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Os caminhos, asfaltados ou não; os rios, em todos 
os seus contornos; a geogra!a, que propõe uma 
unicidade; a política, organizada a partir do ente 
federado; são todas formas de ligação entre as 
cidades localizadas no estado de São Paulo. Deriva-
ções desses sistemas, outras formatações apresen-
tam-se com o objetivo de criar grupos ou blocos 
sempre unidos a partir de propostas em comum. No 
passado, foi assim, com a criação da Região da Alta 
Mogiana. Com mais de 80 municípios inseridos, com-
preendia o traçado do trem e as produções agrícolas. 
As regiões administrativas, em menor conjunto, 
foram criadas para centralizar, em pequenos grupos, 
as atividades da gestão pública conduzidas pelo 
governo do estado. 

Em busca de outras formas de aglomeração 
urbana, em 1973, foram criadas as primeiras regiões 
metropolitanas, no Brasil". Em 2022, já eram 74 
regiões#; entre elas, a de Ribeirão Preto, constituída 
legalmente em 2016$, com a adesão de 34 municípios.

Para além da formalidade legal, esses municípios 
estão ligados pela história. 

Em comum, todos dividem a formação rural, 
desde a composição da terra com o cerrado e a mata 
Atlântica, à concentração de grandes áreas de plan-
tio. Aqueles com predominância de terra “rossa”, 
assim identi!cada pelos imigrantes italianos, envere-
daram para o café, cultura representativa nos séculos 

XIX e XX. Eram tantos os produtores que a região se 
fez a maior produtora de café do mundo. Então, 
surgiram os imensos canaviais. 

A cana-de-açúcar, em constante expansão, 
desde a década de 1970, a partir do Programa Nacio-
nal do Álcool (ProÁlcool), serviu como incentivo para 
a instalação de usinas produtoras de açúcar, com-
bustível e energia renovável. Com muitos grandes e 
pequenos produtores, essa região é agrícola e pecu-
ária, com plantio também de amendoim, milho, 
cebola, frutas, eucalipto, e outras diversidades; e 
criação de gado, que gera leite, que gera queijos e 
doces.

O Aquífero Guarani é a fonte de água submersa, 
que também liga essas cidades. Em algumas, parcial-
mente, e, em outras, como Ribeirão Preto, em sua 
área total, dependendo do traçado das águas. Acima 
do solo, as bacias dos rios Pardo e Mogi mantêm elos 
históricos, e têm sido base para os portos antigos e, 
ainda hoje, não com o destaque da navegação, mas, 
em especial, como recurso natural e de sustentabili-
dade ambiental. Desses dois rios, derivam tantos 
outros, e outros tantos, que neles deságuam forman-
do as artérias molhadas dessa região. Daí surgem as 
muitas cachoeiras, belezas representativas em vários 
municípios.

Com terra e água em comum, o desenvolvimen-
to da região exigiu investimento da engenharia e um 

traçado de linha férrea ligou uns aos outros, organi-
zados em ramais das companhias de trem, com 
destaque para a Mogiana e a São Paulo e Minas.

Esse período deixou de herança, para muitos 
municípios, os remanescentes arquitetônicos das 
estações ferroviárias. Espalhados pelas 34 cidades, 
esses prédios trazem memórias que ligam os habi-
tantes à sua história.

Também as estações apresentam-se como 
acervo da imigração. Poucos não chegaram de trem, 
vindos de vários países da Europa. Cada qual para 
suas fazendas, muitas delas localizadas nessa região. 

Dessas ligações quase viscerais, tantas outras se 
multiplicam. A língua, por exemplo, com sotaque 
interiorano, jeito acaipirado, carregado no erre, 
in%uenciado pelo italiano. A gastronomia, caipira na 
sua essência, também ‘italhanada’, repete-se aqui e 
ali, nas mesas da região.

Com força católica, mas presença presbiteriana, 
espírita e de matrizes africana, a religião é elo forte. 
Alguns templos destacam-se, ora pela antiguidade, 
ora pelos ornamentos. Tão evidente, que um cami-
nho já foi criado, para unir todos em trajetos que 
levam a Aparecida. E como esse da fé, outros cami-
nhos foram idealizados. O da Mogiana e o das artes 
estão entre os mais antigos, mas tantos outros se 
justi!cam, como o das cachoeiras, das trilhas de 

Apresentação
!"#$%, das cervejas artesanais, dos alambiques, da 
gastronomia, dos parques ambientais, dos monu-
mentos arquitetônicos. 

A Região é bonita; tem potencial cultural; já está 
ligada pela história e também por lei. Olhar para esse 
recorte do mapa do estado de São Paulo, primeiro 
para documentar em vídeo&  e, depois, para produzir 
este livro, foi um exercício de sobrevoo. Conceber 
material de conjunto, a partir de cada localidade, 
permitiu um olhar expansivo que deseja, em fase 
seguinte, ser abrangente e mais profundo.

Com base no que se apresenta, é possível forta-
lecer a sinergia já existente para o fortalecimento 
cultural da região, o desenvolvimento econômico, 
com ênfase no modelo de circuito curto, de ações 
colaborativas, que se apoiam na Economia Criativa.

O Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identi-
dades Culturais (IPCCIC)', em atividade desde 2013, 
responsável pelos documentários da série Ligados 
pela História, que ofereceu a base para a organiza-
ção deste livro, avança, a cada trabalho que realiza, 
como conhecedor dos potenciais dessa região.  Em 
projeto sequente, segue na elaboração de um plano 
regional de Economia Criativa, certo em ser, esse, um 
dos melhores caminhos para a criação de trabalho e 
geração de renda com preservação da memória, da 
história e do patrimônio cultural. 
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ALTINÓPOLIS
CIDADE NATUREZA



6

Do alto se vê mais ao longe. Tão mais alto, que, 
muitas vezes, se faz mais fria. Mas não é das alturas, 
dos mais de mil metros de altitude, que vem o seu 
nome. De fato, é uma homenagem ao político Altino 
Arantes. Homem que, por essas bandas, marcou 
passagem por tantos lugares. 

De vários pontos, pode-se ver o vale que a rodeia, 
característica geográ!ca que lhe empresta beleza.  
Dos altos e baixos é que as cachoeiras se formam, uma 
mais bonita do que a outra. De cima, caem as águas e, 

mais abaixo, formam-se as grutas. Com área territorial 
extensa, quase 1.000 quilômetros quadrados, apre-
senta baixa densidade demográ!ca. Suas fazendas 
produtivas ocupam os vastos terrenos, nada unifor-
mes. Reto, mesmo, somente a planície acima do morro 
que, pela forma, ganhou o nome de Mesa. Quem ali 
chega, em dia de céu claro, ainda que depois de um 
caminho fechado, pode contemplar o protagonismo 
do sol antes de se pôr. A capela singela ainda recebe 
orações daqueles que ora pedem, ora agradecem.   

!"#"$%&'#(%)"%*"+(,-"%)"%./#0)"%)(%&1"%2034"5%67668%
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A transição do tempo é observada já na estrada 
alternativa, antes de chegar na cidade, para quem 
acessa Altinópolis por Serrana. De um lado, o café, 
secular, ainda robusto, exibe suas folhas verdes em 
tons escuros. Do outro, bem mais clara e nova, a cana 
avança como matéria-prima potente. É o encontro 
do café com o açúcar. O passado persistente com o 
presente oportuno.

Muitas são as fazendas que compõem a paisa-
gem cultural de Altinópolis. Algumas delas centená-
rias, passadas de geração em geração, desde os 
fundadores do lugar. São 10 mil hectares de café, 
entre 400 e 500 mil sacas produzidas por ano. Produ-
to que circula internamente, no Brasil, mas também é 
exportado para os Estados Unidos da América (EUA), 
a Noruega e o Japão. O tipo de café é próprio, identi!-
cado pelo nome da cidade onde é plantado. Quem 
não é do lugar, se esforça para fazer um blend a partir 
do café de Altinópolis, diz Rafael Isaac, gerente regio-
nal da Coopercitrus.

Ele apresenta três características, que colocam o 
café do município entre os melhores do Brasil, e até 
mesmo do mundo: altitude, clima e amor dos produ-
tores por seus cafezais. O clima e a altitude são carac-
terísticas ambientais, já o amor, esse é identitário e 
referencia a cultura do lugar. 

Márcio Luiz Palma Rezende é a terceira geração de 
cafeicultores. Sua família foi uma das doadoras das 

terras para criar a vila que depois passou a ser Altinópo-
lis. Para ele, o plantio do café é apaixonante. Os cuida-
dos exigidos pela lavoura criam uma relação paternal. 
Pensar no café como um !lho é uma simbologia !gura-
tiva, em busca de explicar o sentimento que envolve 
quem planta e o produto cultivado por anos a !o.

Embora Márcio concorde que o café seja uma 
planta romântica, muito por causa de toda sua histó-
ria de poderio, imigração, resistência, e até mesmo 
beleza, com destaque para as brancas %ores canta-
das em versos, e o ouro verde, que avermelha antes 
do momento certo da colheita, ele também a!rma 
ser uma cultura de difícil manejo. Acompanhar o dia 
a dia da plantação, atento aos menores sinais de 
fragilidade dos pés, exige uma aproximação que 
estabelece laços.    

Depois de um ano, da terra para o terreiro, acon-
tece a celebração da lavoura. Momento de secar, 
bene!ciar, vender uma parte e torrar a outra.  No 
caso do Márcio, criar uma marca e fazer circular.

CAFÉ COM AÇÚCAR

:7



Outra fazenda do município que ainda planta 
café, o faz para exibir aos turistas. De referências 
histórias, a propriedade destaca-se por ainda preser-
var os cinco elementos arquitetônicos das antigas e 
originais propriedades cafeicultoras: casa sede, colô-
nia, capela, tulha e terreiro. 

Presenteada pela natureza com uma queda 
d’água, o trajeto até a cachoeira do Procópio, como é 
identi!cada, pode ser feito a pé ou a cavalo, uma 
atração à parte para quem gosta de aventura. 

O contato com a natureza permite descobrir uma 
cidade rural, do interior, rica de paisagens e educado-
ra. Um passeio mais atento, guiado por quem conhece 
bem o lugar e rapidamente é possível aprender sobre 
tradições, vegetação, animais, geogra!a e tantos 
outros temas que saltam à frente do observador.



Ali perto, outra fazenda reorganizou-se para 
receber o turista e se destaca com um calendário de 
atividades culturais, sendo a mais famosa na região e 
em outros lugares do Brasil, o Forró da Lua Cheia. 
Apreciar a natureza ouvindo música é o atrativo do 
projeto, que acontece há mais de 30 anos. Com públi-
co permanente, reúne, muitas vezes, a família com as 
presenças dos pais e dos !lhos.

Foto: Indie Click - Palco do Vale

Do rural para o urbano, a Matriz marca a área 
central. Do lado inverso, o templo presbiteriano. 
Entre os dois, o coreto, ponto comum nas muitas 
cidades do interior paulista. Próximo da antiga 
estação ferroviária, outro coreto ganha relevância. 
Com detalhes de singela beleza, lembra o tempo em 
que os coronéis se reuniam para saber o preço da 
saca de café enquanto fumavam seus charutos.  Oca-
sionalmente, a reunião ao redor do coreto era para 
ouvir as retretas. Muitas vezes, para saudar os visitan-
tes que chegavam de trem. Instalado desde 1906, 
ainda é espaço para a música em datas especiais.

A máquina que está estacionada sobre os 
trilhos, pichada por quem com ela não se identi!ca, 
não é original do lugar. Foi posta ali para compor 
uma nova história. O senhor Antônio Ferri, presiden-
te da Associação São Paulo-Minas de Preservação 
Ferroviária de Altinópolis, movido por sua paixão 
pelo trem, defende a instalação de uma linha turísti-
ca para ir e vir, em um primeiro momento, perto 
mesmo. Até Serrana, por um lado, e até Guardinha, 
primeira cidade mineira, por outro, podendo chegar 
até São Sebastião do Paraíso, com uma função de 
transporte diário para levar e trazer trabalhadores.

Mas as pretensões são amplas. Instalar um café 
na estação, promover encontros culturais, abrir 

passagens para outros destinos. Movimentar a 
cidade com o turismo ferroviário. O cenário está 
montado, esperando somente por uma restauração 
e aguardando o movimento da litorina. 

O CORETO DA ESTAÇÃO

Forró da Lua Cheia
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Dentro de um dos prédios da estação, estão 
guardados painéis pintados pelo artista, imigrante 
italiano, Bassano Vaccarini. Nascido em San Colom-
bano al Lambro, depois de viver no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Ribeirão Preto, se dedicou a fazer escul-
turas para ambientar praças e espaços públicos, em 
Altinópolis, lugar onde viveu seus últimos dias antes 
de morrer em 7 de abril de 2002. Foram tantas inter-
venções que a cidade !gura entre as poucas no 
Brasil lembradas como galeria a céu aberto. O muni-
cípio já foi notícia nos periódicos franceses, citado 
exatamente pelo seu conjunto de esculturas expos-
to ao ar livre.

Visitar as obras de Bassano Vaccani não é somen-
te uma prática de contemplação. Ao se aprofundar na 
história do artista, nas temáticas de suas esculturas e 
telas, na leitura de seus textos, nas teses que sempre 
defendeu, é possível acessar propostas de convivên-
cia, modelos de sociedade, reconhecer uma !loso!a 
da cultura, observar a força da arte, como elemento 
de ligação entre as pessoas de um lugar.

Sua arte tem forma e, essencialmente, guarda 
mensagens. Ao retratar a assembleia de mulheres, 
por exemplo, o artista contextualiza uma realidade e 
apresenta suas críticas. E assim o faz com o painel dos 
trabalhadores, com o teatro de arena e em todos os 
demais painéis por ele esculpido.

A cidade, que já é alta, tem no seu ponto elevado 
uma praça toda ocupada por esculturas do artista. 
Cada obra detém informações que pautam debates 
sobre a essência da própria humanidade. O protago-
nismo da mulher, nesse lugar, não é somente uma 
predileção do imigrante italiano, a !lha, Daniela 
Vaccarini, o explica como um feminista. Bassano 
defendeu a cidade como um lugar de todos e sempre 
desejou que suas obras, mais do que somente obser-
vadas, fossem experienciadas. Ele se divertia em ver 
as crianças brincando no colo da mãe esculpida em 
cimento.    

A arte de Bassano Vaccarini potencializa a cultura 
de Altinópolis, dando ao município característica 
única. Dos grandes painéis expostos ao ar livre, para 
as telas, gravuras e pequenas peças montadas em 
pedra ou bronze, o conjunto das obras desse !lho 
adotivo da cidade dá a ele dimensão de artista do 
mundo. 

BASSANO VACCARINI
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Do outro lado da rua, está a dona Maria Helena 
Vacari, a Leninha, que produz doces caseiros há mais 
de 40 anos. Ela não é a única, no município. Existem 
muitas doceiras em Altinópolis. Tantas, que em um 
tempo passado existiu até uma cooperativa de 
mulheres. A atividade de dona Leninha ilustra o 
potencial da economia do circuito curto. Ela planta 
goiaba no fundo do quintal, faz o doce na grande 
varanda adaptada, e vende ali mesmo. Tem gente 
que vem de longe comprar os doces dela, mas ela 
mesmo não sai dali.  As variedades são muitas, recei-
tas da mãe que já fazia doce muitos anos antes da 
!lha.

Além dos atrativos da natureza, das fazendas de 
café, do turismo rural, da história da ferrovia, das 
obras do artista Bassano Vacarini e dos doces casei-
ros, Altinópolis preserva tradições como a da Folia de 
Reis. O município ainda realiza encontros e celebra 
com expressão o 6 de janeiro, dia dos Três Reis 
Magos.

Mais fria entre todas essas cidades quentes que 
compõem a Região Metropolitana de Ribeirão Preto, 
Altinópolis desponta como destino para quem 
deseja uma conexão com a natureza e uma visita a 
um tempo mais calmo.  
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BARRINHA
A PRINCESA DO MOGI



Em área territorial, Barrinha é um dos menores 
municípios da Região Metropolitana e conta com 33 
mil habitantes*, apresentando assim a elevada densi-
dade populacional de 225 hab/km+ e muitas opções 
de lazer rural.

Transportando riquezas, duas linhas – a via férrea 
e o Rio Mogi-Guaçu – ajudaram a escrever sua histó-
ria, e até hoje deixam sua marca na paisagem e na 
vida dos seus moradores e visitantes. A linha do trem 
trazia as pessoas que tinham como destino várias 
cidades da região, e que, antes de seguir, desembarca-
vam na Estação de Barrinha; e as margens do Rio Mogi 
ofereciam a argila, matéria-prima de excelente quali-
dade para as cerâmicas, e um cenário natural, tornan-
do a cidade conhecida como a Princesa do Mogi.

Luiz de Lucca Neto, como muitos que buscam 
por oportunidades de trabalho em cidades maiores, 
já morou em Barrinha, saiu para estudar e não voltou 
mais. Arquiteto e urbanista, em seu trabalho de 
graduação, pesquisou sobre a estação ferroviária e 
sua importância enquanto patrimônio histórico e 
cultural.

Luiz conta que a estação da Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro sempre esteve presente em suas 
lembranças da infância, e, com os estudos, passou a 
compreender melhor sua relevância nesse contexto. 
Uma das maiores da região, a estação era parte de um 

dos principais troncos ferroviários que faziam a 
ligação com São Paulo, e, até a metade do século 
passado, vários trens chegavam a Barrinha, antes de 
se dirigir a outras cidades, o que contribuiu muito 
para o seu desenvolvimento econômico.

Do ponto de vista arquitetônico, Luiz comenta 
que as estações ferroviárias implantadas no Estado 
apresentavam diversas tipologias, e a de Barrinha, 
mesmo com dimensões menores do que outras, 
como as de Campinas, Araraquara e São Paulo, rece-
beu características singulares, devido à sua localiza-
ção estratégica.



Morador da cidade, o Sr. Orlando, mais conheci-
do como Caco, é personagem dessa história. Ele, que 
muitas vezes fez o trajeto de trem até São Paulo, que 
demorava sete horas, lembra que vinham veículos 
de muitas cidades da região, e mesmo de Minas 
Gerais, para buscar os passageiros que desembarca-
vam em Barrinha.

Quando chegou à cidade, que se originava de 
desmembramentos da Fazenda São Martinho, Barri-
nha ainda era distrito de Sertãozinho e tinha apenas 
algumas casas, e o Sr. Orlando ajudou a fundar uma 
de suas primeiras olarias, que eram várias, naquela 
época. Os tijolos, produzidos manualmente, eram 
transportados pela ferrovia para Ribeirão Preto e até 
mesmo São Paulo.

Infelizmente, essa produção artesanal não 
conseguiu competir com as modernas técnicas 
industriais, e as olarias de Barrinha foram desapare-
cendo. Ele também conta que o nome da cidade, 
além de se referir à própria argila utilizada nas olarias, 
se liga ao rio, pois originou-se do Porto Barrinha, que 
se localizava próximo a Jaboticabal.

