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Caros leitores e leitoras, 

Este ano, encerraremos uma década e 
daremos início aos anos de 2020. Embora 
a Festa do Café com Biscoito tenha surgi-
do em 1999, ela também pode ser pensa-
da a partir destas duas últimas décadas. 
E foi este desafio que a Administração se 
propôs: revisitar e fazer uma avaliação 
dos últimos 20 anos da maior festa de São 
Tiago.

A ideia de uma revista dedicada à Fes-
ta do Café com Biscoito, neste momento, 
partiu da inspiração de se contar a his-
tória a partir das décadas. É comum nos 
referirmos aos períodos históricos, ao 
mundo da arte ou da música dessa forma. 
É com esse espírito que lançamos esta pri-
meira revista. 

Nestas páginas, você vai rever fotos, 
ler depoimentos de pessoas que partici-
param e ainda estão ligadas à história do 
evento e perceber o quanto ele cresceu 
nestes 21 anos, em tamanho e em quali-
dade. Este é o momento também de agra-
decer aos são-tiaguenses que acolheram a 
Festa e fizeram com que ela sempre fosse 
elogiada pelas inúmeras pessoas que nos 
visitaram desde a nossa primeira edição. 
A tradição dos nossos biscoitos, o trabalho 
de todos que se dedicaram na organização 
e a hospitalidade do nosso povo é que são 
os grandes responsáveis pela consolida-
ção da Festa do Café com Biscoito como 
uma das maiores festas de Minas Gerais. 
Nestas páginas, o sentimento de nostalgia 
poderá surgir, mas, também o orgulho do 
que construímos e um novo fôlego e as 
energias renovadas para o “primeiro ano 
rumo à nossa terceira década”. 

Denilson Reis
Prefeito Municipal 

“O FOCEST é um dos principais realizadores da Festa, pois atra-
vés dele é feita a captação de recursos necessários para sua realiza-
ção. Fomentamos as atrações artísticas e culturais, com o objetivo 
de atrair visitantes de outros municípios e de várias partes do país. 
O Fórum atua em praticamente todos os aspectos da festa do Café 
com Biscoito, desde o recebimento e distribuição de verbas, até o su-
porte aos seguranças nos estandes. Além, é claro, das demais ações 
culturais desenvolvidas no município. Procuramos atender às de-
mandas da melhor maneira possível com vistas a cumprir nossa 
principal missão: a de sermos o principal órgão de fomento à cul-
tura em São Tiago.”

Maria Magalhães Ferreira Lino
Presidente do Fórum Cultural e de Empreendimentos 

de São Tiago (FOCEST)

“Desde 1999, a EMATER-MG participa ativamente da Festa, 
focada em sua missão de promover o ‘desenvolvimento susten-
tável, por meio da assistência técnica e extensão rural assegu-
rando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira’. 
Através de um produto da agroindústria é possível incentivar a 
produção de seus ingredientes que são provenientes da terra. A 
realização de uma festa para dar visibilidade à produção de bis-
coitos, servi-los com o café para a degustação e comercializá-los 
sinaliza o grande sucesso da iniciativa. Fortalecendo sua missão 
é que a EMATER-MG se faz presente em todas as edições da Fes-
ta do Café com Biscoito.”

Clarice Maria de Carvalho Portela
Extensionista BES da EMATER-MG

“Nossa instituição tem como base a filosofia cooperativista. E 
por trás dela existe, entre outros princípios, o de desenvolvimento 
comunitário. Algo intimamente ligado à crença no talento das pes-
soas, ao investimento nesses potenciais e ao apoio a grandes ideias. 

O Sicoob Credivertentes nasceu em São Tiago, conhece sua gen-
te, aposta no empreendedorismo da cidade. Prova disso é ser entu-
siasta, realizador e patrocinador, desde o início, da Festa do Café 
com Biscoito. Para nós, além de um evento turisticamente atrativo, 
ele reforça a identidade são-tiaguense, integra a comunidade, com-
partilha dois dos melhores traços mineiros: o sabor e a hospitalida-
de. Tudo isso enquanto movimenta a economia.”

