IVISNAIDE FERREIRA FRANCO

13 - RAIANA FERREIRA DA SILVA 

14 - JHENIFER MARTINS SANTOS 

15 - GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS 

16 - LEIDY ANNE FERREIRA LIMA

Lista de Participantes



Mesmo com todas as nuances que diferem os trabalhos dos participantes 
deste projeto, todos preferiram, por fim, firmar parceria e fazer exposições 
em conjunto para que toda a comunidade pudesse contemplar o resultado 
de sucesso que foi a Lei Aldir Blanc em nosso município.

Apresentaram não somente cultura e arte ao nosso povo mas também, 
foram exemplo de cooperativismo, companheirismo social, mostrando que 
a comunidade anda melhor se exercitarem a união, comungando os 
sucessos e ofertando a empatia.

Apresentação
dos projetos



Para a divulgação do evento e sua decoração, foram confeccionadas peças 
de publicidade, tais como: Banners, faixas, placas de PVC para sinalização 
local, convites especiais, pequenos cartazes e também artes em formato 
digital para serem divulgados em redes sociais e paginas oficiais do 
município. 



UMBURATIBA-MGUMBURATIBA-MG

Apesar das restrições e de todo o cuidado protocolar de segurança, a cidade voltou
a sorrir, ainda que por baixo das máscaras. As cores e a alegria da cultura viva na
praça, fez brotar a esperança.



Apresentação Musical com os artistas locais, Cristiano Silva, Herika Walleska e Maria 
Fernanda

Exposição de artesanato de diversos estilos e uma rica culinária de doces, salgados,
caldos, comidas típicas local, pinturas, esculturas, brincadeiras e música regional.

Obras de Edileide Obra de Grasiele



A Fanfarra Natureza Viva, representada por Waldo Oliveira Salgado foi muito além da
proposta acordada com o projeto, e participou de inúmeras campanhas em prol da
sociedade umburatibense.

A Fanfarra participou de campanhas sociais a convite da Sec. M. de Assitência Social
de Umburatiba e também de outros municípios da região.

Além da programação local, foi convidada pela prefeitura de Machacalis-MG,
município vizinho, para participar da sua campanha de Maio, Faça Bonito, em defesa
da Criança e do Adolescente.

Pagina 01 de 10

N

A ATU IVR  VEZA

1981JUNHO

FANFARRA

NATUREZA VIVA

FANFARRA DE
UMBURATIBA-MG



1980 - Desfile de Sete de Setembro em Umburatiba,
com uniformes tipo pracinhas e réplicas de armas. 

1993 - Desfile de Sete de Setembro em Umburatiba,
com uniformes verde amarelo e réplicas de armas. 

2005 - Desfile de Sete de Setembro em Umburatiba. 2020 - Desfile de Sete de Setembro em Umburatiba.

A Fanfarra Natureza Viva sempre presente nas comemorações cívicas. Com disciplina
e beleza, está sempre pronta para apresentar em recepções a autoridades visitantes
ou em qualquer data comemorativa relevante.
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Nayana Ferreira, artesã contemplada na lei Aldir Blanc expondo sua arte.



Maria Pereira (dir), agricultura e artesã, também contemplada com Lei Aldir Blanc.

Obras de Arte da Delaine Oliveira, mais uma artista amparada pela Lei Aldir Blanc.



Representante da Senhora Adriana Nunes, sua Filha Claudenise Nunes

A artista Edileide expondo seu riquíssimo artesanato.



Agricultora do projeto Sábado na Feira

Arte literária e plástica de Cejomario Costa Coimbra, também contemplado pela lei
Aldir Blanc.



Artesanato de Maria Aparecida Ferraz

Culinária artesanal de Katryne Gabriela



Obras de pintura e bordados da artesã Maria Pereira

Obras de culinária e confeites de bolo da artesã Gabriela Gonçalves.



Mariana Ferreira, e sua confecção artesanal de Pão de Queijo. Os produtos é um 
sucesso em todo o município.

Artesanato refinado de Leidy Anny, todo os seus mimos são confeccionado
manualmente, com o refino de design gráfico e uso de alguns detalhes em
impressão digital.



A artesã Jhenifer apresentou suas ‘‘belezuras’’ caprichosas e fez muito sucesso.

Katryne também mostrou seus dotes na confecção de artesanato e fez bonito.



A artesã Raiana trouxe também a arte do confeite culinário e confecção de doces e 
guloseimas  totalmente artesanal.
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