Em uma modesta pracinha da cidade, um 
grande Tori lembra a importância dos imigrantes 
japoneses, que com os italianos e migrantes de 
outros estados do país, constituíram a força de traba-
lho que viabilizou a intensa produção agrícola, 
inicialmente associada ao café e depois à cana-de-
-açúcar.

As lagoas da cidade ainda abrigam os eventos 
de pesca e oferecem o lazer à sombra das árvores, 
em áreas como a do Parque Ecológico de Barrinha, 
que atualmente está sendo re%orestado.



As margens do Rio Mogi Guaçu dão lugar ao 
turismo rural e seus atrativos simples e acolhedores, 
como as árvores frutíferas, os peixes, os patos soltos e 
o fogão a lenha, onde se prepara o cardápio do dia. Na 
Estância Fazendinha, um trenzinho colorido, feito 
com barris, recebe as crianças; e o lanche, com bolo de 
fubá, doce de leite e pão caseiro, encanta os turistas.  

Os pássaros e as cigarras compõem a trilha 
sonora de um dos pontos de onde se extraía a argila, 
tão importante para a economia da cidade. Quem 
conta essa história é Willy Matias, mestre %uvial, que 
oferece passeios ao longo do Rio Mogi Guaçu.  A ideia 
de valorizar essa paisagem foi de seus pais, que inves-
tiram na construção de um barco e na formação de 
Willy como condutor da embarcação. 

Durante o passeio, Willy destaca os pontos turís-
ticos e conta as histórias do rio e da famosa Princesa 
do Mogi e suas belezas naturais. O percurso tem 
início próximo ao ponto onde o Ribeirão da Onça 
deságua no Rio Mogi, que segue em direção ao Rio 
Pardo, para depois desaguar no Rio Grande. Ali, uma 
grande placa de madeira entalhada ilustra o percurso 
do Rio Mogi e seus pontos principais.

Nem todos os trechos do rio são navegáveis, 
exigindo que Willy estudasse cuidadosamente o 
caminho a seguir, evitando suas pedreiras, para não 
encalhar! Assim, a navegação ocorre a jusante, ou 
seja, rio abaixo.

Vários ranchos oferecem o lazer, ao longo das 
margens do rio, em sua maioria localizados em sua 
margem direita, no município de Barrinha, cujo 
acesso é privilegiado pela proximidade com a cidade 
e pelas rodovias sem pedágio. Nas estruturas das 
pontes, é possível visualizar as marcas da água que, 
em época de cheia, pode até entrar nos ranchos, fato 
que não acontece desde 2012.

O passeio sai da Estância Fazendinha, vai até a 
Ponte Velha de Barrinha, e dura cerca de 40 minutos. 
Willy lembra que, no período entre 1884 e 1903, a 
navegação era um dos principais meios de transpor-
te utilizados, com embarcações a vapor, que abaste-
ciam de acessórios e alimentos os fazendeiros que 
iniciavam o desbravamento da região.

Um passeio no Mogi



Para entender uma cidade, é preciso reconhecer 
a contribuição de seus moradores, e, em Barrinha, 
uma visita ao Museu Carlos Guidi permite ver como a 
trajetória de uma família interagiu com toda uma 
comunidade. Uma estrada de terra leva ao Hotel 
Fazenda Vista Alegre, onde Eva Guidi, sobrinha de 
Carlos, recebe os visitantes que querem conhecer o 
museu que conta a história de sua família e também 
a trajetória da agricultura, da vida rural e da imigra-
ção italiana na região.

Carlos Guidi, imigrante italiano que chegou ao 
Brasil com 23 anos, sempre sonhou em montar um 
museu, e faleceu cinco dias após realizar seu último 
desejo, a inauguração. No local que antes servia 
como alojamento para os trabalhadores que vinham 
para o corte da cana, o museu, inaugurado em 2009, 
guarda o acervo rural da Fazenda Boa Esperança, 
desde a época dos trabalhos com a olaria, com todas 
as suas peças organizadas e catalogadas.

 O acervo do museu também conta com registros 
fotográ!cos e a coleção de câmeras de Bruno, irmão 
mais velho de Carlos. Inicialmente organizado como 
um registro histórico destinado aos jovens da própria 
família, hoje o museu oferece atividades para grupos 
de estudantes, contando a história de um imigrante 
italiano que chegou ao Brasil sem recursos e conse-
guiu deixar propriedades rurais para os seus onze 
!lhos. Eva Guidi, que trabalha com o turismo rural 
desde 2001, acredita no potencial dessa atividade 
para o desenvolvimento dos municípios.

Museu guarda 

história Rural

Eva também é presidente do Conselho Munici-
pal de Turismo (Comtur) de Barrinha e, com outro 
integrante do conselho, Sérgio Freitas (2022), 
contam que estão organizando um mapeamento 
das identidades culturais de Barrinha, para que o 
município possa fazer parte do circuito turístico da 
região. Também está sendo realizado o cadastro dos 
artesãos do município, para que possam ser agenda-
dos eventos e feiras destinados à comercialização de 
seus produtos, aumentando, assim, sua fonte de 
recursos. Outra preocupação do Conselho refere-se 
ao tratamento paisagístico e urbanístico da cidade, 
para que se torne mais atrativa aos turistas.
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Evandro Brandão, secretário de Esportes, Cultura 
e Lazer de Barrinha, conta que a paixão do mestre 
Aldo Gardenha contagiou a população da cidade 
pelo jogo de xadrez. Um dos jogos mais antigo do 
mundo, o xadrez conta com a terceira maior literatu-
ra, o que permite o contínuo aprimoramento dos 
seus aprendizes. Consequência disso, os campeona-
tos promoveram o melhor desempenho dos estu-
dantes praticantes nas outras disciplinas, estimulan-
do as crianças. Uma mesa de troféus exibe os títulos 
regionais e estaduais que têm sido consagrados às 
equipes de Barrinha, cujos integrantes ainda guar-
dam em casa suas medalhas e troféus individuais.

Xadrez como tradição cerveja como inovação

Na fachada do teatro  uma homenagem ao tenor 
que começou a cantar ainda criança, Jean William 
Silva, um ilustre personagem da cidade que, soltan-
do a voz, encantou Barrinha e o mundo.

O cervejeiro Rafael Teixeira a!rma que o que 
difere uma cerveja da outra é a concentração e o 
tipo de malte, que dá sabor à bebida. Em sua 
cervejaria, a Barra Santos, ele reproduz a receita 
de um mestre cervejeiro que estudou na Alema-
nha por trinta anos, e a!rma que, da fermentação 
à maturação, o processo dura 20 dias. Edmar 
Teixeira, empresário, reforça que a produção 
artesanal da cerveja tem mercado garantido, que 
cresce a cada dia e no qual vale a pena apostar.

* Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatística (IBGE), 2020. 
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BATATAIS
ESTÂNCIA TURÍSTICA



A história remonta aos séculos XVII e XVIII, 
quando as “Paragens de Batatais” ainda eram habita-
das pelos caiapós. A origem exata do nome perdeu-
-se na memória. Uns dizem que é pelas plantações de 
batata, ainda do período em que os bandeirantes 
cruzavam suas terras pela estrada dos Goiases. 
Outros a!rmam que nasceu de uma palavra tupi, 
Baitata, que signi!ca “rio cascateante entre as pedras”, 
ou, ainda, da lenda Boitata, cobra de fogo, que os 
indígenas acreditavam proteger os campos contra 
incêndios,. O que se sabe é que, em 1728, já existiam 
documentos legais sobre a sesmaria chamada Bata-
tais, doada a Pedro da Rocha Pimentel. Com um 
pequeno cemitério e poucas casas, o arraial foi eleva-
do à freguesia por D. João VI, em 1815, quando o 
toucinho de porco era uma das principais atividades 
econômicas. 

No !nal do século XIX, já era importante parada 
da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Pelos trilhos, 
transportava-se o café, que se tornou o principal 
produto da região na época.  Em 1886, desembarca-
ram, na estação, visitantes ilustres:  D. Pedro II e a 
Imperatriz Teresa Cristina. No dia 22 outubro daquele 
ano, depois de almoçar em Campinas, o soberano do 
Brasil tomou o trem inaugural da Mogiana e seguiu 

para Poços de Caldas, dormiu em Ribeirão Preto no 
dia 24, e visitou Batatais no dia 25, de onde voltou 
para Ribeirão e partiu para Casa Branca e, depois, 
Mogi-Mirim, seguindo novamente para Campinas. A 
velha estação se foi e, a nova, da década de 1930, que 
antes fervilhava com o movimento de imigrantes e 
cafeicultores, hoje recebe os visitantes em busca de 
cultura e história. No prédio, funciona a Estação 
Cultura “Editor José Olympio” e o Museu Histórico e 
Pedagógico Dr. Washington Luís.

D"/é Olympio. Foto: Internet, sem identi!cação. Acesso 2022. 

E0/H'-I#"-%J3íis. Foto: Internet, sem identi!cação. Acesso 2022. 



José Olympio, que dá nome à estação, nasceu em 
Batatais e tornou-se um dos maiores editores de 
livros do Brasil, entre 1940 e 1950.  Ainda em vida, 
doou seus mais de 2.800 livros para a prefeitura, que 
os repassou  para a biblioteca dos Claretianos, de 
Batatais. Ana Carolina Guimarães, bibliotecária, revela 
uma curiosidade: muitas dessas obras escondem 
dedicatórias ao editor, manuscritas por autores famo-
sos, como Carlos Lacerda e Portinari.

Luciana Squarizi, historiadora, destaca a impor-
tância do Paulista de Macaé, que dá nome ao museu. 
O presidente do Brasil entre 1926 e 1930, Washington 
Luís, advogou na cidade, onde iniciou sua carreira 
política, entre 1896 e 1901, como vereador e, depois, 
intendente municipal. Em Batatais, fundou com 
amigos uma sociedade dramática e a Loja Maçônica 
Philantropia II. 

O museu também abriga o acervo de livros e 
parte da história de um batataense ilustre, Altino 
Arantes, nascido na cidade em 1876. Atuou como 
advogado em Batatais, depois de estudar no Colégio 
São Luís, de Itu, e na Faculdade de Direito, de São 
Paulo. Com o apoio político dos coronéis do café, 
como Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, o Quinzi-
nho da Cunha, sua carreira política decolou. Em 1906, 
em carta ao cafeicultor de Ribeirão Preto, ele agrade-
ce a “valiosíssima intervenção com que amparou e fez 
vingar a [...] candidatura à deputação federal”-.

Outro importante espaço de memória é o 
Centro de Documentação da II Guerra Mundial 
Capitã Altamira Pereira Valadares. O local preserva a 
documentação sobre as 73 mulheres batataenses 
que se voluntariaram como enfermeiras, compondo 
a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Dentre elas, 
estava a capitã Altamira, que serviu na Itália, na 
Primeira Divisão Brasileira, integrada ao Quinto Exér-
cito Americano, sob o comando do General Mark W. 
Clark. Ao retornar ao Brasil, iniciou a luta pela preser-
vação da memória dos que lutaram na guerra, orga-
nizando o centro de documentação, inicialmente, 
com recursos próprios.

capitã altamira
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Parte da rica história de Batatais está preservada, 
também, em seu patrimônio arquitetônico. No Cemi-
tério Senhor Bom Jesus, construído no século XIX, a 
riqueza da arte tumular é representada em anjos 
com vestes rendadas e esculturas de !guras huma-
nas. As obras de marmoristas italianos congelaram 
no tempo a beleza talhada em mármore de Carrara, 
traduzindo sentimentos de tristeza, saudade, preo-
cupação e fé, que acompanham de perto o luto. 

Um passeio pelas ruas da cidade e exemplares 
do patrimônio cultural edi!cado vão se revelando 
um a um. São desde prédios públicos, como a Casa 
da Cultura, até residências. Alguns mais preservados 
do que outros, mas, juntos, formam um conjunto 
expressivo de bens culturais.

Alessandra Baltazar, arquiteta, esclarece que 
Batatais tem várias fases da história representada em 
sua arquitetura. Anteriores à Proclamação da Repú-
blica, centenárias residências nos arredores da Igreja 
erguem-se sobre porões, ostentando sua simetria de 
portas ao centro, ladeadas por janelas altas. Construí-
dos entre 1889 e 1930, sobrados circundados por 
varandas e jardins, como o Palacete do Monsenhor 
Joaquim Alves Ferreira, projetado por Júlio Latine e 
Carlos Zamboni, em 1929, espalham-se pelo centro 
velho da cidade, dando ao visitante a impressão que 
caminha por um museu a céu aberto. 

6C

Arte e Patrimônio Cultural



A Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, também 
projetada por Latine, guarda uma parte importante 
do patrimônio artístico brasileiro: telas de Cândido 
Portinari, pintadas no início da década de 1950. O 
conjunto inclui pinturas retratando Bom Jesus da 
Cana Verde, Nossa Senhora, Trans!guração de Jesus, 
São Sebastião, Batismo de Jesus, A Fuga para o Egito 
e a Sagrada Família, todas doadas pela Comissão de 
Obras da Igreja Matriz de Batatais à paróquia. O 
conjunto foi tombado como patrimônio histórico e 
artístico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan), em 1974.. Também 
se encontram na Igreja 14 telas da Via Sacra, execu-
tadas em 1954 e tombadas pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (Condephaat)"/ . 

CANDIDO PORTINARI



Quem conta como as obras de Portinari passa-
ram a compor o acervo da Matriz, é Beatriz Tofeti. 
Nascida na fazenda Pimentel, em Batatais, a morado-
ra é neta de José Martins de Barros, que fazia parte da 
Comissão que cuidou da reforma da Matriz. Foi José 
quem sugeriu que as obras de Portinari embelezas-
sem o templo, tornando-se responsável por custear 
uma parte considerável do que foi pago pelas pintu-
ras. Durante o processo de criação das obras, o cafei-
cultor e o pintor se tornaram grandes amigos. Nem 
mesmo as diferenças políticas abalaram a amizade, 
que !cou eternizada no retrato de José, que Portinari 
pintou e o presenteou, acompanhado da dedicatória: 
“O meu abraço ao meu melhor amigo, José Martins 
de Barros”.

Depois de apreciar a arte em telas de Portinari, é 
possível desfrutar das obras de Bassano Vaccarini. No 
Teatro Municipal, encontra-se o alto-relevo Tragédias 
Gregas, criado em 1978, e os painéis metálicos em 
superfície plana, representando dom Quixote e 
Sancho Pancha. Outras esculturas do italiano 
brindam os batataenses, como o painel em homena-
gem aos trabalhadores, no Centro de Lazer"".

De maneira instintiva e original, Con Silva, artista 
de Batatais premiada na Bienal Naif do Brasil, de 
2020, traduz de maneira espontânea as suas próprias 
experiências, representativas das várias referências 
culturais brasileiras. De suas telas, emergem, de 
maneira expressiva, elementos do movimento negro, 
da luta indígena, do sagrado africano e da herança 
católica. Outro aspecto que marcou a trajetória da 
artista foi o carnaval. Por ter praticamente crescido 
dentro do Barracão do Grêmio Recreativo Acadêmi-
cos do Samba, fundado por seu pai, Isoel da Vila, 
irmãos e amigos, Con Silva fala com tristeza sobre o 
declínio dessa tradição, no município, que remonta à 
década de 1920.

arte  - teatro - carnaval
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E ao falar de arte, Batatais é conhecida nacional-
mente pela topiaria. Facilmente se esquece do 
tempo, ao perder-se pelas esculturas verdes dos 
jardins da Praça Joaquim Alves. Sob a coordenação 
de Lucas Munari, artistas/jardineiros, como Paulo 
Sérgio Bergamo de Lima e Odair Bertolino, conheci-
do como Kiko, são responsáveis por décadas de 
contornos sinuosos e, por vezes, inusitados, da arte 
de esculpir em plantas, como os ciprestes. Desde 
1930, com o trabalho iniciado por Joaquim Sandrim, 
que a vegetação assume formas redondas, quadra-
das, imagens de pessoas, objetos e animais, atiçando 
o imaginário do visitante, com girafas e elefantes 
povoando a praça da Igreja Matriz"#. 

A ARTE DA TOPIARIA



O potencial cultural de Batatais não cabe em 
poucas páginas. A!nal, a cidade é rica no campo da 
arte e do patrimônio cultural. Além de tudo isso, há a 
tradição do futebol, com o Fantasma da Mogiana, 
que descobriu talentos como Algistro Lorenzato, que 
!cou conhecido como Goleiro Batatais; o zagueiro 
José Guilherme Baldocchi; e o Zeca Lopes. 

E, para terminar, ou começar, dependendo da 
perspectiva, ainda tem produção de cachaça, o!cina 
de talentos com colchas feitas de retalho, !lmes produ-
zidos na cidade e as festas de São Genaro e do Leite.

e muito mais...
O FANTASMA DA MOGIANA

 , CARDOSO, W. História do município. Disponível em: https://camarabatatais.sp.gov.br/historia-do-municipio/. Acesso em: 20 maio 2022.
-AESP. Fundo Joaquim Junqueira. 8/1/1906, carta 17. In: MATTIOLI, A. F. A teia de poder: Coronel Junqueira e a política da primeira repúbli-
ca em Ribeirão Preto. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300890854_ARQUIVO_anpuhsptexto comple-
tomattioli.pdf. Acesso em: 20 maio 2022.
.O PATRIMÔNIO DE BATATAIS. Jornal da Cidade. 2020. Disponível em: https://jornaldacidadebatatais.com.br/o-patrimonio-em-bata-
tais-parte-01/. Acesso em: 16 maio 2022.
"/CONDEPHAAT. Resolução n. 132/1982. Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/catorze-quadros-da-via-sacra-de- 
candido-portinari/. Acesso em: 22 maio 2022.
""JORNAL DA CIDADE. O Teatro Municipal de Batatais e Bassano Vaccarini. 2020. Disponível em: https://jornaldacidadebatatais.com.br/o-
-teatro-municipal-de-batatais-e-bassano-vaccarini/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =o-teatro-municipal-de-bata-
tais-e-bassano-vaccarini. Acesso em: 20 maio 2020.
"#CHAIM, Célia. Escultura verde. ISTOÉ. 2006. Disponível em: https://istoe.com.br/23464_ESCULTURA+VERDE/. Acesso em: 20 maio 2022.
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BRODOWSKI
DE CANDIDO PORTINARI



A história de Brodowski está ligada aos trilhos do 
trem, como parte do trecho de ferrovia que ia de 
Campinas a Mogi"$. A estação foi fundada em 1894, 
recebendo o nome do engenheiro polaco Alexandre 
Brodowski,  funcionário da Companhia Mogiana, 
responsável pela expansão do ramal ferroviário que 
deu origem ao município. 

Da estação, surgiu um povoado. Os migrantes 
chegavam à região em busca de oportunidades de 
trabalho nas fazendas de café. Com o crescimento, 
Brodowski foi elevada a município, em 1913. 

Com áreas planas, onde o vento e o sol circulam 
as residências, cada vez mais as pessoas saem das 
cidades grandes para morar no município, em busca 
de sossego e um estilo de vida mais tranquilo.

