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DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
Doces da Dona Ilda - localização: Residência da Senhora
Ilda Aparecida de Paiva. Há 18 anos, a senhora Ilda estava
desempregada, com filhos pequenos e sem dinheiro. Sem
saber o que fazer, resolveu comprar do leiteiro, 10 litros de
leite, fazer doce e tentar vender. A experiência deu certo.
Vendeu tudo. Foi descobrindo os sabores mais aceitos pelos
fregueses e a cada dia aumentava mais a variedade e a
quantidade de doces que fazia. Dona Ilda faz, atualmente,
doce de 180 litros de leite com 60 quilos de açúcar, todos os
dias. São 12 tipos de doces, muitos usando a mistura do leite
com frutas, doces de queijo, e outros.
Benzenções do Senhor José Garcia, localizado na Capela
de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião . O Senhor José
Garcia de Freitas, nasceu no dia 05 de janeiro de 1919 na
Comunidade de Monjolinho, município do Prata – Minas
Gerais. Filho único do Senhor Antonio Garcia de Andrade e
Dona Petrolina Loura de Freitas. Casou se em 1938 com a
Senhora Aurora da Silva Freitas, ficaram casados por 69
anos, tiveram 12 filhos. Está hoje com 94 anos, tem 6 filhos
vivos, os quais moram perto de sua residência e estão sempre
ajudando a cuidar do pai.
Associação dos Artesãos de Iturama- fica no prédio da
antiga sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida
Campina Verde, 680. Ajuda a resgatar e manter a tradição
dos bordados da vovó, do patchwork, da barra aberta e vários
outros trabalhos manuais que são herança cultural da
comunidade. Foi criada em 08/11/2006 com 72 artesãos
associados, hoje são 30 integrantes, que desenvolvem vários
tipos de artesanatos. Vem desenvolvendo um trabalho de
resgate dos bordados antigos, ministrando oficinas de:
reciclagem de fibras naturais, reciclagem de papel, pinturas
em tela, pinturas em tecido, artesanato em bambu, em cabaça
e corte e costura.
Comida Típica- Pamonha- Feitas pelo Senhor Waldeci
Nunes Freitas e a Senhora Neusa Nunes Freitas. O senhor
Waldeci é natural de São Francisco de Sales, município
vizinho, aprendeu a fazer as pamonhas com os seus pais que
moravam na fazenda e reunia com a família para fazer as
"pamonhadas". Antes de fazer pamonhas, o senhor Waldeci
teve vários empregos, como tratorista, vendedor de tratores,
vigilante e ajudante geral em escola. Trabalhava na Escola
Municipal João Ribeiro Rosa, quando se aposentou por
problemas de saúde. Estava desempregado, quando surgiu a
oportunidade de fazer pamonhas para vender na rua. Assim o
Senhor Waldeci cuida da sua família e mantém a tradição
dessa comida típica da região. O senhor José Divino mantém
até hoje uma pamonharia no Bairro Califórnia com a
estrutura de um empresa.
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