Elisa Coelho - Supervisora de Comunicação e
Marketing do Sicoob Credivertentes

“É importante destacar o empreendedorismo dos produtores de 
biscoito de São Tiago. Quando começam a entender que temos um 
produto com enorme potencial para a venda. A partir daí, da orga-
nização da classe, da criação da Assabiscoito em 2003 e da Festa do 
Café com Biscoito, obtivemos cada vez mais visibilidade e reconhe-
cimento pelos nossos produtos. A Festa, neste sentido, foi essencial 
para que nossos produtos ultrapassassem as fronteiras da região, do 
estado e ganhassem o país.” 

Rondon Assis - Presidente da Assabiscoito

EditorialEditorial
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ra o tempo das primeiras padarias no 
município. O tempo em que a produção 
dos deliciosos biscoitos são-tiaguenses 
estava saindo dos fundos de quintais 
e se transformando no maior negócio 

local. A receita de sucesso, os produtores já 
tinham e já comemoravam os primeiros fru-
tos do trabalho. Assim, através de conversas 
entre produtores e algumas instituições locais 
houve a decisão de dar visibilidade ao negócio 
por meio de uma celebração. Nascia, assim, a 
Parada do Café com Biscoito, o primeiro 
nome que a festa recebeu. 

De acordo com o secretário municipal de 
Adminsitração, Flúvio Salomão, este foi o pri-
meiro nome da Festa que permaneceu até o ano 
de 2005: “inicialmente, o nome veio da ideia 
de recontar a história de São Tiago ser a para-
da dos tropeiros, dos viajantes que vinham de 
Goiás em direção ao litoral em busca de ouro. 
Em 2006, mudamos para Festa do Café com 
Biscoito porque entendemos ser um nome mais 
comercial, mais consoante com a dimensão que 
a festa foi atingindo”. 

O produtor e membro da Associação São-
-tiaguense de Biscoitos (Assabiscoito), Alexan-
dre Chaves, relembra que o primeiro evento 
contou mais com a participação das pessoas da 
cidade e de alguns poucos visitantes que esta-
vam presentes naquele fim de semana. Segun-
do ele, os estandes eram muito rústicos, feitos 
com bambus gigantes e cobertos com folhas de 
bananeiras, os biscoitos para degustação foram 
em pequena quantidade. Mas, foi o bastante 
para o pontapé inicial: “apesar de não termos 
tido um número muito expressivo de público, 
nós gostamos do resultado, gostamos de colo-
car nossos produtos à prova para os são-tia-
guenses e para os turistas. Foi muito bom ver 
as pessoas elogiando as quitandas, elogiando 
a nossa iniciativa. Tanto que passamos para a 
segunda edição e estamos aí até hoje”, conta 
Chaves. 

Hoje, a Festa ganhou repercussão nacional 
e recebe, em média, cerca de 60 mil visitantes. 
Chegam de excursão, nos carros da família, 
disputam vagas nas pousadas ou se hospedam 
na casa de amigos ou familiares. Todos que-
rem aproveitar, durante alguns dias ilumina-
dos de setembro, uma das Festas mais belas de 
Minas Gerais, que celebra a tradição e a hospi-
talidade dessa gente tão especial das Vertentes 
mineiras. 

A PRIMEIRA DÉCADA
“A Festa do Café com 

Biscoito ultrapassou as 
expectativas mais otimis-
tas dos idealizadores e 
realizadores. Tivemos vá-
rios anos sem orçamentos 
prévios e recursos escas-
sos. Essas dificuldades 
fortaleceram e contribuí-
ram ainda mais para o 
encantamento e o projeto 
duradouro da festa. Hoje, 
a grandeza e a importân-
cia da cidade vem se con-
solidando cada vez mais 
para nossos munícipes.”

Geraldo Sampaio
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“Momentos únicos, com aromas e sabores marcantes de 
aconchego que só nossos quitutes oferecem.”

Andressa Morais

“Momento de conhecer e celebrar os encantos do festival que 
tem cheirinho de alegria.”

Suzane Castro

“Celebração da cultura, momento de apreciar os sabores e en-
cantos produzidos pelas mãos são-tiaguenses.”