A arte faz parte da vida dos 25 mil habitantes de 
Brodowski"&. Como uma galeria a céu aberto, a cidade 
tem Cândido Portinari, Adélio Sarro, Pedro Sella  e 
outros artistas, cujas obras estão espalhadas pela 
localidade. Uma delas é o painel feito pelo artista 
plástico Sella. Pela técnica do alto-relevo, a história de 

Brodowski é contada desde a plantação dos abacaxis 
pérola, passando pela chegada da linha do trem e 
dos imigrantes italianos, pelas obras de Portinari, e 
pela igreja matriz e o coreto e, por !m, destacando o 
circo, que era uma das  diversões prediletas da 
cidade. Em alguns locais, também é possível apreciar 
painéis com trechos da poesia de Portinari.



Ao entrar em Brodowski, vindo de Ribeirão 
Preto, Batatais, Jardinópolis, ou Serrana, obrigatoria-
mente, o visitante passa por um dos quatro portais 
que fazem homenagem ao seu cidadão mais 
famoso: Cândido Portinari. José Antônio Lanchoti, 
arquiteto nascido na cidade, conta que as obras são 
de 2019, quando o artista plástico Adélio Sarro criou 
um portal em cada entrada da cidade. Chegando 
pela rodovia de acesso a Ribeirão Preto, é possível 
ver a estrutura exibindo obras como Crianças 
Brincando, Menino Tabuleiro e Mulher Chorando, 
que deixam emergir sensivelmente a in%uência de 
Guernica, de Pablo Picasso, nas pinceladas do artista. 

Para quem chega por Jardinópolis, passa pelo 
pórtico que faz uma releitura das obras repletas de 
alusões aos trabalhadores rurais, que, na região de 
Ribeirão Preto, se dedicaram primeiro ao cultivo do 
café e, mais tarde, à cana-de-açúcar. No alto da cons-
trução, vê-se a referência ao quadro O Lavrador de 
Café, uma singela homenagem a uma das obras mais 
famosas do pintor, que atualmente está no Museu de 
Arte de São Paulo (Masp). 

No topo do portal avistado pelos viajantes 
vindos de Batatais, há um homem tocando instru-
mento de sopro. No último portal, atravessado por 
aqueles que chegam de Serrana, o destaque é a fruta 
que deu fama à Brodowski, cuja grande produção, 
do tipo pérola, garantiu-lhe o título de “cidade do 
abacaxi”.

Os portais de 
Portinari
SEJAM BEM-VINDOS 
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OS CAMINHOS
DE PORTINARI

O roteiro integra paisagens da cidade de 
Brodowski, que se constituem no território de 
memórias do artista e da comunidade. São locais 
que despertam lembranças de seu passado e de 
temas recorrentes em suas obras: Museu Casa de 
Portinari, Praça Cândido Portinari, Capela Santo 
Antônio, Coreto, Estação Ferroviária e Bebedouro 
Público de Animais. 

O Museu Casa de Cândido Portinari é, sem 
dúvida, o destaque no roteiro, eleito pelos morado-
res como uma das sete maravilhas de Brodowski. 
Com importância reconhecida internacionalmente, 
o equipamento cultural, instalado na antiga casa e 
ateliê do artista, é patrimônio cultural tombado"'. 

Dizia Portinari que “a paisagem onde a gente 
brincou a primeira vez e a gente com quem a gente 
conversou a primeira vez não sai mais da gente”. 
Angélica Fabri, diretora da Associação Cultural de 

Apoio ao Museu Casa de Portinari (Acam), explica 
que não é possível apreender a essência de Cândido 
Portinari sem antes compreender a sua relação com 
a terra natal. Mesmo que tenha escolhido o Rio de 
Janeiro para fazer carreira, Portinari nunca afrouxou 
os laços com Brodowski.  O museu atua na divulga-
ção da vida e da obra do pintor brasileiro, utilizando 
como !o condutor a história de Brodowski, que se 
entrelaça à do artista. 

Filho de imigrantes que vieram para trabalhar 
nas fazendas de café, Portinari viveu em uma casa de 
paredes amarelas. Cristiane Patrici, gerente do 
museu, onde trabalha desde 1992, destaca a 
relevância das pinturas murais e as linguagens 
utilizadas pelo artista na residência. Foi ali que 
aplicou em suas telas um azul intenso, sua cor prefe-
rida, que muito lembrava o céu da sua terra natal, 
em um entardecer de outono. 

 Outro destaque dos Caminhos de Portinari é a 
Estação de trem Engenheiro Brodowski, uma impor-
tante referência cultural para a região, tombada pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico (Condephaat) de São 
Paulo"*. A sua arquitetura re%ete o padrão construti-
vo da Companhia Mogiana, entre os anos de 1870 e 
1970, com in%uência inglesa, linhas de inspiração 
industrial e de tijolos aparentes",.  



Não se pode deixar de falar sobre o Coreto Muni-
cipal Lauro João de Almeida Pinto, localizado na 
praça central, e construído em 1922. Originalmente, 
era o local das retretas das antigas bandas da cidade. 
Posteriormente, o senhor Almeida, um antigo amigo 
de Portinari, instalou no coreto uma aparelhagem 
radiofônica e começou a tocar discos para as pessoas 
que ali passavam.

Em todos os tempos, a música embalou os %ertes 

AS SETE MARAVILHAS DE BRODOWSKI
A Acam e o Museu Cândido Portinari promove-

ram, em 2013, uma votação aberta, com os morado-
res, para eleger os bens culturais favoritos na cidade. 
Foram quase 10 mil votos, que selecionaram as setes 
maravilhas de Brodowski, simbolizando a história, o 
desenvolvimento, o turismo e as curiosidades da 
terra natal de Cândido Portinari. As sete maravilhas 
são: Museu Casa de Cândido Portinari, Estação Ferro-
viária, Coreto Municipal, Escola Tiradentes, Jatoba-
zeiro, Igreja Matriz, e Seminário Arquidiocesano.

A Brodowski Filmes é uma produtora de cinema 
local que atua desde 2013, em continuidade a um 
projeto de cinema iniciado na década de 1990. A vere-
adora Márcia Frata aponta a importância do apoio da 
Câmara Municipal e o envolvimento da população 
com o projeto, que é formado por uma equipe de 
pro!ssionais e amadores. Entre eles, está Marcelo 

Cassiano, que revela o seu orgulho ao falar de alguns 
dos !lmes produzidos, como Irmãos, um curta-metra-
gem de 18 minutos. Gilberto F. Reis, responsável pela 
edição dos !lmes, e Luís Carlos Magline, que partici-
pou como ator das primeiras !lmagens, como Na Mão 
do Destino e Castigo, também se emocionam ao falar 
da importância do projeto no município.

ATENÇÃO: GRAVANDO

da juventude. Meninas de um lado da praça, meninos 
de outro, criavam momentos de dedicatórias e 
promessas de amor. Essa separação somente termi-
nava quando dava namoro: o novo casal passava a se 
sentar junto em um dos bancos da praça. Aos domin-
gos, o coreto e seu entorno enchiam-se com as famí-
lias e crianças brincando. Com grande signi!cado 
afetivo para a cidade, hoje o local recebe apresenta-
ções musicais em datas especiais.
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Conquistado em 2019, o Programa Município de 
Interesse Turístico (MIT) ajudará no desenvolvimento 
turístico de Brodowski.  Raquel Schnnor, turismóloga 
e membro do Conselho Municipal de Turismo, expli-
ca que, nesse programa, o Estado de São Paulo apoia 
os municípios selecionados com recursos.  Com a 
verba do MIT, foi possível construir os portais de 
Portinari e intensi!car a atividade turística na cidade.

Entre as atividades tradicionais de Brodowski 
estão as fábricas de costura de mulheres e as tanoa-
rias. Débora Rosa Soares, empresária do ramo têxtil, 
lembra com carinho das quatro máquinas, na 
cozinha da mãe. Foi assim que começou o empreen-
dimento que, em 2022, empregava 32 mulheres.

A  tanoaria, ofício raro no Brasil, em Brodowski, 
está representado por o!cinas, como a Santo Antô-
nio, fundada pelos irmão Oliveira. Paulo Frigeri, tano-
eiro, conta como o senhor Geraldo Oliveira aprendeu 
o ofício, e Mário, depois que voltou da guerra, 
decidiu trabalhar com o irmão. 

No começo, os tonéis eram fabricados para aten-
der às demandas dos colonos por transporte de 
água, nas fazendas. Com a chegada da garrafa térmi-

ca, a empresa teve que se reinventar e adentrou o 
ramo dos tonéis de pinga, que Benedito Carlos Pilão 
a!rma fazer cerca de 30 diariamente. Ainda com o 
maquinário original em uso, Oswaldo Frigeri Filho 
continua animado em manter a tradição da família e 
da cidade, levando os tonéis do interior de São Paulo 
para todo o Brasil. 

TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Se o viajante estiver indo ou vindo na rodovia, é 
possível parar para comprar um abacaxi. Faça chuva 
ou sol, a barraca está lá. E, nos dias de sol, é possível ver 
o céu azul que tanto inspirou o pintor Portinari. 

ainda tem abacaxi

"$ ESTADO DE SÃO PAULO. Museu Casa de Portinari. Brodowski. S.d. Disponível em: https://www.museucasadeportinari.org.br/institucio-
nal/brodowski/. Acesso em: 14 maio 2022.
"& Instituto Brasileiro de Geográ!ca e Estatística (IBGE), 2020.
"'ESTADO DE SÃO PAULO. Museu Casa de Portinari. O museu. S.d. Disponível em: https://www.museucasadeportinari.org.br/institucio-
nal/o-museu/. Acesso em: 13 maio 2022. 
"* ESTADO DE SÃO PAULO. Condephaat. Condephaat aprova tombamento das estações ferroviárias de Bento Quirino e Brodowski. 
9/4/2018.Disponível em: https://www.cultura.sp.gov.br/condephaat-aprova-tombamento-das-estacoes-ferroviarias-de-bento-quirino-e- 
brodowski. Acesso em: 13 maio 2022. 
", ESTADO DE SÃO PAULO. Museu Casa de Portinari. Estação Brodowski. S.d. Disponível em: https://www.museucasadeportinari.org.br/ex-
posicao-estacao-brodowski/. Acesso em: 13 maio 2022. 
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CAJURU
BOCA DA MATA



A memória que preserva a vida e a vida que, por seu turno, 

produz novas memórias. Cajuru, cidade cujo nome signi!ca Boca 

da Mata, em tupi-guarani, equilibra-se na dualidade entre o que 

já foi e o que pode ser. Distante 65 quilômetros, de Ribeirão Preto, 

o município espalha-se por uma área maior do que a capital 

metropolitana - 660 quilômetros quadrados -, conferindo baixa 

densidade demográ!ca a uma paisagem que encanta desde a 

rodovia Abrão Assed. 

Essa combinação de atributos re%ete-se nas propriedades 

físicas do território, caracterizado como “de transição”, por reunir 

remanescentes de dois biomas - Mata Atlântica e Cerrado. De 

imediato, já é possível identi!car um de seus atrativos: as belezas 

naturais. Em Cajuru, o “a%oramento” não é apenas uma metáfora, 

mas um fenômeno natural: diferente de outros municípios, cujo 

abastecimento se dá por perfuração, o município é rico em 

nascentes, que oferecem a água que sobe à superfície.

Além das nascentes, a água está nos rios e nas cachoeiras, 

que se desvelam ao !nal de algumas das trilhas da região, como 

a Cachoeira da Serra: são 72 catalogadas com possibilidade de 

exploração. Nas trilhas, remanescentes de pedras históricas 

ladeiam o caminho pela vegetação, revelando o potencial turísti-

co ainda a ser aproveitado: da boca da mata à beira da água. 

Mas a vida que pulsa em Cajuru, hoje, não está restrita à sua 

terra, %ora e fauna. Seu cenário urbano é um retrato dos dias de 

hoje, mas também um regresso ao passado das grandes 

fazendas. De fato, quando os tempos eram outros e o relógio 

corria com outra velocidade, a vida, à semelhança de outras 

localidades do entorno, organizava-se ao redor do café. 

Para evitar que essa Cajuru de outrora se limite às lembran-

ças de quem a conheceu, atua o Núcleo de Pesquisa Santa 

Cecília, enquanto guardião da cultura cafeeira local e regional. 

Segundo Luciene Beleboni, superintendente do Núcleo, os 

documentos, registros, mapas e as fotos que compõem o acervo 

datam, aproximadamente, de 1880 até 1970, e foram reunidos 

graças à parceria com a família Sampaio Moreira. A despeito do 

valor histórico dos registros, Luciene considera que a maior 

raridade, em termos de patrimônio, é a própria fazenda Santa 

Cecília – antes, conhecida como Santa Carlota. A preservação de 

sua estrutura permite, em suas palavras, “um acesso ao passado”, 

colaborando para enaltecer e fortalecer os laços de pertencimen-

to dos cajuruenses ao território.

Entre tantos dados, fatos e informações guardados nos 

arquivos, escondem-se preciosidades, como o livro de registro 

dos imigrantes: em 1917, por exemplo, foram registradas 98 

novas famílias na vila, um número que dá a dimensão do impacto 

demográ!co da atividade cafeeira. 

Da fazenda à cidade, também pertence ao Núcleo a custó-

dia dos arquivos históricos do município, concedida por unani-

midade pela Câmara de Vereadores. Documentos e certidões 

dividem espaço com !tas de rolo e fotogra!as, que são passapor-

tes para uma viagem no tempo. Nesse conjunto, encontram-se 

vídeos com as histórias das fazendas nos anos 1950, fotogra!as 

célebres, como a tirada por Alexandre Ferreira Brandão, ao ser 

inaugurada a estação Cajuru, da Companhia de Ferro Mogiana, 

além de várias outras relíquias. 

Naquela época, as ferrovias eram as artérias através das 

quais circulava o café, movimentando a comunidade. À memória 

documental se soma a memória afetiva de quem tem sua própria 

história entrelaçada ao crescimento da cidade: do alto de seus 91 

anos, seu Bebé relembra com carinho da atmosfera vibrante 

conferida pelas três estações ferroviárias. O apito do trem 

anunciava chegadas e partidas ritmando, também, a vida 

cotidiana; além de fazer rodar o café, as ferrovias aproximavam as 

pessoas, integrando os municípios da região



O ponto de encontro entre a Cajuru das memórias de seu Bebé e a 

Cajuru que mira para o futuro, está nas propriedades rurais. Na fazenda 

Cubatão, esse encontro materializa-se na terra: de um lado, a plantação 

de café; de outro, a lavoura de cana-de-açúcar. O terreiro, a tulha, a 

capela e a casa da família ainda estão de pé, assim como ainda é manti-

da a mesma tradição de produção de café à moda antiga, como ressalta 

Antônio Augusto Barro0ni; a modernização surge na força das máqui-

nas, que viabilizam a produção no século XXI.

A força da zona rural

Regressando à área urbana, !ca evidente que a 
cidade da boca da mata também é a cidade da água 
na boca, já que a tradição da vida rural se manifesta 
na cultura gastronômica. Unanimidade dentro e fora 
da cidade, são as iguarias da padaria Santa Rita, cujo 
bolo de milho já foi considerado o melhor, em vários 
concursos. Como revela Márcio José da Silva, a recei-
ta de família, elaborada com ingredientes frescos e 
de procedência, transformam-se nos quitutes que 
ganham os moradores, as cidades vizinhas e o Brasil. 

da fazenda para a mesa

Essas receitas, na opinião de Rita Paschoalato 
Barbosa, exalam o doce aroma da identidade: da 
plantação de frutas à extração do leite - representado 
pelos três laticínios ali instalados -, as matérias-pri-
mas são, também, re%exos de sua vocação produtiva.  
Segundo Rita, a mesa – ou, melhor, a “quitanda” - é 
farta, e o bolo de milho divide espaço com o pau a 
pique e o doce de compota, acompanhado pelo 
sempre presente queijo.    

Na gastronomia local, ainda há espaço para o 
inusitado. Ao lado de sabores mais tradicionais, o 
sorvete de murici atrai a curiosidade – e a preferência 
– dos fregueses, mesmo que a maioria desconheça se 
tratar de um pequeno fruto amarelo típico do Cerra-
do, encontrado em pequenas árvores na região. 
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Regressando à área urbana, !ca evidente que a 
cidade da boca da mata também é a cidade da água 
na boca, já que a tradição da vida rural se manifesta 
na cultura gastronômica. Unanimidade dentro e fora 
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– dos fregueses, mesmo que a maioria desconheça se 
tratar de um pequeno fruto amarelo típico do Cerra-
do, encontrado em pequenas árvores na região. 

Na cidade onde, de tantas maneiras, a memória 
preserva a vida, a arte talvez seja a guardiã mais 
eloquente de sua história, manifestada nas constru-
ções que ocupam ruas da cidade, como a Igreja 
Matriz e a Escola Estadual Dr. Mousart Alves da Silva, 
patrimônio histórico protegido.

 No interior da matriz, o trajeto percorrido por 
Jesus carregando a cruz é contado de maneira singu-
lar, graças às mãos de Lélio Favaretto. Nos quadros 
suspensos pelas paredes, as imagens da Via-Sacra 
ganham contornos pela marchetaria, técnica que 
consiste em ornamentar superfícies planas com a 
aplicação de diversos materiais, como a madeira. 

Como se a própria técnica já não fosse desa!o o 
su!ciente – Lélio, que estabeleceu contato com a 
marchetaria na Itália, desenvolveu a habilidade 
sozinho –, a execução da Via-Sacra também teve sua 
quota de provações. A começar pela altura dos 
quadros, que acompanham a imponência dos arcos 
da igreja, passando pela marchetaria em si, que exige 
força física, e culminando no cumprimento do exíguo 
prazo para a conclusão dos trabalhos. No total, a sequ-
ência da Via-Sacra foi realizada em impressionantes 2 
meses, lançando mão de diferentes tipos de madeiras 
para matizar as tonalidades que dão vida às cenas.      

O resultado impressiona, causando um misto de reve-
rência e deslumbre ao mais cético dos apreciadores. 

Na igreja, a representação do divino, pela 
marchetaria; nas escolas, a representação da vida 
caipira, pela Arte Naif. Com uma proposta completa-
mente diferente, as obras de Lourenço Beleboni 
também ganham destaque, na cidade e no entorno, 
muito por causa  do trabalho contínuo e da curadoria 
de suas !lhas. De acordo com Rafaela Beleboni, a 
inserção de seu pai no universo artístico aconteceu 
de maneira singela, depois da aposentadoria.

 A vivência rural e o modo de vida do interior 
foram a inspiração para que ele colocasse no papel o 
que, academicamente, é conhecido como Arte Naif, 
mas, para Beleboni, era simplesmente arte caipira. 
Uma estética que, pelos temas e disposição dos 

PATRIMÔNIO CULTURAL

traços, é considerada espontânea, mas carrega consi-
go a so!sticação da simplicidade, reconhecida pelas 
inúmeras menções honrosas e prêmios às mais de 
200 obras.

Perpetuadoras das produções de Beleboni, já 
falecido, suas !lhas também atuam ativamente para 
que seu legado vire semente e, para isso, não há solo 
mais fértil do que a sala de aula. Conforme Betânia 
Beleboni Garcia conta, foi feita uma interlocução 
para levar o material didático com as obras de seu pai 
para as escolas da região, que prontamente as incor-
poraram em suas práticas pedagógicas. Aproveitan-
do a identidade natural da Arte Naif, ou arte caipira, 
com a estética infantil, cada escola faz sua própria 
“releitura” desse conteúdo que inclui, entre as !guras 
mais famosas, o Galo Carijó e Árvore da Vida.
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Além da difusão e preservação, o último ato de 
resgate da memória é a celebração. A cada janeiro, 
desde 1910, de acordo com Luciene Beleboni, a Igreja 
São Sebastião, erguida pelos fazendeiros, é o cenário 
para os festejos em homenagem ao santo. Na ocasião, 
não pode faltar pastel, abacaxi, leilão de gado, ou as já 
tradicionais danças. 

Tampouco pode faltar, se o assunto é celebração, 
a conhecida Folia de Reis. Credenciada por mais de 
100 anos de atividade, pelas contas de Pedro Paulo de 
Souza, a Companhia de Folia dos Reis do Sítio da Laje 
nasceu na roça e na roça permanece. Todo dia 1o de 
janeiro, a Companhia sai reunindo !éis com um obje-
tivo claro: o cumprimento de promessas. Um ritual 
realizado à mesma maneira, originário de seu avô, que 
passou para o tio e agora se perpetua com Pedro. 

Tradições que se preservam e, que nesse movi-
mento, ganham outros signi!cados: Cajuru é memó-
ria viva e faz, de seu legado, insumo para novas trans-
formações.

Companhia de Reis:
celebração centenária
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CÁSSIA DOS
COQUEIROS

CIDADE DAS
CACHOEIRAS



No começo, era um grande planalto coberto de 
matas cortadas por um rio que, de tanto subir e 
descer, dava forma às muitas cachoeiras. A plantação 
de coqueiros agrestes destacava-se nas fazendas. Dali 
surgiria o nome da cidade, em um encontro entre a 
devoção e os atributos naturais. 

As tradições vencem o tempo e permanecem. 

Paisagens e belezas naturais não faltam em 
Cássia dos Coqueiros. O município possui aproxima-
damente 20 cachoeiras e o destaque !ca para a maior 
e mais famosa delas, a cachoeira do Itambé. Com seus 
84 metros de queda, é a 10a maior cachoeira do Brasil. 
Do restaurante local se tem a vista expandida. É possí-
vel contemplar, enquanto se consome pratos prepara-
dos por Rogério de Almeida, descendente da quarta 
geração de proprietários do lugar. Sua família está ali, 
às margens da cachoeira, há mais de 200 anos. 

Do camping montado bem perto, ouve-se a água 
que cai em movimento contínuo. O !o, às vezes 
branco, às vezes prata, marca a dimensão e o %uxo do 
líquido que brota do rio Boiada.

Dormir tão próximo à natureza pode ser uma 
aventura calma e re%exiva.  

Do lado oposto à Cachoeira do Itambé, outra, com 

menor queda, contorna o pesqueiro Santos Reis. O 
nome do lugar referencia uma das tradições culturais 
de Cássia dos Coqueiros. Filho de folião, cantador dos 
cortejos, devoto dos três Reis Magos, Lucas Luiz Morelli 
prestou uma homenagem à sua própria história. 

Na chegada, a água parada do lago se apresenta 
como um convite à pescaria. O cardápio de peixes, 
fritos, ensopados ou assados, complementa o 
passeio. Embrenhar pela trilha aberta na mata lateral 
do rio é uma aventura. Para os que ainda não conhe-
cem o lugar, a busca pela queda d’água, guiada pelo 
som, cria uma ansiedade no trajeto e a sensação de 
recompensa é como um presente. 

Chamada de cachoeira do rio da Prata, o lugar faz 
parte, de um dos lados, da propriedade do Lucas.  Ele 
é quem mantém o acesso liberado para os visitantes 
que chegam pelo pesqueiro.

Num movimento de resistência, mas também de 
desejo de continuidade. Das folias em louvor aos três 
Reis Magos, à delicadeza de cantar para as almas; das 
cavalgadas, aos encontros de violeiros, celebrações 
que signi!cam e resigni!cam a história de Cássia dos 
Coqueiros. Cidade pequena, logo ali no !nal do 
estado de São Paulo, mais perto de Minas Gerais. 

Paisagens e Ecoturismo 

Outra cachoeira de acesso fácil, está localizada 
na área central do município. Ali, a natureza !ca mais 
perto do urbano. A cidade contorna o rio e o rio 
banha a cidade, em um processo contínuo de busca 
pela harmonização.  

Pela estrada que corta Cassia dos Coqueiros, 
chega-se ao Mirante da Serra, onde a contemplação é 
um exercício visual que acalma a mente e aquieta o 
coração. Do alto, vê-se o encontro de São Paulo com 
Minas. Do lado paulista, Mococa e seu distrito, São 
Benedito das Areias, e São José do Rio Pardo; do lado 
mineiro, Monte Santo de Minas e seu distrito, Milagre; 
Arceburgo e Guaxupé.

A Toca da Onça, uma passagem de pedras traba-
lhadas pela ação natural da chuva e dos ventos fortes, 
!ca a 500 metros do mirante e desa!a o visitante a se 
aproximar do hábitat de animais que vivem por ali. 
Uma descida íngreme aumenta a ansiedade, mas 
também oferece a sensação de conexão ambiental.
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Cássia dos Coqueiros orgulha-se por manter 
vivas as tradições do passado. A cavalgada, por exem-
plo, reúne diversas pessoas para realizar um trajeto 
determinado com a !nalização em um des!le pela 
cidade. Há até um momento de premiação ao grupo 
que melhor se apresentar. 

A festa junina é aclamada pelos moradores da 
cidade. Com uma gastronomia própria, que vai dos 
doces aos pratos típicos e bebidas especiais, como o 
quentão e o vinho, reúne ainda as quadrilhas caipiras 
formadas nas escolas e pelos grupos da Terceira Idade. 

O encontro de Santos Reis é a mais participativa 
das tradições. O senhor Israel Moreli Viana é um dos 
responsáveis pela permanência da festividade no 
calendário cultural da cidade. A festa é tão comum 
que 90% dos moradores são “reizeiros”, como disse o 
mestre cantador. 

Iniciada no primeiro dia do ano, a celebração dos 

IDENTIDADES CULTURAIS
Três Reis Magos segue até o dia 6 de janeiro.  Da parte 
da manhã até o !nal da tarde, a cidade é comtempla-
da com a saída das companhias, uniformizadas com 
seus arfareis (palhaços de companhia de reis), cantos 
típicos e bandeiras próprias, visitando todas as casas, 
até a zona rural. 

Além de participar desde os seus 7 anos de 
idade, o senhor Israel canta, hoje, na companhia dos 
Viana, uma das quatro principais companhias da 
cidade. E, quando a quaresma chega, marca o início 
do cantar para as almas, que acontece todas as 
segundas, quartas e sextas, durante a madrugada, em 
época de quaresma. As vozes cantaroladas, junto 
com as matracas, criam um som próprio, característi-
co, em Cássia dos Coqueiros. 

Israel acredita que a tradição de cantar para as 
almas é mais antiga na cidade do que o próprio 
encontro das companhias de reis.  



Se, em alguns momentos, os jovens se vão, 
voltar, às vezes, pode ser a melhor resposta.  Foi 
ocaso de Carolina Teotoni Moioli, que retornou 
depois de 14 anos. Ao !nal da graduação em Farmá-
cia, em Araraquara, ela voltou para a cidade para 
produzir um chá fermentado, bebida saborizada e 
gasei!cada, que cresce em número de consumido-
res e interessados, a cada dia, chamada Kombucha. 

Ainda sobre fermentação, Cássia dos Coqueiros 
é a 9º cidade do país e a 1a do Estado de São Paulo, 
com maior densidade cervejeira e de cervejarias 
por quilômetro quadrado. Carlos Maciel, !lho da 
cidade, encontrou Luciana Reis, na universidade, e 

ambos trocaram as carreiras acadêmicas para inves-
tir no que antes era apenas um hobby. Graduados e 
doutorados em Física, eles foram premiados em 
concursos amadores de produção de cerveja arte-
sanal. 

Somando as habilidades, o gosto por cerveja e 
a vontade de viver mais perto da natureza, eles se 
tornaram empreendedores. Com as facilidades do 
e-commerce, estar em lugares mais distantes 
deixou de ser um empecilho comercial. Focados em 
cervejas de alta fermentação, com mais de dez rótu-
los criados, o casal de cervejeiros garante que a paz 
do lugar contribui para o sabor da bebida.

GASTRONOMIA - PARA BEBER
Além de estar atraindo seus jovens de volta para 

a cidade, Cássia dos Coqueiros atrai, também, o 
legitimo espírito italiano. Na Itália, em 1988, mais 
precisamente em San Gimignano, na Toscana, nascia 
uma fazenda orgânica nomeada de Poggio Di Cam-
porbiano. Em 2014, as pessoas, com o mesmo espíri-
to de respeito pela natureza, criaram o projeto Terra 
Límpida, em Cássia dos Coqueiros. Com o propósito 
de ser uma agricultura em harmonia com a natureza. 
A produção sem agrotóxicos. baseada em rotação de 
culturas e valorização da policultura, caracteriza a 
fazenda, que produz queijos tradicionais da cultura 

italiana, geleias, café, iogurte, e oferece uma experi-
ência gastronômica aos !ns de semana, com pratos 
elaborados e naturais. 

Gabrielli Coleoni, um dos sócios da Terra Límpida, 
deixa aparente que foi um processo tranquilo, a 
mudança da Itália para Cássia dos Coqueiros. O 
propósito do grupo era procurar um lugar para 
acomodar os objetivos dos sócios e produzir alimen-
tos com qualidade e sustentabilidade. A meta dos 
imigrantes foi alcançada. Gabrielli relembra que, 
diante de cada problema, sempre surgia uma ajuda 
ou um auxílio e tudo vem dando certo. 
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CRAVINHOS
DA FAZENDA à CIDADE



Pelo antigo caminho dos bandeirantes, hoje 
Rodovia Anhanguera, é feita a ligação entre Cravi-
nhos e Ribeirão Preto. A distância, de pouco mais de 
20 quilômetros de pista dupla, incentiva um %uxo 
intenso de pessoas e mercadorias entre as duas 
cidades. Contudo, a proximidade da capital da região 
metropolitana não alterou signi!cativamente o jeito 
de viver dos cravinhenses. Com população estimada 
de cerca de 35 mil habitantes"-, o município preser-
vou a tranquilidade típica das pequenas cidades do 
interior do estado de São Paulo.

 Guardiã de parte importante da história do 
café, foram nas fazendas adquiridas por Luiz Pereira 
Barreto e seu irmão, na área onde hoje !ca o municí-
pio, que foi introduzido o cultivo do café Bourbon, 
que tornou a região conhecida em todo Brasil e no 
mundo. Dentre essas propriedades, está a fazenda 
Cravinhos, cujo nome, conta-se, foi inspirado pela 
abundância de cravinas, um tipo de cravo silvestre 
em miniatura que se espalhava pela propriedade. 
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Se os municípios da região de Ribeirão Preto são 
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que passava o trem. Quando o apito tocava, alertan-
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nos trilhos do trem

?43/#,0Mão do projeto da prefeitura de Cravinhos.



Não é segredo que os municípios da região de 
Ribeirão foram grandes produtores dos melhores 
cafés do mundo, no início do século XX. Mais de cem 
anos depois, Cravinhos tem na cana-de-açúcar, no 
amendoim, no milho e na soja, alguns dos seus 
principais cultivos. Contudo, os cafeeiros começam a 
retornar às terras vermelhas, desta vez, com caráter 
gourmet, inovando na oferta de experiências. 

Isso é o que conta Jhonathas Thomas, proprie-
tário de uma startup de café. No jardim da proprie-
dade, ele cultiva mudas do famoso café Bourbon, o 
mesmo que fez a fama da Fazenda Cravinhos nos 
tempos dos Reis do Café. Com endereço em Cravi-
nhos e Patrocínio/MG, o forte da empresa é fabricar 
e comercializar cafés de alta qualidade e com 
origem geográ!ca de alto padrão dos grãos, 
selecionados de fazendas produtoras da região do 
cerrado mineiro.

 A empresária Mariana Boechat, com empre-
sa de café em Cravinhos, também aposta na qualida-

Gastronomia e café com origem controlada
de. Com grãos de origem controlada e 100% Arábica, 
ela produz um blend com grãos selecionados, apos-
tando no treinamento de baristas e na oferta de 
variados sabores.

Depois de beber um café gourmet, uma boa 
pedida é passar no bar do Beto Vaca para degustar a 
sala CPI, que, de acordo com o proprietário, é aquela 
que “quanto mais mexe, mais saem coisas”. O estabe-
lecimento, construído em 1975,  !cou famoso em 
todo o Brasil por apresentar uma decoração peculiar. 
Calotas de carro, bacias, placas e todos os tipos de 
objetos podem ser encontrados pendentes do teto, 
ou a!xados nas paredes, transformando a visita em 
uma experiência pitoresca. 

A cidade também é conhecida pelos doces 
caseiros. Um bom exemplo são as balas de coco 
produzidas com a receita da família de Mário Antô-
nio Tomazini. Finalmente, ao passar por Cravinhos, 
às quintas-feiras, a partir das 18h, é possível comprar 
um torresmo de rolo, na Feira da Família.

As muitas praças de Cravinhos são, por si só, uma 
atração à parte. Coloridas e bem cuidadas, em algu-
mas delas o visitante tem contato com intervenções 
artísticas ao ar livre. Logo na entrada da cidade, duas 
árvores, que seriam extraídas, por apresentar perigo 
de queda, viraram esculturas nas mãos do artista 
Edilson, conhecido como Pio. 

Em outros pontos, a arte também está evidencia-
da. Na praça da Bicicleta, uma obra em metal, repre-
sentando um ciclista, de Júlio Tunis, dá as boas-vindas 
a quem passa pelo local. Na rodoviária, Andrea Gaspar 
Carrascosa, secretária de Cultura e Turismo do municí-
pio, apresenta a exposição de quadros de artistas 
locais, que pode ser desfrutada a qualquer momento 
por aqueles que vão e vem de Cravinhos. De terça a 
sábado, das 8h às 17h, é possível visitar o Museu de 

História Natural. No local, animais taxidermizados 
recebidos por doação de outros museus, e até do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), servem de lembrete e 
material didático para a conscientização ambiental.

Cabe um destaque especial, para os prédios 
históricos. Os muros baixos permitem ao visitante 
observar a fachada imponente e bem conservada da 
Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) João 
Nogueira, tombada como patrimônio histórico pela 
Resolução 60/2010, do Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (Condephaat). O edifício 
integra um conjunto de 126 escolas públicas cons-
truídas, pelo governo do estado de São Paulo, entre 
1890 e 1930. Fundada como Grupo Escolar, em 1909, 
foi instalada em prédio municipal projetado por 
Hércules Beccari. Desde então, a Emeb João Noguei-
ra, que é a mais antiga escola em funcionamento de 
Cravinhos, vem formando uma parte importante da 
população cravinhense. 

ARTE E PATRIMÔNIO CULTURAL

Pelo centro histórico, estão espalhados outros 
imóveis preservados, como a Casa das Irmãs Francis-
canas da Imaculada Conceição de Lípari; o Clube 
Recreativo de Cravinhos, que está sendo restaurado 
e abrigará salas culturais, cinema e teatro; o antigo 
prédio da cadeia pública, onde funciona atualmente 
a sede da Polícia Civil do Estado de São Paulo; e o 
prédio do antigo Mercado Municipal.

O destaque é para a Casa Libaneza, antigo 
estabelecimento comercial de tecidos da família 

Capez, representantes da imigração libanesa para o 
município. De acordo com Maria Fernanda Molezine, 
diretora de Cultura, o prédio foi cedido à prefeitura 
em 2006, com o objetivo de ser transformado em um 
equipamento dedicado à cultura. Nele funciona a 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cravi-
nhos. Seguindo pela rua 15, ainda é possível ver vários 
prédios comerciais do início do século, muitos dos 
quais pertencentes, ainda hoje, a famílias libanesas.
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O caminho da fé é um dos pontos fortes do turis-
mo para várias cidades na reunião. São rotas de pere-
grinação com cerca de 970 km, atravessando a Serra 
da Mantiqueira até o Santuário de Aparecida do 
Norte. Os peregrinos, como são chamados os que 
fazem a rota, podem se aventurar por um dos 12 
ramais que compõem esse roteiro de fé e turismo 
religioso#$. 

Uma dessas rotas é o Ramal Padre Donizetti, que 
inclui Sertãozinho, Dumont, Ribeirão Preto, Cravi-
nhos, São Simão, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú, 
totalizando 150 quilômetros. 

Em Cravinhos, o peregrino identi!ca a parada 
pelo Portal da Fé, uma construção feita especi!ca-
mente para marcar o município no mapa da rota 
religiosa. Os !éis podem visitar as obras sacras do 
artista Paulo César Chaves, carimbar sua credencial 
na Igreja do Padre Beto, e seguir seu destino até a 
parada seguinte.

Além do %uxo contínuo de visitantes, uma vez 
por ano, é realizada a Caminhada da Fé, uma marcha 
a pé entre o Portal de São Simão e Cravinhos.

Caminho da fé
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O investimento do poder público e da comunida-
de para tornar Cravinhos um ponto de referência para 
o cicloturismo aumentou, nos últimos anos. Na Praça 
do Ciclista, foi criada infraestrutura de apoio, com 
bebedouro. Em uma placa orientativa, o ciclista tem 
acesso às informações sobre 20 trilhas, por meio de 
QRcode. Basta apontar o celular para a placa e dados 
como trajeto e altitude !cam disponíveis para o 
visitante. 

A catalogação e o registro das rotas foi feita por 
João Paulo Ferreira. Ciclista experiente, aproveitou o 
período da pandemia, quando não era possível peda-
lar em grupos e, sozinho, mapeou as trilhas que hoje 
estão disponíveis por nível de di!culdade: iniciante, 
intermediário ou avançado.

Aventura, prática de esporte, contato com a natu-
reza com banho de cachoeira fazem parte dos traje-
tos que podem ser escolhidos pelos cicloturistas.

cicloturismo 

"- Fundação Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatística (IBGE), 2020.
". BEM, Sueli Ferreira. Contribuição para estudos das estações ferroviárias paulistas. FAU-USP, 1998. Disponível em: https://www.teses.us-
p.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-30082016-114708/publico/suelidebem.pdf. Acesso em: 10 mai. 2022.
#/ FOLHA da Manhã, 20/7/1958. Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: 10 mai. 2022.
#"RELATÓRIO DA MOGIANA, 1883. Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/cravinhos.htm
## Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/cravinhos.htm. Acesso em: 10 mai. 2022.
#$ Peregrino sem fronteiras. Disponível em: https://www.peregrinosemfronteiras.com.br/caminho-da-fe. Acesso em: 10 mai. 2022.. 
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DUMONT
CIDADE DO PAI DA AVIAÇÃO



A fazenda virou cidade. No caso do município de 
Dumont, essa sentença é exata. Uma única fazenda, 
com plantação de 5 milhões de pés de café, deu 
origem à cidade. De propriedade do Rei do Café, 
Henrique Dumont, o nome do município é mais do 
que uma homenagem, é a sucessão do rural para o 
urbano. A casa sede, onde morou o inventor do 14 
BIS, Alberto Santos Dumont, abriga a prefeitura e 
preserva os remanescentes arquitetônicos de quando 

foi construída. O assoalho de madeira, as enormes 
portas, os ladrilhos hidráulicos da varanda, são 
elementos originais. 