Denilson Silva

“Festa do Café com Biscoito, jeitinho especial mineiro de aproxi-
mar as pessoas com sabores e aromas que só em São Tiago tem.”

Heloísa Andrade

“Festa do Café com Biscoito: sinônimo de alegria, tradição e 
cultura mineira de raiz.”

Cristiano Vilas Boas

“Cheiro e gosto de infância! Forno à lenha, latas cheias e 
aroma de alecrim! Quantas lembranças regadas a saudade!”

Elisângela Guerra

“Celebrar a vida da maneira que mais gostamos, receben-
do visitantes e todos que amamos, café com biscoito na cidade 
hospitaleira, um pedacinho de afeto da nação brasileira.”

Amanda Silva

“Festival que faz relembrar a infância, tem cheirinho de 
biscoitos falantes e sabor de goiabinha.” 

Thaynara Freitas 

“A Festa do Café com Biscoito dá aquela nostalgia gosto-
sa, lembra minha infância e pessoas que já se foram, nada 
melhor que relembrar bons momentos tomando aquele cafe-
zinho na praça.” 

Ana Fernanda

“Biscoito de São Tiago tem, para mim, sabor de infância, 
de casa de vó, saudade!” 

Valdete Amaral

2000

2001

2003

2004

20022002
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sétima edição da Festa do Café 
com Biscoito representou uma 
grande virada nas características 
do evento. A Administração e a 
Comissão Organizadora à época 
entenderam ser o momento para 

implementar mudanças que transformaram 
a “arquitetura” do evento, optando por ca-
racterísticas que fossem capazes de “contar 
uma história”: a história da tradição tipica-
mente são-tiaguense do preparo das quitan-
das, degustadas com café fresquinho e prosa 
acolhedora. 

Os detalhes começam a ser construídos 
o mais artesanalmente possível. Os estan-
des passam a ser montados com bambu 
e deixam de ser de lona. O forno de barro, 
símbolo-mor da tradição são-tiaguense, ga-
nha destaque na praça. Construído no meio 
da rua, chama a atenção para essa impor-
tante preservação das raízes e preenche o ar 
com o aroma do biscoito assado na hora. O 
sabor agrada ao paladar e a alma. Faz com 
que as pessoas se sintam conectadas com 
o passado, com o tempo da vovó, dos pais 
e, o mais importante, com as suas origens. 
Este também foi o ano em que o proponen-
te da Festa passa a ser o Fórum Cultural e 
de Empreendimento de São Tiago, o Focest, 
uma mudança que 
proporcionou ainda 
mais estrutura para 
o evento.

O secretário de 
Administração, Flú-
vio Salomão, que 
participou deste mo-
mento, relata que o 
objetivo da Festa con-
tinuou sendo contar 
a história da tradição 
são-tiaguense. Mas, 
como toda história, 
o importante é como 
ela é contada: “encon-
trar a melhor ‘forma’ 
de expressar isso era, 
então, o grande desa-
fio para todos os en-
volvidos na organiza-
ção. Esse acabamento 
foi essencial, porque 
mudou a atmosfera 
da Festa, fazendo com 
que os visitantes, e 
até mesmo os são-tia-
guenses, pudessem 
fazer uma espécie de 
‘viagem no tempo’.

 uma Grande Virada

2001

2003

2005:2005:

2001

2003
O Fórum Cultural 

e de Empreendimento de 
São Tiago, o Focest, foi cria-
do em 2002. Um dos obje-
tivos da instituição era jus-
tamente gerir a Festa, além 
de atuar nas demais ações 
culturais do município. De 
acordo com o secretário 
Flúvio Salomão, São Tiago 
não tinha uma instituição 
específica para lidar com os 
projetos culturais e esta era 
uma necessidade cada vez 
mais premente, “principal-
mente porque já imaginá-
vamos a dimensão que to-
maria a Festa do Café com 
Biscoito. Assim, um grupo 
de pessoas da comunidade 
e representantes de vários 
segmentos (educacional, 
cultural, empresarial) se 
reuniram e fundaram o Fó-
rum com esse objetivo. De 
lá para cá, todos os eventos 
culturais de São Tiago são 
realizados através da insti-
tuição.
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“Meus pais e avós são filhos des-
ta terra. Nunca tinha ido à Festa do 
Café com Biscoito até ano passado, 
quando vi de perto todo o significa-
do e daí entendi porque meus fami-
liares não querem nunca morar 
em outro lugar. Não é só vender 
biscoitos e oferecer café de gra-
ça... é se envolver, é se dedicar, 
trabalhar com muito amor para 
proporcionar aos visitantes 
todo conforto e mostrar a re-
ceptividade dos mineiros. Pa-
rabéns  Prefeitura de São Tia-
go por tanto carinho! Festa 
tão maravilhosa e acolhedo-
ra. SUCESSO!!!”

Rosemary Lara

“Quando escu-
to aquela música: 
“Sããããão Tiago! Obri-
gado! Obrigado! Ooooo-
brigado! O nosso muito 
obrigado, a você visitan-
te...” Meu coração se enche 
de alegria, me sinto acolhi-
da como em casa de vó que 
tem carinho, prosa e muito 
‘cafezim quentim’ com biscoi-
to. Fui à festa pela primeira 
vez há 9 anos e, desde então, 
pra mim esta festa faz parte do 
meu calendário.  Termina uma 
e eu já fico ansiosa pela próxima! 
Muuuito obrigada São Tiago!”

Elaine de Moura

2006

2007

2008
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Festa do Café com 
Biscoito se torna 
Patrimônio Cultural 
Imaterial

2010: 2010: 
lguns marcos ficam eter-

nizados nessa edição. A Festa 
passa a ser considerada Patri-
mônio Cultural Imaterial pelo 
Instituto Estadual do Patri-

mônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). 
Foi o reconhecimento oficial da simbo-
logia que a celebração atingira para a 
cultura são-tiaguense e mineira. 

A Administração Municipal à época, 
através do Conselho Municipal do Patri-
mônio Cultural, junto ao Focest e demais 
instituições ligadas ao evento, organi-
zam e enviam ao Iepha a documentação 
necessária. “A avaliação positiva do Ins-
tituto foi uma grande conquista. A Festa 
agora precisa ser preservada pela nossa 
e pelas futuras gerações. Foi a tradição 
no preparo dos biscoitos aliada a um 
evento dessa importância que fez com 
que a cidade de São Tiago se tornasse 
conhecida em todo o país”, contou o 
prefeito Denilson Reis. O tombamento 
significa, ainda, que a tradição de servir 
o café com biscoito nas festas foi tida 
como uma peculiaridade da região, in-
comum para quem não pertence a esse 
costume. O objetivo da classificação é 
conservar a cultura são-tiaguense, que 
poderia ser modificada ou extinguida 
com o tempo. 

Dona Zely Rezende, com seus 90 anos 
de experiência, considera que o registro é 
de grande importância. “É bom para não 
perder essa prática. Nessa Festa, o povo 
são-tiaguense vende muito os seus pro-
dutos, atrai pessoas de todos os cantos. 
Agora quem abolir esse costume estará 
descumprindo um compromisso com a 
sociedade. Os biscoitos de São Tiago es-
tão por toda parte, identificados como 
produtos da Terra do Café com Biscoito, 
isso é muito bom, está oficializado”.

Outra mudança em 2010 que merece 
destaque diz respeito ao forno. Até en-
tão, ele era construído e desmanchado 
todos os anos. A Prefeitura Municipal 
elaborou um projeto que incrementou 
a arquitetura da praça com a presença 
“ilustre” de um forno permanente. Em 
área coberta e mais ampla, “o forno na 
praça” se tornou um local para o recep-
tivo turístico, onde quitandas são servi-
das ao público visitante, além da expo-
sição de produtos são-tiaguenses para 
a venda. Um espaço à altura para uma 
grande Festa!
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“Setembro chegou... ipês 
florindo... alecrim cheirou... 
é biscoito no forno. Celebra-
mos a cultura e tradição do 
‘ouro’ ao ‘biscoito’. Festa, 
conquistas, sabores, emo-
ções, encontros, reencon-
tros, café com biscoito...”

Marcus Santiago 

“São Tiago:  pequena 
cidade mineira localizada 
no Campo das Vertentes, 
oferece carinho em forma 
de biscoitos.”