Toda a cidade cresceu a partir desse ponto. A 
praça central é praticamente, em si, um museu a céu 
aberto. A casa; a maria-fumaça 12, de fabricação ame-
ricana, Baldiwn Locomotive Works Filadelphia USA; 
um avião; tudo remente à história do cientista que 
brincou, naquele lugar, nos tempos de criança. 

Os pais de Henrique Dumont nasceram na 
França e vieram para o Brasil em busca de pedras 
preciosas. O jovem voltou para Paris,  formou-se 
engenheiro e retornou para trabalhar no prolonga-
mento da estrada férrea brasileira, ainda no período 
do Império. Admirado com o potencial da região, ele 
comprou a fazenda Arindeuva, em 1879, que logo 
depois passou a ser chamada de fazenda Dumont.

Com dinheiro, conhecimento e prestígio nas 
companhias de trem, Henrique Dumont construiu 
um trecho de 30 quilômetros de trilhos para atender 
exclusivamente à sua propriedade. Do ramal da 

fazenda, o trem ia para Ribeirão Preto e, de lá, direto 
para o porto de Santos. 

Os quadros expostos na parede da sede da 
prefeitura ilustram as várias fases de Alberto Santos 
Dumont. Os retratos mostram um homem sério, de 
pouco sorriso. A assinatura guarda um posicionamen-
to social. Vanderci Pessotti, coordenador do Museu 
Santos Dumont, estudioso da vida e obra do inventor 
do avião, explica que, ao escolher assinar Santos 
Dumont, dois sobrenomes, e não Alberto Dumont, o 
brasileiro, de fama mundial, queria igualar a impor-
tância de sua mãe, da família Santos, com a de seu pai. 

A alguns quarteirões da praça, o Museu Santos 
Dumont, pequeno em extensão, mas gigante em 
acervo, guarda objetos que, direta ou indiretamente, 
remetem aos vários momentos da vida de Santos 
Dumont. Logo na entrada, uma sequência de dese-
nhos explica a descoberta da dirigibilidade. Antes de 
conceber o 14 BIS, o inventor apresentou 13 propostas 
de avião e na 14ª, desenhou duas vezes, por isso BIS. 

Entre os objetos, o destaque !ca para a escrivani-

nha do quarto do menino Alberto. Onde é possível 
imaginá-lo lendo Júlio Verne, que ele mesmo dizia ter 
lido várias vezes e até fazendo pipas, que também 
gostava. 

Cartas escritas a mão, endereçadas aos familiares 
e amigos, e fotos na fazenda, são outros objetos 
pessoais expostos no museu, ao lado de réplicas, 
como das estátuas erguidas em Paris/França, em 
homenagem ao inventor e até mesmo o 14 BIS.
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com plantação de 5 milhões de pés de café, deu 
origem à cidade. De propriedade do Rei do Café, 
Henrique Dumont, o nome do município é mais do 
que uma homenagem, é a sucessão do rural para o 
urbano. A casa sede, onde morou o inventor do 14 
BIS, Alberto Santos Dumont, abriga a prefeitura e 
preserva os remanescentes arquitetônicos de quando 

foi construída. O assoalho de madeira, as enormes 
portas, os ladrilhos hidráulicos da varanda, são 
elementos originais. 

Toda a cidade cresceu a partir desse ponto. A 
praça central é praticamente, em si, um museu a céu 
aberto. A casa; a maria-fumaça 12, de fabricação ame-
ricana, Baldiwn Locomotive Works Filadelphia USA; 
um avião; tudo remente à história do cientista que 
brincou, naquele lugar, nos tempos de criança. 

Os pais de Henrique Dumont nasceram na 
França e vieram para o Brasil em busca de pedras 
preciosas. O jovem voltou para Paris,  formou-se 
engenheiro e retornou para trabalhar no prolonga-
mento da estrada férrea brasileira, ainda no período 
do Império. Admirado com o potencial da região, ele 
comprou a fazenda Arindeuva, em 1879, que logo 
depois passou a ser chamada de fazenda Dumont.

Com dinheiro, conhecimento e prestígio nas 
companhias de trem, Henrique Dumont construiu 
um trecho de 30 quilômetros de trilhos para atender 
exclusivamente à sua propriedade. Do ramal da 

fazenda, o trem ia para Ribeirão Preto e, de lá, direto 
para o porto de Santos. 

Os quadros expostos na parede da sede da 
prefeitura ilustram as várias fases de Alberto Santos 
Dumont. Os retratos mostram um homem sério, de 
pouco sorriso. A assinatura guarda um posicionamen-
to social. Vanderci Pessotti, coordenador do Museu 
Santos Dumont, estudioso da vida e obra do inventor 
do avião, explica que, ao escolher assinar Santos 
Dumont, dois sobrenomes, e não Alberto Dumont, o 
brasileiro, de fama mundial, queria igualar a impor-
tância de sua mãe, da família Santos, com a de seu pai. 

A alguns quarteirões da praça, o Museu Santos 
Dumont, pequeno em extensão, mas gigante em 
acervo, guarda objetos que, direta ou indiretamente, 
remetem aos vários momentos da vida de Santos 
Dumont. Logo na entrada, uma sequência de dese-
nhos explica a descoberta da dirigibilidade. Antes de 
conceber o 14 BIS, o inventor apresentou 13 propostas 
de avião e na 14ª, desenhou duas vezes, por isso BIS. 

Entre os objetos, o destaque !ca para a escrivani-

nha do quarto do menino Alberto. Onde é possível 
imaginá-lo lendo Júlio Verne, que ele mesmo dizia ter 
lido várias vezes e até fazendo pipas, que também 
gostava. 

Cartas escritas a mão, endereçadas aos familiares 
e amigos, e fotos na fazenda, são outros objetos 
pessoais expostos no museu, ao lado de réplicas, 
como das estátuas erguidas em Paris/França, em 
homenagem ao inventor e até mesmo o 14 BIS.
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Com 165 mil alqueires de terra, a fazenda 
Dumont tinha duas subsedes, para viabilizar a gestão 
da propriedade. As residências ainda estão de pé, 
assim como algumas casas das colônias. Apesar de 
tanto tempo passado, os moradores de Dumont 
usam as locações como georreferenciamento. É 
comum dizerem perto da colônia alta ou da colônia 
baixa, para identi!car um lugar.

Marli Balsamo Donegá é residente em uma das 
antigas casas da subsede da fazenda Dumont. De 
família de imigrantes italianos, ela se lembra de todas 
as fases de produção agrícola da cidade. Do café para 
o algodão, depois a cana-de-açúcar e o amendoim. 

Depois que a fazenda Dumont foi vendida para a 
Companhia Melhoramentos e, sucessivamente, para 
um grupo inglês, que criou a Dumont Cofees Com-
pany, outra casa sede foi edi!cada, e esse remanes-
cente arquitetônico segue preservado. 

Com a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 
em 1929, e a quebradeira do café, a realidade econô-
mica dos produtores alterou-se. Depois de alguns 
anos, a única opção foi lotear a propriedade e ofere-

MEMÓRIAS DA FAZENDA
cer alguns lotes em pagamento aos trabalhadores e 
fornecedores e vender todos os demais. Essa transa-
ção dissolveu a fazenda Dumont, e deu início à 
consolidação do projeto de cidade.



Em Dumont, planta-se amendoim, mas se 
produz, ainda mais, os derivados dessa leguminosa 
rica em ferro. Grandes indústrias, instaladas no muni-
cípio, recebem o amendoim, vindos de outras locali-
dades, para o bene!ciamento e a produção de óleo e 
doces. O aproveitamento é total, inclusive das cascas, 
que são destinadas para alimentar a avicultura e 
produzir energia. Nada se perde.

Famosa entre os que gostam de linguiça no chur-
rasco, ou para o consumo diário, a produção de 
linguiça em Dumont começou caseira e se expandiu, 
repercutindo a demanda da freguesia. Primeiro, para 
adquirir, somente indo a Dumont. Depois, em proces-
so de expansão, o produto começou a ser encontrado 
em pontos de vendas em cidades da região.

A família Veronezi destaca-se entre os produtores 
de linguiça da cidade. Descendentes de imigrantes 
italianos, as primeiras produções eram para consumo 
interno. Das receitas tradicionais às mais so!sticadas, 
com queijo, damasco e especiarias diversas, a marca 
!cou famosa, levando o nome da cidade para outros 
lugares da região e do estado. 

AMENDOIM QUE NÃO ACABA MAIS
Apesar da maior parte do amendoim produzido 

no Brasil ser destinado para exportação, o que !ca 
alimenta as indústrias produtoras de derivados, inclu-
sive as de Dumont.

Plantado na entressafra da cana-de-açúcar, o 
amendoim divide a área de plantio agregando valor 
aos produtores rurais. As duas culturas fortalecem a 
economia do município.  

LINGUIÇA BOA É DE DUMONT
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guariba
CIDADE PRIMAVERA



Muitas cidades desse entorno regional, no 
interior do estado de São Paulo, surgem a partir de 
uma fazenda. No caso de Guariba, foi a Bacuri. A 
proximidade com os rios era outro ponto em comum, 
entre essas mesmas cidades. Antes da construção das 
ferrovias, eram as balsas, no Rio Mogi, que faziam o 
caminho de mercadorias para dentro e fora de Guari-
ba. O local era conhecido como Porto Pinheiro. 

Antoninha Petrini, !lha adotiva da cidade, gosta 
de lembrar a lenda que deu origem ao Rio Mogi. 
Conta ela que duas formosas indígenas admiravam o 
mesmo guerreiro da tribo G. Para decidir quem ele 
desposaria, foi realizada uma disputa. Aquela que, 
com a %echa, conseguiu atingir o alvo mais distante, 
foi a escolhida. A derrotada, acabada em tristeza, 
chorou as lágrimas que deu origem, primeiro, a um 
regato, depois, a uma lagoa, até formar o Rio Mogi. 

A cidade de Guariba carrega forte relação históri-
ca com o café e, posteriormente, com o açúcar. A 

famosa Carta de Guariba, escrita em 1984, é um 
documento criado pelos trabalhadores rurais conhe-
cidos como boias-frias, que, durante uma greve, 
também lembrada como Levante de Guariba, buscou 
trazer melhores condições de trabalho e de vida para 
os trabalhadores rurais. Reconhecidos internacional-
mente por terem feito a primeira paralisação organi-
zada da categoria, o documento foi a base de muitos 
direitos trabalhistas rurais.  O escritor ribeirão-preta-
no, Luiz Puntel, romantizou a Carta de Guariba em 
sua obra Açúcar Amargo. 

O município recebeu muitos imigrantes, por 
causa da cana-de-açúcar. Antigamente, um bairro que 
hoje tem o nome de Jardim Monte Alegre, era conhe-
cido por João de Barro, já que a maioria dos morado-
res era boia-fria e não tinha muitas condições !nan-
ceiras, tendo que construir suas casas, como o passari-
nho, de pau a pique. Foi nesse bairro que acontece-
ram os primeiros encontros do Levante de Guariba. 

O Museu Histórico da cidade, inaugurado no dia 
do aniversário de Guariba, em 1980, está em movi-
mento, e a nova versão pensada para o espaço inclui 
a exibição de arte e sustentabilidade, além da reserva 
de uma área para contar a história do levante, que 
servirá, também, para pesquisas acadêmicas. Rosita 
Maria Atique, superintendente de Cultura, a!rma 
que, durante muito tempo, a história da greve intervi-
ria na imagem que todos tinham de Guariba, mas, 
desde que eles passaram a trabalhar o tema como 
uma conquista histórica, a percepção vem sendo 
alterada. O fato foi triste, isso todos concordam, mas, 
a partir dele, houve melhoria nas relações de trabalho 
do homem e da mulher da zona rural.

Parte desse projeto de re%exão sobre o ocorrido 
foi narrado em documento e apresentado a um 
grupo educativo da Organização das Nações Unidas 
(ONU), para ser um instrumento de debate dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Agenda 2030 da ONU.  Guariba passou a ser 
signatária da Agenda. A partir do levante de Guari-
ba, com o olhar para os ODS, é possível re%etir sobre 
a igualdade de gêneros, carência de educação, 
qualidade de vida com saúde, energias renováveis, 
infraestrutura e paz. O material educativo, feito pela 
equipe da prefeitura, em parceria com a ONU, está 
sendo utilizado por 160 educadores, em diversos 
países do mundo.
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Museu Histórico 



Com data de fundação celebrada em 21 de 
setembro, Guariba deu-se o título de Cidade Prima-
vera. Construída em 1910, quando ainda era um 
povoado, a praça central continua sendo importante 
para os guaribenses. É ali o ponto de encontro dos 
namorados, local onde as crianças brincam e as 
festas comemorativas acontecem. Os pergolados 
carregados de primaveras dão %oradas desde 1922, 
embelezando o local. 

Uma data especial, quando a praça se ocupa, é 
na chegada dos foliões. No carnaval, a Lira Guariben-
se toma o coreto e de marchinha em marchinha 
revisita os tempos. 

21 de setembro



Além dos imigrantes italianos, outras nacionali-
dades povoaram Guariba. Como é o caso da proprie-
tária da Pastelaria Takamiya.  A senhora, que carrega 
dois nomes, o japonês, Tae Takamiya e o brasileiro, 
Neusa, é a primeira descendente de sua família a 
nascer no Brasil. Ela e os parentes vieram para traba-
lhar em fazendas de café em Taquaritinga, cidade 
vizinha. Depois de casada, dona Neusa e o marido 
queriam trocar o trabalho no campo pela cidade. Foi 
quando chegaram a Guariba e abriram o ponto da 
pastelaria. Dona Neusa não sabia fazer pastéis, mas 
ela e seu marido foram aprendendo e, aos poucos, 
ampliando o negócio. Do tacho pequeno, ao grande, 
a pastelaria faz parte da história da cidade.

A família de Vandecir Caporusso produz cachaça 
há mais de 94 anos. Durante toda a sua vida, o 
menino vivenciou as etapas de produção da aguar-
dente. Seguindo o seu coração, ele escolheu continu-
ar com a tradição e, em 2022, a família já produz 54 
mil litros por ano. Vandecir gosta de criar novos sabo-
res. Aceita sugestões das pessoas que visitam o alam-
bique e segue misturando vários ingredientes. A mais 
exótica da loja, segundo ele, é a de sabor de canela. A 
tradição continua !rme e forte e o !lho de Vandecir 
também já está trabalhando com a família e, inclusi-
ve, já até criou marca nova, que está no mercado.

pastel com pinga

O maestro José Edno Maltoni foi um dos funda-
dores da Corporação Musical Lira Guaribense, em 
1963. Desde então, a praça central da cidade tem sido  
o palco principal das apresentações da Corporação, 
que se tornou uma tradição de Guariba. Em 1997, a 
banda participou de um concurso em Guaratinguetá 
e os componentes voltaram para casa com o título 
nacional de terceiro lugar. Em sua formação de 
orquestra, a banda conta com todos os instrumentos 
de sopro, guitarra, baixo elétrico e toda a percussão. 

A Banca Marcial de Guariba, criada em 2010, de 
uma parceria da prefeitura com o Centro Social 
Comunitário Cristo, é coordenada pelo maestro 
Michael de Souza Taveira. O projeto tem o objetivo 
de proporcionar a iniciação musical para crianças, 
que ingressam com 8 anos e permanecem até os 16. 
A banda foi quatro vezes campeã estadual e campeã 
nacional. Em 2019, o grupo montou a banda de 
percussão sinfônica e foi campeão estadual. 

a música não para

o trem e a imigração

A estação que recepcionou os imigrantes como a 
família da dona Neusa segue fechada, aguardando 
um projeto de restauro para ocupação cultural.
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A Coplana, cooperativa agroindustrial, com sede 
também em Guariba, coordena um projeto em busca 
de unir o trabalho no campo e as demandas da 
sustentabilidade. O sistema campo limpo, explica o 
presidente da entidade, Bruno Rangel Martins, é um 
trabalho realizado com os agricultores, com o objeti-
vo de conscientizá-los sobre a devolução correta das 
embalagens dos defensivos agrícolas, promovendo a 
Logística Reversa. Nos treinamentos, feitos no 
campo, ensinam a melhor forma de lavar as embala-
gens e depois devolvê-las em lugares corretos. 

Um dos ecopontos das embalagens abriga o 
Museu Sistema Campo Limpo, que conta a história 
do processo da logística reversa das embalagens de 
defensivos agrícolas, desde a implantação do proje-
to-piloto, em 1994. O local é visitado por estudantes, 
dentro do programa Agronegócio na Escola. 

Fábio Elias de Paiva, superintendente da Central 
de Recebimento, explica que os números são muito 

o ambiente agradece

favoráveis para o Brasil. Aproximadamente 94% das 
embalagens produzidas em todo o País são devolvi-
das corretamente, fazendo da Nação referência no 
assunto. 
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GUATAPARÁ
CIDADE DO ENCONTRO



Para ligar as partes que formam o todo, que se 
façam pontes. Física ou metaforicamente, a ponte é 
elemento importante dessa cidade. Sua representa-
ção mais conhecida é um de seus principais pontos 
de referência: a ponte metálica, construída em 1901. 
A despeito dos poucos mais de 7 mil habitantes#&, em 
430 quilômetros quadrados, Guatapará - cujo nome 
remete ao pequeno mamífero comum na região – 
surpreende por ser  uma con%uência de elementos: 
referências, in%uências, culturas e produções agríco-
las, que se combinam em uma história tão rica 
quanto singular. 

Esse município tão próximo a Ribeirão Preto foi, 
em realidade, seu distrito, até muito recentemente, 
1988, quando se emancipou por meio de um plebis-
cito. A proximidade da capital metropolitana pode 
enganar quem espera uma paisagem semelhante a 
outras localidades do entorno. Já da estrada, Guata-
pará oferece um panorama distinto, formado por um 
exército de eucaliptos, que se posicionam às 
margens da rodovia, como soldados en!leirados em 
linhas de combate. O destino deles, no entanto, não 
são as trincheiras, mas a produção de papel, impor-
tante atividade econômica local.



No presente, eucalipto; no passado, café. Embora 
muita coisa tenha mudado, a identidade de Guatapa-
rá ainda é fortemente associada à zona rural, e é na 
zona rural que se inicia o regresso rumo às suas 
origens, especi!camente na fazenda cujo próprio 
nome já fornece indícios de sua importância: a Fazen-
da Guatapará. 