Fernanda Sousa

“Festa linda e organiza-
da! Desde a primeira vez que 
fui jamais deixei de voltar. 
Parabéns a todos os são-tia-
guenses que nos recebem tão 
bem e com tanto carinho, sem 
falar nas delícias dos biscoitos 
e encantos da cidade e da fes-
ta. Dá vontade de me mudar 
para essa cidade linda!!”

Anthonya Damasceno

“Do Mato Grosso do 
Sul para Minas Gerais! 
Porque aqui tem café 
quentinho e biscoito 
bom de maisss.....”

Susi Maciel

2010 2010 

2011 2011 
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ão Tiago fechou a década de 1990 com um 
grande salto rumo a um tempo de mais profis-
sionalismo no seu maior negócio local. A Festa 
do Café com Biscoito tem uma parcela de res-
ponsabilidade nesse crescimento, mas, tam-

bém serve como registro histórico. Após pouco mais de 
dez anos de realização da primeira festa, o cenário agora 
é outro. 

As festas subsequentes foram se estruturando e atrain-
do, a cada ano, mais visitantes. Os biscoitos são-tiaguen-
ses foram ganhando notoriedade, o número de padarias e 
as vendas aumentando. Os resultados já eram percebidos, 
mas, no início desta década, em 2013, um reconhecimento 
foi salutar para a consolidação da qualidade do produto: a 
chancela do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), o órgão governamental responsável pelo aperfei-
çoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de 
concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual 
para a indústria.

Foi o modo peculiar no preparo dos biscoitos que con-
feriu a São Tiago o selo de procedência do Instituto. No 
Brasil, são poucos os registros concedidos devido à rigi-
dez dos critérios exigidos. Atualmente, existem 58 áreas 
reconhecidas pelo INPI, sendo que São Tiago foi o sétimo 
município de Minas Gerais a receber o reconhecimento.

O selo de “Indicação de Procedência” é uma forma de 
proteção da origem dos biscoitos são-tiaguenses e atesta a 
qualidade e o processo tradicional de produção em nossas 
padarias (como são conhecidas no município, as fábricas 
de biscoitos). São produtos certificados através dos mais 
altos padrões de controle de qualidade, porque os produ-
tores de biscoitos sabem que sabor é fundamental, mas o 
jeito de produzir estas iguarias é que faz com eles sejam 
tão especiais. 

A Indicação Geográfica (IG) é um 
ativo de propriedade industrial usado 
para identificar a origem de um deter-
minado produto ou serviço, quando o 
local tenha se tornado conhecido, ou 
quando certa característica ou quali-
dade desse produto ou serviço se deva 
à sua origem geográfica.

A proteção concedida por uma IG, 
além de preservar as tradições locais, 
possui o potencial de diferenciar pro-
dutos e serviços, melhorar o acesso 
ao mercado e promover o desenvolvi-
mento regional, gerando efeitos para 
produtores, prestadores de serviço e 
consumidores.

O registro de IG permite delimi-
tar uma área geográfica, restringin-
do o uso de seu nome aos produtores 
e prestadores de serviços da região 
(em geral, organizados em entidades 
representativas). A IG possui duas es-
pécies: Indicação de Procedência (IP) 
e Denominação de Origem (DO). 

 (Fonte: INPI)

A SEGUNDA DÉCADA
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“Evento de muito bom gosto. Tem cul-
tura, alegria e um povo bondoso que reúne 
gente boa e delícias pra todos os gostos.”

Luiz Sérgio Barbosa

“São Tiago, cidade conhecida pelo biscoito. Tradi-
ção que nasceu nos fundos das casas das famílias san-
tiaguenses. No forno à lenha, pelas mãos de grandes 
mulheres, nossas vidas foram marcadas pelas sabo-
rosas quitandas, cheias de histórias e amor.”

 
Josélia Canaan
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“Setembro primaveril! Forno à es-
pera dos biscoitos apetitosos, praça 
florida de pessoas , quitandas e orna-
mentos!” 

Maria Ilza Mendes

“Quando setembro se aproxima, os 
ipês decoram a Praça e as barracas co-
meçam a aparecer.  Começo a aguçar o 
paladar e sentir o cheirinho de festa, mú-
sica, prosa e biscoito no ar.”

André Santiago

“Festival perfeito! Essencial para ree-
nergizar os conterrâneos dessa terra e 
cativar aqueles que a visitam!”

Ana Luiza Reis

“E   setembro chegou com cheirinho de café 
e o gostinho de variados sabores de biscoito. 
Melhor cenário não há, pois aqui tem gen-
te hospitaleira com lindo sorriso no rosto. 
Essa é a nossa festa do Café com Biscoito.”

Fania Silva

20152015

20162016
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m 2017, os visitantes encontraram 
uma pitoresca novidade: um por-
tal construído aos moldes de uma 

casa de pau a pique. Feita artesanalmen-
te e com todo o esmero, a casinha-portal 
deu certo e começou a fazer parte do ce-
nário da festa desde então, “é mais uma 
forma de dizer aos nossos visitantes: sin-
tam-se em casa! Essa acolhida sempre foi 
uma das características mais marcantes 
dos são-tiaguenses e sabemos o quanto é 
importante que a Festa expresse isso tam-
bém”, contou o prefeito Denilson Reis. 
O responsável pela obra em 2017, Ilton 
Gouveia, dá a receita: “primeiro montamos 
a estrutura de madeira, colocamos réguas 
de bambus bem próximas umas das outras, 
para ajudar na fixação do barro. Depois, ma-
nualmente, usamos terra e esterco entre as 
réguas, sem usar nenhum tipo de ferramen-
ta. É um trabalho muito artesanal mesmo.”

s vinte anos da Festa do Café com 
Biscoito em 2018 foi um grande 
momento!! Com uma programa-

ção ainda mais especial, grandes ar-
tistas marcaram presença como Chico 
Lobo e o Tenor João di Souza e a len-
dária banda Ira! A Festa atraiu ainda 
mais público, mas não deixou de ser es-
sencialmente familiar. Representantes 
de todas as gerações, famílias com be-
bês, crianças e idosos compartilhavam 
o mesmo espaço de forma harmônica e 
confirmaram que a Festa do Café com 
Biscoito é e continuará sendo uma cele-
bração para pessoas de todas as idades. 
Como bem definiu o violeiro Chico Lobo, 
a Festa do Café com Biscoito, represen-
ta “uma resistência cultural” porque, de 
fato, ao longo dos seus 21 anos de reali-
zação completados nesta edição, a Festa 
manteve sua identidade.

2017      2018 2017      2018 
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A TERCEIRA DÉCADA
ecorde impressionante 

de público e mídia espon-
tânea regional e nacional. 
Aspectos que marcaram 
a 21ª edição da Festa do 
Café com Biscoito e de-

monstrou o que deverá ser a terceira déca-
da do evento. 

Os cálculos feitos pelos organizadores 
e pela equipe de segurança confirmaram 
um público de 100 mil nos quatro dias do 
evento, embora fossem esperados 60 mil. 
Apenas no domingo, foram 70 mil pessoas 
circulando pela praça. Contudo, a Comis-
são Organizadora avaliou que a estrutura 
da festa suportou bem o excedente, “rece-
bemos elogios e percebemos que, apesar 
de algumas dificuldades, as pessoas foram 
bem atendidas. Claro, precisaram enfren-
tar algumas filas em função do número 
elevado de público, mas nossa estrutura 
conseguiu atender. Precisamos rever, cer-
tamente, para o próximo ano sempre pen-
sando em oferecer o melhor para nossos 
visitantes e, claro, para os são-tiaguenses”, 
comentou o presidente da Assabiscoito, 
Rondon Assis.