Olhando o horizonte, as dimensões impressio-
nam: aproximadamente metade da extensão do que 
é, hoje, o município, era, outrora, ocupada pela fazen-
da. Esse número credencia Martinico Prado, proprie-
tário daquelas terras, como um visionário, desbrava-
dor e, sobretudo, personagem importante do desen-
volvimento local. 

Atraído pela perspectiva do cultivo na terra roxa 
e natural de Limeira, Martinico avistou, desde o 
Monte da Cascavel, o potencial para o plantio. A 
partir daí, sua determinação e instinto empreende-
dor selou seu próprio destino e o de centenas de 
pessoas, dentre as quais a família da arquiteta Denise 
Rosário, cuja história se mistura com a da fazenda e, 
consequentemente, de Guatapará, há três gerações. 
Denise, nascida na Fazenda, lembra com carinho dos 
causos contados por seu avô.

O desenvolvimento da fazenda Guatapará e o 
olhar de vanguarda de seu proprietário se traduziram 
em avanços pouco vistos, em outras áreas de região, 

para seus trabalhadores. Ali, a vida no campo nunca 
foi sinônimo de atraso: ao redor das “colônias” - locais 
de moradia dos trabalhadores da fazenda - estruturas 
e equipamentos de fazerem inveja a muitas cidades 
da época eram parte do cotidiano local.

Os remanescentes das construções dão uma 
ideia da rotina e de como era a vida de seus morado-
res: escola, farmácia, ambulatório, centros de convi-
vência; tudo ali, no coração da propriedade. 

O elemento que mais chama a atenção, não por 
acaso, é um símbolo universal de cosmopolitismo e 
cultura: um cinema. Enquanto muitos centros urba-
nos não possuíam salas de exibição, o Cine Guatapará 
era ponto de encontro e uma janela do mundo para 
os moradores das colônias. A existência de um 
cinema é um aspecto, mas não o único, que caracteri-
za a realidade vibrante da época.

A necessidade de registro é outro símbolo de 
pujança demográ!ca e, em 1938, a Fazenda passou a 
ter um cartório: segundo o relato de Denise, chegou-
-se a ter mais de 3 mil habitantes no local. Esse contin-
gente populacional era formado por gente vinda de 
todos os cantos: primeiro, os italianos; depois, os 
japoneses; e, em alguns períodos, os nordestinos. Já 
na fazenda, instalavam-se nas colônias, que eram 
divididas em seções, e, assim, começavam o processo 
de transformar em lar aquela terra que os recebia. 

FAZENDA GUATAPARÁ



Se os migrantes eram o capital humano que dava 
tração ao progresso da fazenda Guatapará, Martinico 
Prado era a mente que projetava os meios para fazer 
esse progresso acontecer. O engenho, cuja chaminé 
ainda aponta em direção ao céu, é prova resistente 
disso. Em meio ao predomínio do café, a produção, 
em menor quantidade, de cana-de-açúcar, foi um 
esforço de diversi!cação e desenvolvimento de outro 
produtos, como rapadura, açúcar e pinga.

 A tentativa original de uso do engenho não teve 
sucesso, mas seu destino foi ressigni!cado, mais 
tarde, novamente, pelo capital humano: com a vinda 
dos japoneses, o engenho foi transformado na Casa 
das Laranjas, local de bene!ciamento dessa fruta que, 
depois, era encaminhada para exportação além-mar.

Ainda na extensão do que foi aquela imensa 
propriedade, incrustado no meio do que, hoje, é um 
mar de canavial, uma ilha de árvores cuja origem tem 
de beleza o que tem de poesia: o Jardim do Palacete 
de Martinico Prado. Embora a propriedade não se 
encontre mais no local, a resistência do jardim é um 
lembrete da relevância da fazenda Guatapará para 
muito além de seus limites, já que as árvores foram 
plantadas por convidados e celebridades que por ali 
passavam. O rei da Bélgica e Santos Dumont foram 
alguns dos famosos semeadores e as mudas, impul-
sionadas pela força regenerativa da natureza, %ores-
ceram em um verdadeiro bosque de memórias, por 
entre os galhos e copas.

Na fronteira entre o rural e o urbano é que o 
passado e presente se fundem, dando origem ao 
município: de cima, vislumbra-se o rio Mogi e a zona 
rural contornando a mancha urbana. O pontapé para 
formação da cidade teve início com a transição para 
distrito, em 1938. A princípio, se chamaria Vila Alber-
tina, com localização próxima à sede; uma tempesta-
de, no entanto, sentenciou a escolha de um terreno 
mais plano, perto do rio Mogi e das ferrovias. 

Esse posicionamento, além de conveniente, 
também era logisticamente estratégico: tanto as 
linhas de trem da Companhia Paulista quanto da 
Mogiana passavam por Guatapará. Uma vinha de 
Rincão e a outra saía da fazenda em direção ao porto 
Pulador, que, a despeito das modestas dimensões, 
era passagem para mercadorias e histórias de quem 
vai e de quem !ca. 
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Atualmente, as distâncias entre as cidades da 
região são vencidas em pouquíssimo tempo, pelas 
rodovias; naquela época, entretanto, qualquer incur-
são exigia paciência e planejamento. Uma simples 
demonstração de afeto virava uma verdadeira prova 
de resiliência, como relata Denise: no cortejo de sua 
avó, entre ida e volta, seu avô investia um dia inteiro 
de viagem, com o objetivo de garantir pelo menos 
um beijo na testa, que embalava o retorno para casa. 
Amor por meio dos trilhos e através dos tempos. 

Amor, também, através das proteções divinas; 
assim mesmo, no plural. Diferente da maioria dos 
municípios, Guatapará possui não apenas um, mas 
dois padroeiros: São Martinho, padroeiro da fazenda 
Guatapará, e São Pedro. Com a demolição da igreja 
da fazenda, a documentação foi toda para a paróquia 
da cidade, que se tornou um exemplo inusitado de 
uma única igreja com dois padroeiros.

De diversas formas, em vários momentos, o 
vocábulo “encontro” se manifesta na história, na 

logística, na demogra!a e nos padroeiros de Guata-
pará. A alcunha Cidade do Encontro, mais do que um 
tributo à diversidade de suas raízes, sinaliza a 
promessa de um futuro de acolhimento e possibili-
dades. Nesse sentido, as pontes cumprem múltiplas 
funções: conectam marcos temporais; ligam pontos 
físicos; aproximam pessoas distantes; fazem circular 
a prosperidade; e se apresentam enquanto compo-
nente importante da identidade local.

caminhos que vão e vem
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Novamente, Martinico Prado se faz presente para 
viabilização da ponte metálica que atenderia à 
demanda criada pela chegada da Companhia Paulis-
ta, principalmente relacionada à circulação da produ-
ção de café. De importante estrutura viária, que 
permitiu a passagem dos trens da Companhia Paulis-
ta, a ponte transformou-se, hoje, em patrimônio 
histórico. Outrora, o %uxo era intenso e bidirecional: 
por um lado, a saída de cargas e mercadorias, que 
ativavam a economia local; por outro, a chegada de 
imigrantes vindos de Ribeirão Preto, que traziam vida 
à comunidade.

A ponte que, no passado, dava sustentação aos 
trilhos do trem, atualmente, só permite o suave cami-
nhar de quem deseja, ao atravessá-la, revisitar outros 
tempos; para propósitos mais mundanos, foram 
erguidas mais duas outras pontes – uma para o 
trânsito rodoviário, outro para os trens - paralelas à 
metálica. Na medida em que a inexorável passagem 
do tempo cobra sua conta na forma de deterioração 
dos materiais, a estrutura da ponte metálica se enfra-
queceu, vencida pela força da correnteza das águas 
nas curvas do rio Guaçu. 

A erosão do barranco levou à necessidade de 
construção de outra ponte, projetada por Ramos de 
Azevedo. Em 1989, no entanto, a intensidade de 
outro %uxo, dessa vez de caminhões, culminou, por 
!m, na sua derrubada e posterior inutilização para os 
propósitos originais. Essa in%exão não signi!cou o 
!nal da história da ponte metálica no imaginário dos 
moradores, cumprindo um papel importante no lazer 
e nos laços de pertencimento ao território. 



A ponte mais extensa da história de Guatapará, 
no entanto, não é física, apesar de sólida o su!cien-
te para ligar o Brasil ao Japão.  A vista área do assen-
tamento rural Mombuca, colônia japonesa, revela 
traços da organização metódica e da cultura orien-
tal na disposição das terras e plantações. É na Mom-
buca que se encontram algumas das espécies mais 
inusitadas de cultivo da região, condicionadas pela 
sazonalidade, como a %or de lótus. Lichia, pitaya, 
shimeji, cogumelos, macadâmia, alho: é, sem 
dúvida, surpreendente notar que uma terra tão 
conhecida, pelo café, pelas mãos dos imigrantes 
japoneses, fecunda frutos exóticos e não comu-
mente ligados à vocação regional. 

Na assimilação entre a pátria de origem e o lar 
de destino, a produção de alho negro emerge 
como resultado da transformação das terras brasi-
leiras em um pedacinho do Japão. Shiro Kondo é 
um dos imigrantes que chegou ao país em 1968 e, 
hoje, se dedica ao cultivo de alho negro, considera-
da como uma cultura agrícola mais resistente para 
plantio. A colônia, segundo Kondo, foi um projeto 
de imigração capitaneado pelo governo: sete 
províncias enviaram cidadãos japoneses, reunindo, 
aproximadamente, 500 famílias; atualmente, a 
Mombuca conta com pouco mais de 100.

A transformação de alho comum em alho negro 
é um processo intenso em calor e conhecimento; são 
poderosos fornos em altas temperaturas, que propi-
ciam a fermentação e alteração de suas característi-
cas originais. Já pronto, é utilizado tanto por seus 
benefícios para a saúde quanto como ingrediente 
requintado na !nalização de pratos. 

Provar um alho negro mostra-se uma experiên-
cia sensorial completa e um exemplo do poder de 
transformação da matéria. A coloração escura pouco 
lembra os tons claros do dente de alho comum, 
assim como o aroma adocicado. No paladar, a 
pungência é substituída pelo dulçor característico 
das frutas passas, o que torna difícil acreditar se 
tratar do mesmo ingrediente que, antes da fermen-
tação, tempera o arroz e o feijão.

 A identidade japonesa, no entanto, vai muito 
além da produção agrícola. Uma vez ao ano, é reali-
zada uma grande festa da colheita, em julho, assim 
como celebrações, cursos de japonês, entre outras 
atividades, que resguardam a cultura oriental.

Da colônia japonesa, de hoje, à fazenda de 
Martinico Prado, de outrora, Guatapará é a cidade do 
encontro, que faz das pontes uma via sólida para seu 
desenvolvimento e perpetuação.
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#& Fundação Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatísticas (IBGE), 2020.
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JABOTICABAL
ATHENAS PAULISTA



Cidade que deu morada à poeta brasileira Cora 
Coralina, Jaboticabal mantém seu lirismo conservan-
do o patrimônio arquitetônico; a memória do tempo 
em que as chaminés anunciavam a produção de 
cerâmica, fomentando publicações que registram os 
vários períodos históricos e relembrando, sempre 
que oportuno, suas referências identitárias.

Ao ser identi!cada como Athenas Paulista, Jabo-
ticabal sugere uma re%exão sobre sua produção 
intelectual. Dos antigos colégios, como a Unidade 
Municipal Coronel Vaz, tombada como bem de 
interesse público, pelo Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arquitetônico e Artístico (Con-
dephaat) do Estado de São Paulo, a Escola Estadual 
Aurélio Arrouba Martins - o Estadão -, o Colégio 
Santo André - uma in%uência belga, no modelo de 
educação cristã da época e, desde 1966, um campus 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

O conjunto arquitetônico do município é repre-
sentativo de uma época e empresta beleza à cidade, 
permitindo olhares admirados para os detalhes cons-
truídos com cimento e cal. Mas, muito além disso, são 
edi!cações que sustentam narrativas sobre pessoas, 
famílias, pro!ssionais, ciclos econômicos e históricos.

O prédio do Museu Histórico de Jaboticabal, 
conhecido como a Casa da Turca, por exemplo, é, em 
si, um edifício de in%uência europeia, símbolo da 

imigração. De cor rosada, com arcos e colunas impo-
nentes, difere dos demais, exibindo singularidade. 
Iniciada a construção, em 1925, por Ziza Abigail, 
imigrante síria, a obra estendeu-se por mais de 50 
anos. Só depois o prédio foi adquirido pela prefeitura 
e transformado em espaço de cultura. Outro bem arquitetônico que embala narrativas 

expressivas de Jaboticabal é o Cine Theatro Munici-
pal Manoel Marques de Mello. Para contar sua histó-
ria, é preciso remontar ao movimento de defensores 
da cultura do município. Uma publicação do Diário 
O!cial de 1907 divulga a criação de uma Associação 
Teatral que fomentou a edi!cação de um primeiro 
teatro. Não era grande, mas uma referência. Ao longo 
da década de 1910, as companhias, que se apresen-
tavam nas capitais, tinham Jaboticabal como um 
ponto de circulação no interior do estado. 

Dorival Martins de Andrade, escritor e memoria-
lista, guarda as palavras de José Lins do Rego. Ele 
teria dito que tudo o que era importante para a cultu-
ra, tinha que obrigatoriamente passar por Jabotica-
bal.  Por isso, em 1927 surgiu o projeto de edi!cação 
do Cine Theatro.
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O tempo passa e a banda fica

Marca da in%uência da imigração, a Corporação 
Musical Gomes e Puccini foi criada em 1912, para 
referenciar a música e enaltecer Carlos Gomes e 
Giacomo Puccini.  

Bisneto de um dos fundadores da corporação, 
José Paulo Lacativa Filho cuidou de registrar essa 
história nas páginas de um livro. A continuidade do 
projeto musical viabiliza-se na tradição que passa de 
uma geração a outra. Participantes da banda no 
século XXI são herdeiros dos músicos fundadores e o 
sentimento de honra e orgulho em preservar a 
corporação é que a mantém viva tanto tempo depois.

Em atividade desde 1931, a Livraria Acadêmica 
de Jaboticabal avança, resiliente, pelo século XXI. 
Com atendimento em loja de rua, vende livros, mate-
rial escolar e até disco de vinil, para apreciadores 
exclusivos. Nos anos iniciais, era um ponto de encon-
tro dos eruditos da cidade, que se reuniam para atua-
lizar as leituras.

Clovis Capalbo não consegue falar do pai, que 
começou toda a história, sem se emocionar. Apaixo-
nado por Jaboticabal, seu acervo fotográ!co é um 
bem material, em especial, quando visto como um 
conjunto de imagens. Autor de vários livros, é um 
prazer pessoal para ele registrar os acontecimentos 
jaboticabalenses.

Entre as primeiras 



Algumas chaminés ainda podem ser vistas, 
remetendo a um tempo em que a produção de 
cerâmica era um atrativo econômico-cultural de 
Jaboticabal. É outra in%uência dos imigrantes italia-
nos, que introduziram a técnica de produção de 
!ltros. Eles aproveitavam a farta produção e a boa 
qualidade do barro originário de córregos e jazidas 
de argila do Rio Mogi. 

Júlio César Belingieri é professor e pesquisou 
essa atividade econômica no município. Ele explica 
que o !ltro de água feito de barro é um invento brasi-
leiro que une a criação europeia da vela e os jarros de 
barro dos indígenas. 

Responsável por mais da metade da produção 
de !ltro no Brasil, Jaboticabal é polo nacional e 
exportador. Uma única empresa da cidade, entre as 
mais antigas, que produz o !ltro São João, exporta 
para 45 países. 

Do barro fez-se a cerâmica

Da in%uência da cerâmica surgiu a arte em azule-
jo do jaboticabalense Delson Pedrozo. Com o regis-
tro de 22 painéis, espalhados pela cidade, o artista 
passou a ser estudado como uma referência única 
em Jaboticabal.  

Ainda no cenário das artes visuais, um destaque 
é para o conjunto de obras do artista Cláudio Pastro, 
exposto na moderna capela agregada ao Colégio 
Santo André. Seus traços, com fortes tons terrosos, e 
destaque para o amarelo cobreado, valoriza ainda 
mais as linhas retas do templo religioso.

A arte dos azulejos e 

as pinturas sacras 
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O padre Luzinei Erasmo da Silva conta com 
emoção o milagre atribuído a Nossa Senhora Apare-
cida, ocorrido em 1874. Uma mãe devota, em busca 
de curar a cegueira da !lha, deixou Jaboticabal em 
direção a Aparecida, certa de que sua graça seria 
atendida. O trajeto não foi fácil. De carona e a pé, as 
duas conseguiram chegar ao santuário, à época uma 
simples capela. Assim que se aproximaram, a menina 
cega disse estar enxergando. 

De volta ao município, foi erguida uma capela 
para celebrar o milagre. Ponto de exaltação da fé a 
Nossa Senhora.

O quarto milagre de Nossa senhora Aparecida

salgado cigarrete é declarado patrimônio cultural

Das muitas receitas a partir da jabuticaba regis-
tradas em livro pelo senhor Dorival Martins de 
Andrade à criação do salgadinho cigarrete, pela 
dona Lina Maria Biondi, em 1974, na lanchonete 
Biondina, Jaboticabal tem tradições culinárias exibi-
das em sua tradicional festa do quitute. 

Feito de massa de pastel, em formato de 
canudo, recheado com tiras de presunto e queijo, o 
cigarrete propaga-se tomando outras formas, mas 
ninguém nega que seu nascedouro é mesmo Jaboti-
cabal. Tanto, que em 2019, a Câmara Municipal apro-
vou a Lei Nº 204#', declarando o salgadinho como 
patrimônio cultural imaterial de Jaboticabal. No 
documento segue descrita a receita e o modo de 
fazer. Um pouco genérico para quem não sabe 
cozinhar, mas o su!ciente para garantir a identi!ca-
ção do original salgadinho cigarrete.

A receita autêntica é constituída dos seguintes 
ingredientes: massa de pastel, presunto e muçarela, 
com o seguinte preparo:

 

1. Abrir e sovar a massa no cilindro até atingir a 
espessura desejada;
2. Colocar a muçarela e o presunto fatiado no 
comprimento da massa;
3. Enrolar e cortar no tamanho desejado;
4. Untar com clara de ovos;
5. Fritar em óleo novo;
6. Servir.
Bom apetite.
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Capital do Amendoim 

Produtora de amendoim desde 1980, Jabotica-
bal expandiu signi!cativamente sua área plantada. A 
partir do ano 2000, começou a exportar para 50 
países. O estado de São Paulo é responsável por 92% 
da produção nacional, e Jaboticabal por 20% desse 
total. A partir de 2018, a cidade passou a ser reconhe-
cida como Capital Estadual do Amendoim.