Com relação à mídia espontânea, hou-
ve inserções em programas transmitidos 
regionalmente, como a EPTV, e nacio-
nalmente, como a Rede TV e o programa 
Mais Você, da apresentadora Ana Maria 
Braga. “Esta mídia espontânea tem um 
valor simbólico fundamental para a Festa 
do Café com Biscoito. Sem dispender ne-
nhum recurso público, aqueles minutos 
em que a Festa foi televisionada, e também 
difundida pelas redes sociais, foram muito 
preciosos. Através deles, São Tiago ganhou 
visibilidade da melhor forma, com muito 
mais credibilidade. Sem dúvida, são os fru-
tos que a cidade colhe de todo o trabalho 
que vem sendo feito ao longo dos anos e 
que deve ser muito valorizado pelos são-
-tiaguenses. O nome da cidade vai se forta-
lecendo e acredito que, em futuro próximo, 
será um dos destinos mais procurados em 
Minas Gerais. As atuais gerações estão dei-
xando uma grande herança para as futuras, 
isso tem um valor incalculável”, avaliou a 
assessora de Comunicação da Prefeitura, 
Adriana Cunha.

Na edição de 2019, destaco três aspectos positivos. 
Primeiramente, eu imagino que consolidamos o modelo 
da Festa. Ou seja, a praça como palco do evento; a pro-
gramação tanto diurna, quanto noturna de shows; a 
abertura na quinta-feira que, juntamente com a sexta-
-feira, são os dias em que a Festa é quase que exclusiva-
mente desfrutada pelas pessoas da cidade; e as progra-
mações direcionadas ao público infantil e melhor idade.  
Em segundo, a sociedade de São Tiago percebeu a im-
portância de fazermos, então, com que esse modelo 
possa ser totalmente executado. Inclusive no que se re-
fere aos 45 dias de construção do cenário da Festa. É 
um formato que gera uma mídia espontânea impor-
tantíssima, imprescindível para o sucesso do evento.  

Outro ponto fundamental é a questão econômica. Em 
meio a toda essa crise que o Brasil atravessa, sobretudo em 
relação a empregos, mantemos altas taxas de empregabi-
lidade, próximas a 100%. Isso, por si só, já é um feito es-
pantoso, a gente consegue agregar renda e ampliar nossa 
visão de mercado, de negócios. Nossa Administração não 
cruza os braços, trabalhamos para ampliar cada vez mais 
nossos horizontes. Exemplo disso é o investimento que esta-
mos fazendo em nosso projeto turístico que irá, junto com 
o nosso maior evento, garantir um futuro ainda mais prós-
pero para a Terra do Café com Biscoito.

Denilson Reis
Prefeito Municipal 
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á cerca de dois anos, a Prefeitura vem desenvol-
vendo um projeto turístico para a cidade ins-
pirada na criação do circuito “Caminhos de 
São Tiago”. E, durante a XXI Festa do CCB, 
um grupo de articuladores do projeto divulgou 

um de seus primeiros ‘produtos’: o Turismo de Experiên-
cia. 

De acordo com a consultora de Turismo da Prefeitura, Mônica 
Gomes, durante a Festa foi lançado o primeiro folder promocional 
‘CAMINHOS – na Terra do Café com Biscoito’. “O material contem-
pla 11 empreendimentos, sendo um voltado especialmente para o Tu-
rismo de Base Comunitária. Em fase experimental, foram apresenta-
dos quatro roteiros, oferecendo atividades de experiência que são ‘a cara’ de São 
Tiago, além do acompanhamento de condutores durante todo o passeio, garan-
tindo maior conexão do turista com o contexto histórico e cultural da cidade. Até 
o final do ano, nossa meta é lançar no mínimo mais quatro roteiros, que também 
irão oferecer vivências autênticas, resgatando as raízes culturais da cidade, para 
que a comunidade local possa se orgulhar e o turista se encantar com ‘o jeito 
são-tiaguense de viver’”, explicou a consultora. 

Conhecer o boi de estimação Tomate, cuidadosamente 
treinado e “domesticado” pelo seu dono Tião. Apreciar a 
história da comunidade da Carapuça; tomar um café re-
cém colhido ouvindo uma boa prosa; experimentar frutas 
e peixes diretamente das fazendas em que são cultivados 
são outras “delícias” de São Tiago, que tem muito mais a 
oferecer além do café com biscoito!

Projeto Turismo de Experiência 
divulgado durante Festa do CCB

Caminhos de São Tiago é o mais novo pro-
jeto de criação de um circuito turístico minei-
ro. Ele reúne 11 municípios: Ouro Preto, Ouro 
Branco, Conselheiro Lafaiete, Queluzito, Casa 
Grande, Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, 
Resende Costa, Coronel Xavier Chaves, Ritá-
polis e São Tiago. O projeto está sendo gerido 
pelos três Circuitos Turísticos dos quais fazem 
parte os municípios integrantes: Trilha dos 
Inconfidentes, Vilas e Fazendas e Circuito do 

Ouro. São 275 quilômetros de paisagens e ex-
periências que só Minas Gerais pode oferecer. 

O Projeto tem por objetivo criar uma rota 
turística, valorizando os caminhos percor-
ridos no passado pelos tropeiros e pelos in-
confidentes. É uma rota que busca fomentar 
o turismo na área compreendida pelo Progra-
ma e dar visibilidade aos municípios de pequeno 
porte no cenário turístico regional e nacional. 

Caminhos de São Tiago

14  - Revista Café com Biscoito



tornou referência, figurando como uma das mais repre-
sentativas da mineiridade ao preservar a tradicional hos-
pitalidade de seu povo: a recepção calorosa regada a café 
e quitanda quentinhos e a boa prosa. Prova disso é ter se 
tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. O jeito 
único de produzir suas quitandas também está preservado 
através do selo de Indicação Geográfica do Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI). 

A maior parte dos recursos 
para a Festa são provenientes 
do poder público municipal e 
via ICMS Cultural, o que de-
monstra a seriedade do evento, 
já que ele conquistou a chancela 
do Estado por se tratar de uma 
política pública de relevância. O 
restante dos recursos é captado 
por meio de Leis de Incentivo, 
junto a empresas que reconhe-
cem o valor social de associar 
suas marcas a eventos que re-
presentam retorno simbólico 
para suas imagens junto à so-

ciedade. Mais do que um negócio, 
a Festa do Café com Biscoito re-
presenta, hoje, o impacto social 
que iniciativas conjuntas podem 
causar em uma comunidade.

sta revista teve por objetivo contar, ainda que 
resumidamente, um pouco da história da maior 
festa de São Tiago. Ela é mais do que um negócio 
que visibilizou a economia de um município. É 

um evento que transformou vidas, que simbolizou uma 
“vitrine” da identidade cultural de um povo e que desta-
cou, definitivamente, São Tiago no mapa do Brasil. 

No início de setembro, anun-
ciando a primavera com seus 
ipês floridos, São Tiago se prepa-
ra para receber milhares de turis-
tas. Esta é uma festa familiar que 
prioriza a confraternização entre 
todas as gerações e é um convite 
ao convívio na praça sob as ben-
çãos de seu protetor, São Tiago 
Maior. Todos os anos, vinte e 
quatro estandes de madeira com 
bambu são construídos. Quinze 
deles disponibilizam gratuita-
mente cerca de cinco toneladas e 
meia das mais variadas e delicio-
sas quitandas para degustação. O 
cafezinho também é de graça. Além disso, os visitantes 
podem conferir produtos da agroin-
dústria e do artesanato são-tiaguenses, 
afinal, nove dos estandes, com 14 expo-
sitores, são destinados a estes produtos. 

A Festa do Café com Biscoito já se 

Festa do Café com Biscoito:

mais do que um negócio

“Tenho muitas lembranças de quan-
do criança, das participações nos desfiles 
que cortavam a praça, desde a época em 
que estudava no Pinguinho de Gente, até 
mais tarde quando estava na Escola José 
Aldo dos Santos. Lembro-me das cores, 
da alegria e dos sabores. Crianças fan-
tasiadas dançavam, cantavam e ence-
navam a tradição com a qual nasceram, 
enquanto encantavam os turistas e aos 
próprios familiares que sempre acompa-
nharam esse espetáculo.”

Talita Ribeiro
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A festa recuperou a base cultural história, memorialística e também 
econômica do município. Tanto é que hoje a indústria de biscoito é um carro 

chefe da economia local. É também um processo de valorização das tradições, 
resgatando a nossa memória culinária.

João Pinto

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob, 
contribuiu para o desenvolvimento do projeto da festa.

Comissão Organizadora da Festa do Café com Biscoito