Sérgio de Souza Nakaji, presidente do Sindicato 
Rural, a!rma que todos trabalham para que o título 
seja nacional, em pouco tempo. Organizados em 
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 #'Disponível em: https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/sapl_documentos/materia/62396_texto_integral.pdf. Acesso em: 27 mai. 2022. 
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Nos trilhos da Mogiana, é contada a história 
de Jardinópolis e do seu distrito, Jurucê. Perdidos 
viajantes, sonhadores imigrantes, passaram pelas 
estações do Entroncamento, Sarandi, Visconde de 
Parnaíba, rumo a Brodowski. Muitos sonolentos 
passaram, outros !caram, para cultivar, na terra 
vermelha, o café,  milho,  algodão e a manga.  Nas 
colônias, estabeleceram-se os !lhos da Itália, 
Espanha, de Portugal e outras paragens. O macar-
rão, o vinho e a polenta dividiram espaço com o 
arroz e o feijão#'.

 Esse movimento consolidou o município 
de Jardinópolis, com cerca de 45 mil habitantes.  
Próximo de Ribeirão Preto, o ir e vir entre os habi-
tantes dessas cidades é uma constante, a!nal, as 
terras são separadas apenas por alguns quilôme-
tros da rodovia Anhanguera, que passa sobre o 
rio Pardo

Dentre as muitas histórias que Jardinópolis e 
Jurucê têm para contar, a primeira delas diz respeito 
à origem do povoado. Tudo era mato, salpicado pelo 
cerrado, em um terreno “alto e saudável com água 
dentro”#*.Da fazenda que lhe deu nascimento, 
também veio o seu primeiro nome, em 1892: Ilha 
Grande. O nome atual, Jardinópolis, de!nido pela Lei 
estadual n. 484, de 1896, também tem história. Foi 
uma homenagem ao político republicano e abolicio-
nista Antônio da Silva Jardim, que faleceu em 1891,  
ao escorregar e cair em uma das bocas do Vesúvio, 
em Nápoles/Itália#,. 

E as histórias continuam. Uma delas tem origem 
em um fato curioso, ocorrido com a construção do 
cemitério público, pelo então prefeito João Muniz 
Sapucaia. As obras terminaram em 10 de julho de 
1900, mas, por um tempo, a morte parece ter esque-
cido Jardinópolis. Por 31 dias, ninguém morreu na 
cidade, impedindo a inauguração da obra pública.

 Com uma reviravolta própria das novelas brasi-
leiras, o chefe do executivo municipal  faleceu, inau-
gurando o cemitério com o primeiro sepultamento 
no local. Essa história !cou conhecida quando, em 
1969, no programa televisivo Cidade contra Cidade, 
Jardinópolis enfrentou Cajuru, no quadro de curiosi-
dades. Foi apresentado ao público o livro de óbitos, 
atestando que o túmulo n. 1 era do prefeito que havia 
construído o campo santo. Quatro anos depois, em 
1973, a arte imitou a vida. O caso do prefeito Sapu-

caia parece ter inspirado a novela Bem-amado, com 
Odorico Paraguaçu inaugurando o cemitério de 
Sucupira com seu enterro. 

São tantos os “causos” e as curiosidades, que 
muitas páginas seriam necessárias para contar todos. 
Tem até capela de cemitério em formato de disco 
voador, que também aparece como monumento, na 
avenida da cidade. 

Um caso mais curioso do que o outro. Tem a 
história do cavalo Guarani, que ganhou fama nacio-
nal. O animal trabalhou na coleta de lixo da cidade, 
até que foi substituído por um trator. Na ocasião, 
dizem que, como forma de protesto pelas más condi-
ções dos aposentados, o cavalo recebeu do prefeito a 
sua aposentadoria o!cial. Ninguém mais poderia 
montá-lo, passando a desfrutar de tranquilidade no 
parque da cidade. Participava de des!les e até de 
bailes dos aposentados, até que faleceu.
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Embaixo de uma frondosa mangueira, o jornalista 
Cristiano Lelé inicia a apresentação de Jardinópolis 
pela importância da manga, produto que tornou a 
cidade conhecida. A fruta chegou em 1894, trazida 
para consumo próprio por trabalhadores que vieram 
de Minas Gerais e Bahia. Depois de degustada, os 
caroços foram plantados, brotando daí uma das 
principais referências culturais do município. A planta 
adaptou-se muito bem ao solo e ao clima da região, 
por ali estabelecendo uma relação de amor com o 
jardinopolense, que !cou conhecido na região como 
“boca amarela”. 

Lelé conta que Maria Torquato, moradora de Jardi-
nópolis e avó de Cândido Portinari, foi a primeira a 
levar a fruta de Jardinópolis para São Paulo, populari-
zando-a. Em 1926, o plantio no município já represen-
tava 10% da produção de manga do Estado de São 
Paulo. A manga e o café, nesse período, caminhavam 
juntos, em importância. A prova disso é que os man-
gueirais ajudaram Jardinópolis a superar a crise de 
1929, quando o café começou a ser erradicado.  O auge 
da produção foi na década de 1940, quando a manga 
se tornou o principal produto agrícola da localidade. 

A partir da década de 1980, o cultivo da manga 
declinou, principalmente em decorrência de uma 
praga, que provocou a perda de uma safra, e da 
chegada do Proálcool. Aos poucos, a manga começou 
a ser substituída pela cana-de-açúcar e pelo abacate, 
fruta de mais facilidade de manejo pós-colheita

ORGULHO DA BOCA AMARELA
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Ao visitar Jardinópolis, não é possível deixar de 
passar na Igreja Matriz, para observar as pinturas que, 
aos poucos, estão sendo descobertas em suas paredes. 

Contudo, é a festa da Lapa que mais atrai visitan-
tes ao município. O mosaico de fotos, na parede da 
Sala dos Milagres, do Santuário Arquidiocesano 
Senhor Bom Jesus da Lapa, dá indícios das muitas 
vidas e experiências por trás da devoção ao santo. Para 
o padre Wagner Gomes, reitor do Santuário, a fé é o 
sentido de tudo. O encontro do humano com o divino.

Existem duas versões para a origem das festivida-
des. Uma delas é que dona Pequena do Nascimento 
teria tomado um tiro na cabeça, quando ainda vivia na 
Bahia. Fez uma promessa que sairia a pé da sua terra 
natal e, onde recuperasse a sua visão, se estabeleceria 
e faria uma festa em devoção ao São Bom Jesus da 
lapa.  Noutra versão, contada no livro do padre Francis-
co Correia, dona Pequena tomou o tiro em Jardinópo-
lis, desferido por um senhor chamado Dominguinhos.

 Teria feito a promessa de realizar a festa em devo-
ção ao Bom Jesus, em caso de obter a cura. Não impor-
tando a versão da origem, os restos mortais de dona 
Pequena permanecem na capela, como lembrança do 
primeiro milagre que deu origem à maior festa da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto, da qual faz parte Jardi-
nópolis. 

Com o passar do tempo, o evento ganhou 
relevância na vida cultural e  religiosa da região. Nos 
anos de 1940, o movimento de !éis que se deslocavam 
para Jardinópolis era tão grande que a Cia. Mogiana 
fazia correr trens especiais para facilitar a viagem. De lá 
para cá, a celebração tornou-se um bem cultural 
alimentado pela fé de milhares de pessoas que visitam 
a Lapa.

A relevância da festa colocou Jardinópolis no 
Caminho da Fé, fazendo parte do roteiro de peregrina-
ção que vai até Aparecida do Norte.

A FESTA DA LAPA

Foto: Produzida a partir de vídeo. 3 Filmes, 2019.
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Logo na entrada da cidade, o visitante é recebido 
por um conjunto de esculturas do artista Adélio 
Sarro. Em direção ao Museu e Casa da Cultura Dr. 
Paulo Portugal, inaugurado em 26 de julho de 1985, é 
possível ter acesso a documentos, objetos e fotogra-
!as sobre a história do município. Mesmo com as 
portas fechadas, o museu continua oferecendo moti-
vos para ser visitado, mesmo que seja para apreciar a 
fachada histórica do antigo prédio da subestação de 
energia de Jardinópolis, construído em 1911, com 
projeto do arquiteto francês Victor Dubugrás#-. 

Com o crescimento das cidades do interior de 
São Paulo, aumentava a demanda por eletricidade. 
Para atender ao aumento do consumo, foram cons-
truídos vários edifícios voltados para serviços de 
força e luz, nas cidades da região de Ribeirão Preto. A 
maioria dos projetos é de Dubugrás, formando um 
conjunto de obras que, segundo a arquiteta Rita 
Fantini, por suas especi!cidades, são signi!cativas e 
únicas na carreira do arquiteto#..

Continuando o passeio pelos bens culturais do 

município, a parada obrigatória é a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (Emef) Américo Salles Olivei-
ra, localizada na rua Sete de Setembro, n. 121. A 
escola foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico  
(Condephaat) do Estado de São Paulo , pela Resolu-
ção de Tombamento n. 60, de 2010. Trata-se de uma 
das 126 escolas públicas construídas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, entre 1890 e 1930$/. 

Instalado em 1911, como Grupo Escolar, apre-
senta particularidades que a diferencia da maioria 
das outras escolas protegidas pelo Condephaat. Isso 
porque é parte de um projeto tipo Faxina (antigo 
nome de Itapeva), implantado em dez municípios.

As plantas desses projetos eram as mesmas e as 
fachadas diferentes, reelaboradas por diversos arqui-
tetos. O projeto da escola, em Jardinópolis, foi assina-
do pelo engenheiro belga José Van Humbeeck, com 
fachada desenhada por Manuel Sabater. O prédio 
possuía gabinete dentário e salas de aula divididas 
entre a ala para meninos e para meninas.

Ainda no campo da arte e da cultura, não se 
pode deixar de lembrar de Rubens Francisco 
Lucchetti. Residente na cidade, é uma referência 
como escritor, roteirista e já foi chamado de “fábrica 
de criar !cções”. Com mais de 1.500 obras, Lucchetti é 
lembrado pelo cineasta Edgard de Castro, por seu 
trabalho diferenciado, seus livros de mistério e, 
principalmente, pela atividade que o tornou famoso 
em todo o Brasil: os roteiros para o programa do Zé 
do Caixão.

Nesse conjunto de referências culturais, as 
estações de trem merecem um destaque especial, no 
município.
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Foto: Rubens Lucchetti. Acervo História do Dia. Daniela Penha, 2020.

E, por falar em trem, os trilhos são uma parte 
importante da identidade de Jardinópolis, que abriga 
quatro estações históricas, remanescentes da antiga 
Cia. Mogiana. A primeira delas, que leva o nome da 
cidade, foi aberta em 1899 e inicia o ramal de Igarapa-
va. Em 2011, uma reforma causou controvérsia, ao 
alterar algumas características originais do prédio que, 
atualmente, abriga a Câmara Municipal. Entretanto, de 
maneira geral mantém-se conservado, representando 
uma referência para a história da cidade.

Na zona rural, no distrito de Jurucê, estão duas 
estações: Entroncamento e Visconde de Parnaíba. A 
primeira, construída em 1900, tem um estilo diferen-
ciado em relação às demais estações da Mogiana. 
Eduardo Brandt de Oliveira relata que “a parada no 
Entroncamento era fabulosa e estranha ao mesmo 
tempo, feita em cima do próprio Rio Pardo”$". 

 O nome da estação resulta da função das três 
plataformas: servir de saída, pela direita, para a linha 
do Rio Grande, em direção a Minas Gerais; e, pela 
esquerda, para o ramal Igarapava. A estação teve os 
trilhos removidos em 1987 e, desde então, encontra-
-se em desuso.

 Embora o prédio esteja em ruínas, a sua restau-
ração tem potencial para garantir ao visitante um 
importante remanescente da história do trem no 
estado de São Paulo. Prova disto é o Processo 
Condephaat 012/2016, referente à abertura de 
estudo de tombamento estadual da Estação Ferrovi-
ária de Entroncamento, formado pelo que sobrou do 
prédio e pela ponte metálica sobre o rio Pardo, no 
distrito de Jurucê.

A segunda estação é a Visconde de Parnaíba, 
implantada em 1886, com o nome de Rio Pardo. Para 
chegar até a construção, é preciso vencer o desa!o 
do mato que cresce em seu entorno. A di!culdade de 
acesso é compensada pelo vislumbre de um edifício 
de dois andares que sobressai na paisagem. 

nos trilhos do trem

O edifício imponente foi projetado pelo enge-
nheiro Alexandre Brodowski, e implatado nas terras 
do Dr. Antônio de Queirós Teles, o visconde de Parnaí-
ba, fundador e membro da primeira diretoria da Cia. 
Mogiana. Além do visconde, que era governador da 
província de São Paulo, o evento de inauguração 
contou com a presença do imperador Pedro II.

Por último, na zona urbana de Jurucê, ainda é 
possível visitar a estação Sarandi, que !ca no centro 
do distrito e serve como rodoviária. Por ela passava o 
trem que saía de Ribeirão Preto, fazia uma parada e 
seguia para a Visconde de Parnaíba, Brodowski, Bata-
tais, Franca, atravessando o rio Grande e seguindo 
para Minas Gerais.
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Disponível em: https://guiajardinopolis.com/estacao-entroncamento. 
Acesso 22 mai.2022.

Os prédios guardam 
a história



A sorveteria do Márcio Henrique Pedro, onde a 
máquina de sorvete, a caixa registradora e as receitas 
são as mesmas, desde os tempos dos seus avós, é 
parada obrigatória, em Jardinópolis. 

E se o desejo for por algo salgado, o lugar para 
almoçar é o bar da Tigrinha, que serve comida caseira. O 
estabelecimento !cou famoso com o jiló !ninho, servi-
do crocante, como petisco, ou pela salada na bacia, que 

Muitos ciclistas já descobriram as trilhas da 
região de Jardinópolis e Jurucê. Com a inclusão do 
município no Caminho da Fé, espera-se que o ciclo-
turismo se intensi!que. Jeferson Marcílio e os irmãos 
montaram as trilhas e apresentam para os ciclistas 
da região. Uma peculiaridade é que, a partir das 
estradas de terra e caminhos sinuosos de Jardinópo-
lis é possível chegar às várias cidades da região, sem 
precisar passar pela rodovia de asfalto.

dá água na boca, pelo frescor dos vegetais. Tem gente 
que vai ao restaurante até mesmo para comer o arroz e 
feijão, feito na banha de porco, como antigamente.

O crescimento do número de bares e restauran-
tes no distrito incentivou a elaboração do projeto 
cultural e gastronômico que, de acordo com vereador 
Xotó, incluirá a estação ferroviária de Jurucê, hoje a 
rodoviária do distrito, e os bares do entorno.

gastronomia: DO SORVETE AO JILÓ FRITO
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LUÍz ANTÔNIO
CIDADE do VERDE



Uma conversa com a dona Geralda Lacerda, 
moradora há muitos anos de Luíz Antônio, e vem lá do 
fundo uma vontade de viajar pelo tempo para revisi-
tar a história. Entre as coisas que ela tem saudade, uma 
é ver a folha de taioba dançando com as gotas d’água. 
De tanto apreço pela natureza, ela passou a pintá-la 
para assim guardar uma imagem na memória. 

Do tempo de criança, dona Geralda lembra das 
histórias contadas pelo pai e pela mãe, que moravam 
na antiga fazenda Jataí, onde, de fato, tudo começou. 
Ainda que as memórias não possam ser materializa-
das, os livros escritos pelo senhor Oswaldo Barbata-
na, sobre o município de Luíz Antônio, registram 
quando e onde tudo aconteceu.

Estão ali, nas obras, as referências do funciona-
mento do Porto Jataí, nas águas do rio Mogi Guaçu. 
Um tempo sobre o qual pouco se fala. Quando o café, 

produtos de subsistência e até mesmo pessoas, 
trasladavam em embarcações. Na verdade, pelos 
livros, é possível voltar um pouco mais no tempo. Os 
artefatos encontrados em sítios arqueológicos 
deixam evidente a passagem dos indígenas pela 
localidade. 

Todo esse conteúdo histórico, que só compõe os 
livros, deverá formar o acervo do museu a ser instala-
do na antiga estação ferroviária da cidade.

Do rio para os trilhos do tem. Do cerrado para as 
plantações de café. Da fazenda antiga do conde 
Joaquim Francisco Ribeira do Vale para a Reserva 
Ecológica do Jataí. Um patrimônio ambiental locali-
zado nas terras  de Luíz Antônio de importância para 
o estado de São Paulo e até mesmo para o Brasil. 
Acervo natural que deu origem ao título de Cidade do 
Verde ao município.
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São mais de 9 mil hectares de terra nativa. Um 
encontro entre o cerrado e a Mata Atlântica. Um 
ecótono. Uma transição ambiental entre dois 
biomas. Lugar a ser conservado. Espaço de pesqui-
sa para a ampliação do entendimento que se tem 
da fauna e %ora. A maior área de cerrado do 

estado de São Paulo. Um parque de diversidade com 
mais de 1.700 espécies cadastradas. Ali vivem a onça-
-parda, o lobo-guará, a jaguatirica, o tamanduá-ban-
deira e o mirim, entre tantos outros animais vulnerá-
veis à extinção.

Além das terras, cabe à estação preservar  quator-
ze lagoas marginais do rio Mogi Guaçu. Na época de 
chuvas, quando acontece o transbordo do grande rio, 

essas lagoas absorvem o excesso d’água e guardam 
espécies de peixes. Mais de 70 já foram catalogados.  

Em constante restauração, para cada vez mais se 
aproximar de como tudo era em sua origem, o traba-
lho de preservação do ecossistema na unidade Jataí 
é contínuo. A existência dessa reserva no município 
faz de Luíz Antônio, organicamente, uma Cidade 
Educadora.

Um passeio guiado e é possível aprender sobre 
a natureza. Entender que o cerrado é um domínio 
savânico, com suas diversas !to!sionomias, que 
transitam da formação campestre até o cerradão.   

Terras de café, até, mais ou menos, 1945, depois 
aberta para a extração da madeira e incorporada ao 
patrimônio do estado de São Paulo na década de 

1960.  Somente em 1982, passaram a ser uma reserva.  
O biólogo e gestor da estação, Gabriel Santana Perei-
ra, enfatiza a importância do lugar, lembrando que ali 
também é área de recarga do Aquífero Guarani, casa 
de várias espécies que ainda não foram estudadas; 
acervo de muito potencial biótico não identi!cado; e 
uma reserva do microclima.

Na área habitável da fazenda Jataí, o patrimônio 
histórico-arquitetônico segue preservado. A casa do 
conde Ribeira do Vale pode vir a ser um museu, para 
contar toda essa história. Do lado da sede principal, 
tem a igreja e, um pouco mais abaixo, as casas da 
colônia. Algumas ainda estão como eram antes.

No projeto da prefeitura, a proposta é  incentivar 
o turismo ecológico, com destaque para o educativo 
e o esportivo. Uma iniciativa pensada para potencia-
lizar a economia da cidade. 

Lorem ipsumESTAÇÃO
ECOLÓGICA
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CASA DO CONDE
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A Estação Ecológica Jataí garante a importância 
de Luíz Antônio no Brasil. E logo ali, do outro lado, 
está a unidade da empresa Sylvamo, fábrica de papel, 
que coloca o município no mapa do mundo. Multina-
cional, instalada na década de 1990, transitou do 
grupo Votorantim para a Internacional Paper e então 
Sylvamo.

O gerente da unidade de Luíz Antônio, Márcio 
Moura, faz parte da história da empresa desde o 
início. Começou jovem, tendo percorrido diversos 
setores até a che!a que exerce. Ele fala da fábrica 
como um lugar de oportunidades e reitera que não 
somente para ele, mas para os muitos moradores da 
cidade que ali trabalham. 

Grande fonte de geração de emprego e renda 
para o município, a fábrica compõe a vida de Luíz 
Antônio, diz o gerente. Mas, na verdade, a vida de 
muitas pessoas da região. Municípios vizinhos 
também se apresentam como fornecedores de euca-
lipto para a transição da celulose em papel.  

Tudo na Sylvamo é imenso. As instalações. Os 
processos. Os números produzidos. A unidade é uma 
exportadora e atende principalmente aos mercados 
europeu e asiático. 

DO EUCALipTO AO PAPEL
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Dona Geralda, a artista que registra as memó-
rias de Luís Antônio em telas, é devota de Santa 
Luzia. Assim como muitos outros moradores da 
cidade. A con!rmação dessa assertiva se dá na festa 
da padroeira, em 13 de dezembro, que envolve 
toda a comunidade, inclusive a dona Geralda, que 
adora decorar os andores e doar seus quadros para 
a quermesse. 

Padre Tom, antes de iniciar sua trajetória 
religiosa em Luíz Antônio, já tinha ouvido falar 
sobre a grande festa em homenagem a Santa Luzia. 
Mas achava que as pessoas exageravam um pouco, 
quando se referiam à celebração. Na primeira 
cerimônia que ele conduziu na data da santa, 

con!rmou o fervor dos !éis. Assim que terminou a 
missa no interior da igreja, ao sair para ver a multi-
dão, se emocionou. Tanto que até chorou, disse ele.  

A cidade !ca agitada, meses antes. Todos se 
preparam para participar. São tantas pessoas que a 
celebração passou a ser realizada no polo esportivo. 
A procissão ocupa as ruas e são vários andores. 
Grupos diferentes decoram, garantindo o envolvi-
mento das famílias antes da festa. 

Uma graça alcançada no passado, promessa 
feita a Santa Luzia, marca a origem do povoado de 
Luís Antônio, que celebra seu aniversário na mesma 
data. Daí a dimensão da festa que reúne os morado-
res da cidade e até os vizinhos.

9L
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Não existe, em Luíz Antônio uma gastronomia 
especí!ca, mas talentos se revelam, como é o caso 
de Débora Christiano, premiada em concursos 
com seu pastel de rabada com pimenta biquinho. 
Ela está animada em fazer suas receitas virarem 
tradição. 

gastronomia premiada

Essa não é a única tradição popular do muni-
cípio. O Departamento de Cultura da prefeitura 
coordena anualmente um calendário de festejos. 
Algumas referências rurais ainda compõem a 
rotina urbana. Cristina Gasparini, diretora de 
Cultura, garante uma parceria constante com a 

Educação municipal e as celebrações juninas, 
natalinas e até carnavalescas envolvem os diver-
sos públicos.

 Os encontros das companhias de Santos 
Reis também acontecem no município, compon-
do uma festa muito comum em toda a região. 

99



MOCOCA
CIDADE HISTÓRICA DO CAFÉ



Vizinha de Minas Gerais, mais perto do lado de lá 
do que de cá, Mococa é a cidade café com leite. Da 
economia para a cultura e vice-versa, é perceptível o 
movimento que leva a todos do presente ao passado 
e de volta aos dias de hoje. Com projetos de futuro 
que passam pela preservação histórica, o município 
segue atrelado aos seus referenciais construídos lá 
na !"##"$%&'()". Seus bens arquitetônicos, edi!cados 
no !nal do século XIX, início do XX, sinônimo de 
riqueza, naquele tempo, é hoje exposição de arte.  

O centro histórico do município é um portal que 
viabiliza o passeio de uma época a outra. Da matriz 
imponentemente postada no alto da praça, ao 
coreto no centro das atenções, até os casarões que 
se en!leiram pelos quatro cantos das ruas principais, 
os dois teatros, o enorme cinema de rua, até a escola 
centenária, a arquitetura de Mococa é referência da 
história do café. 

Entre os muitos arquitetos responsáveis pelas 
edi!cações, destacou-se o imigrante italiano Gherar-
do Bozzani. É dele o projeto da Santa Casa de Miseri-
córdia, do pórtico do cemitério, a igreja do Rosário, e 
vários casarões. 

Uma visita ao cemitério e a arte tumular eviden-
cia cada ciclo do município. Guilherme Ferracioli 
Brizighello, presidente do Conselho Municipal de 
Turismo, arrisca-se a dizer que existe, ali, um museu a 
céu aberto. Tamanha é a grandeza de detalhes, 
curvas e formas, as matérias nobres, como o mármo-
re, sepulturas baixas, ou pequenas capelas, o conjun-
to conta a história do lugar.  

 A Matriz de São Sebastião, construí-
da no estilo neogótico, não é a mais 
antiga da cidade. Antes dela, o ponto 
central era a praça do Rosário. Cada uma 
com sua narrativa, os dois templos 
dividem a área central e atraem os !eis 
que, ao rezar, apreciam os detalhes. Do 
teto, ao altar, dos lustres aos vitrais.

De frente para a Matriz, o coreto traça uma linha 
que leva até a fonte. No !nal de semana, a praça  
enche-se de pessoas para ouvir a centenária Filarmô-
nica Mocoquence. O coreto !ca vivo e a cidade 
despede-se do domingo desejando a todos uma 
excelente semana de muito trabalho.

No sentido inverso, indo ainda mais para cima, a 
Escola Barão de Monte Santo, construída na primeira 
República, mostra-se resistente. Antiga edi!cação, 
guarda em seus porões, recentemente transforma-
dos em laboratórios de tecnologia, o encontro dos 
tempos.  
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viva o cinema de rua

De volta ao burburinho do centro, o Cine 
Mococa protagoniza como representante da arquite-
tura modernista. Criado na década de 1950, esbanja 
espaço, estando entre os maiores cinemas de rua do 
Brasil.  Roberto Mônaco e Zeze Lippi foram dois dos 
responsáveis pela criação do cinema. Atrelado a 
outros imóveis em seu entorno, possui uma fonte de 
renda própria que colabora para sua manutenção. O 
Cine Mococa tem se reinventado, mantendo a sala 
em atividade, com exibições constantes. Uma ideia 
inovadora da equipe que administra o bem cultural, 
entre eles Matiza Rigobello Lima, é o aluguel do 
cinema para exibições especiais para aniversariantes, 
que escolhem o !lme e convidam a plateia. 

No sentido inverso, indo ainda mais para cima, a 
Escola Barão de Monte Santo, construída na primeira 
República, mostra-se resistente. Antiga edi!cação, 
guarda em seus porões, recentemente transforma-
dos em laboratórios de tecnologia, o encontro dos 
tempos.  
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Em um mesmo prédio estão instalados o Museu 
Histórico da cidade, o Museu de Arte Sacra, e guarda-
dos os acervos do artista cênico Rogério Cardoso e 
do artista plástico Bruno Giorgi. Dois !lhos da cidade, 
cada qual vivendo em uma época, ambos represen-
tam o desejo da cidade em !gurar entre os municí-
pios que preservam suas referências identitárias. 

Filho de comerciante de café, Bruno Giorgi viveu 
parte da vida na Europa, mas suas raízes são moco-
quenses. Ele nasceu em 1905, !cou na cidade até 1911 
e seguiu mundo afora ocupando seus espaços na arte 
e política. Em 1935 Giorgi foi extraditado da Itália para 
o Brasil, acusado de conspiração contra o regime 
fascista. O brasileiro estudou desenho e escultura na 
década de 1920, depois frequentou, na década 
seguinte, as academias La Grande Chaumià e Ranson, 
época em que conviveu com grandes nomes da arte, 
como Henry Moore, Marino Marini e Charles Despiau. 

De volta ao Brasil, em 1939, participou da Família 
Artística Paulista. A convite do ministro Gustavo 
Capanema, transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 
1943, e montou ali o seu ateliê.  É considerado um 
dos mais importantes escultores do Brasil.  

Alguns monumentos do artista estão expostos 
para apreciação do grande público. Entre eles, o 
Monumento à Juventude Brasileira, instalado nos 
jardins do Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro. Em 
Brasília, duas peças de Bruno Giorgi dão a ele ampla 
notoriedade artística: Candangos, instalado em 1960, 
na Praça dos Três Poderes, e Meteoro, instalado sete 
anos depois, no lago do edifício do Ministério das 
Relações Exteriores.

Em São Paulo, a obra Integracão pode ser vista 
no Memorial da América Latina. 

Emanuela Mendes, coordenadora de Cultura e 
Turismo de Mococa, reproduz fala do artista Bruno 

A arte de divulgar a arte

Bruno Giorgi

Giorgi quando esse visitou a cidade, já com 80 anos 
de idade. Alegre com a recepção, Giorgi disse que 
Mococa era a Cidade Encanto.

Duas obras do artista ocupam as praças no 
centro da cidade. Em uma, ele homenageia os funda-
dores do lugar e, em outra, as mulheres de Mococa. 
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A riqueza urbana do período áureo do café era 
re"exo imediato da concentração do poder econô-
mico das fazendas. Quem tinha seu casarão na 
cidade, mantinha também sua casa sede na proprie-
dade rural. Muitas dessas fazendas centenárias, mais 
de 40 unidades, de acordo com o mapeamento feito 
por Luiz Augusto Nasser, membro do Conselho de 

Turismo de Mococa, estão em plena atividade, algu-
mas delas, inclusive, abertas para visitação. Duas 
bem conhecidas são a fazenda Buracão, com muitas 
atrações para o turista, e a fazenda Santo Antônio da 
Água Limpa, que se destaca pela preservação 
ambiental.

Fundada em 1822, a propriedade está na família 
do senhor João Pereira Lima Neto há 200 anos. No 
início, era uma fazenda de subsistência, e somente 
22 anos depois de aberta começou a produzir café. 
A curiosidade da propriedade, que chama a atenção, 
é sua retomada de processos agrícolas antigos. 
Assim como antes, eles plantam café debaixo das 
árvores, sem promover o desmatamento. A !loso!a 
dos proprietários é seguir o curso da natureza e 
produzir sem interferência econômica humana. A 
mensagem, apesar de difícil entendimento para 
quem não está próximo ao tema, é usufruir da natu-
reza sem degradá-la. Para o senhor João, isso é total-
mente possível. 

um passeio pela zona rural

e muito mais...
 Mococa, que também guarda a história da 

ferrovia, tem como destaque a produção de doces 
derivados do leite e gosta de aplaudir a produção 
artesanal da cidade. Um projeto, em especial, ganha 
força. Algumas mulheres uniram-se para, juntas, 
difundirem suas habilidades manuais. Com um 
pouco de tudo, exibem a cidade em peças de tecido, 
papel, louça, madeira, culinária, perfumaria, 
demonstrando carinho pelo município e pela arte.

A gastronomia revela-se em experiências 
vencedoras. Um café, pedido em uma sede históri-
ca, acompanhado de uma bomba de chocolate e 
creme, premiada em concursos culinários, é uma 
combinação que, replicada, agrada a todos os 
envolvidos: o proprietário, chefe, e especialmente, 
os visitantes consumidores. 
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monte alto
cidade sonho



Com seus sucessivos elevados, lugar de 
muitos montes, alternado com extenso planalto 
ocupado por cafezais, !zeram da região área 
perfeita para o farmacêutico Porfírio Luís de Alcân-
tara Pimental, cirurgião do imperador dom Pedro 
II, iniciar, em 1881, a formação de um povoado. 

De lá para cá, Monte Alto tem alinhavado sua 
história transitando por tempos distantes. Ao 
retroceder milhões de anos antes da sua funda-
ção, apresenta fósseis de animais pré-históricos 
importante referência no campo da paleontolo-
gia. Em tempos intermediários, exibe artefatos 
arqueológicos, localizados em sítios que circun-
dam a cidade, evidenciando a presença dos 
indígenas na região. 

No último século, Monte Alto, apoiada em 
suas tradições, avança em busca da modernidade. 
Da produção agrícola diversi!cada, reconhecida 
pelas muitas pequenas propriedades, com plan-
tação de laranja, milho, manga, goiaba, cana-de-
-açúcar, destaca-se pela concentração de áreas 
cultivadas de cebola, oscilando sua posição entre 
a segunda e a terceira maiores produtoras do 
estado de São Paulo. Nesse campo, a cidade cole-
ciona epítetos#$. Primeiro foi Capital Nacional do 
Mamão; depois, Capital da Cebola.

Agricultura familiar forte, com mais de 800 
propriedades##, é apoio para as indústrias alimen-
tícias que produzem doces e molho de tomate.

Visível aos olhos de quem observa de fora, 
Monte Alto fez-se Berço dos Jogos Abertos do 
Interior, a partir de 1936. A cidade foi a primeira 
sede da competição e mantém a tradição de 
acender a tocha olímpica para marcar a abertura 
dos jogos, até os dias atuais. Criado por Horácio 
Baby Barione, ex-jogador de basquete, o evento é 
considerado o mais tradicional do calendário da 
Secretaria Estadual de Esportes, e tem destaque 
internacional, sendo o principal do segmento na 
América Latina. É um ponto de encontro de gran-
des nomes do esporte nacional.
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Turismo Religioso e a Rota das Capelas 

De tanto subir e descer, visitando as proprieda-
des rurais que contornam Monte Alto, o ciclista Pit 
Bergamin idealizou um caminho da fé interno. A Rota 
das Capelas, criada em 2015, percorre 92 quilômetros 
e passa por treze pequenas igrejas. Cada qual com 
sua história de devoção, o passeio ganha atração 
especial. O pedal é considerado de intensidade 
moderada para alta; as paradas no meio do caminho 
são boas alternativas para os iniciantes, fortalecendo 
ainda mais a proposta da rota. Para os que precisam 
de um descanso mais prolongado, entre um trecho e 
outro, uma boa opção é dividir o trajeto em dois 
turnos, com um almoço no meio, na Venda da Água 
Limpa. Visitar a Capela de Santa Luzia e apreciar um 
costelão, típico do lugar. Enquanto se alimenta, a 
vista bucólica do vale ilustra o cenário. 



A cada capela, uma nova história. Mas, uma 
parada, já fora na zona rural, apresenta relevância. O 
santuário de Nossa Senhora da Conceição Montesina 
é, em si, uma atração arquitetônica. Visto a quilôme-
tros de distância da chegada, devido ao lugar eleva-
do em que foi edi!cado, o patrimônio, de grandes 
dimensões, contrasta com a pequena comunidade 
do entorno e a imensa paisagem natural que ocupa a 
região da igreja. 

Tudo começou com uma graça alcançada. Flávio 
Antônio de Oliveira, em agradecimento, construiu a 
primeira capela de pau a pique em honra à nossa 
senhora da Conceição. O local tem sua história conta-
da por meio dos vitrais e carrega o único título à 
Virgem Maria do mundo, a senhora dos Montes. Em 
uma viagem de dom Pedro a Monte Alto, o santuário 
ganhou um sino trazido, por ele, de Portugal. 

Lugar de celebração religiosa, todo setembro a 
Virgem Montesina recebe muitos !éis em sua casa. 
Pessoas de várias localidades visitam o santuário, 
para apresentar suas preces e fazer pedidos à santa. O 
reitor do Santuário, padre Sebastião diz: “Não há 
nenhum relato de um !lho que pediu auxílio à mãe e 
não foi atendido”. A moradora da cidade, Elizabete 
Domingues de Almeira, sabe bem como é a emoção 
de ter uma graça atendida pela Virgem Montesina.  
Após um pedido de ajuda pela saúde de seu !lho, ela 
foi ouvida e será sempre grata ao milagre alcançado. 

Monte Alto guarda também o Mausoléu da 
Menina Izildinha, que atrai diversos visitantes diaria-
mente à cidade. Dois milagres foram atribuídos à 
menina, que vivia em Portugal, e, depois da morte, 
foram tantos, que nem se conta mais. Seu irmão era 
morador da região e, trinta anos após o falecimento 
da menina, decidiu trazê-la de Portugal para Monte 
Alto. Quando foi desenterrada, seu corpo e as "ores 
do caixão estavam em perfeito estado. 

O mausoléu está sob os cuidados do Educandá-
rio da cidade, que administra um orfanato. Francisco 
Henri, conhecido como Canarinho, preside a entida-
de e teve uma promessa atendida pela Menina 
Izildinha.
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Dos altos montes de até 735 metros de altitude, é 
possível observar os tucanos, as araras, os urubus, tatus 
e a rica fauna silvestre do local. Segundo o ambientalis-
ta Samuel Maria, que se encarrega do resgate de 
animais e registro dos corredores ecológicos ao redor 
de Monte Alto, desde 2013, a região abriga famílias de 
onças-pardas que foram "agradas por suas armadilhas 
fotográ!cas. O trabalho de Samuel foi inspirado pela 
localização de seu sítio e preocupação de sua família 
com a preservação da natureza. O ambientalista tem 
compartilhado seus esforços nas mídias, levando 
educação ambiental a quem assiste. 

Uma parceria entre a área pública e a iniciativa 
privada, fortaleceu a relação dos habitantes de 
Monte Alto com a Praça dos Peixes. A Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 
através do programa “Adote uma Praça" revitalizou o 
local que já era querido pelos moradores e retratou o 
tema Folclore das Águas. Logo na entrada da praça, 
um painel orienta o  trajeto a ser realizado no local e 
disponibiliza um QRcode com o qual é possível aces-
sar mais informações sobre as lendas folclóricas com 
acessibilidade em libras. 

Fauna e Preservação Ambiental 



Em um complexo que esbanja cultura, Monte Alto 
reúne três museus: O Histórico e Cultural Dr. Fernando 
José Freire de Andrade; o Museu de Paleontologia Prof. 
Antônio Celso de Arruda Campos; e o Museu de 
Arqueologia Hypólito Barato. A área abriga, ainda, o 
Conservatório Musical Maestro Mário Veneri; o An!te-
atro Municipal Alice da Silva Cestari; a Biblioteca Muni-
cipal Dr. Júlio Raposo do Amaral; o Centro de Artes 
Ulisses Zangerolami; e a Concha Acústica Giselda 
Araújo de Arruda Campos. 

Os oito equipamentos complementam-se em 
atividades de preservação histórica e identitária, 
formação e difusão de cultura.  

A exposição do Museu de Paleontologia propor-
ciona uma viagem no tempo através dos fósseis e suas 
reconstruções, que datam a história no Planeta Terra 
nas eras geológicas. Acervo de diversos fósseis encon-
trados em Monte Alto e na região que puderam ser 
preservados graças às rochas sedimentares da locali-
dade é uma referência na América Latina.

O visitante é instigado pelas curiosidades dos 
primeiros habitantes da Terra e é envolvido, no percur-
so, através de pegadas espalhadas pelo espaço. Uma 
demonstração de como as escavações de fósseis são 
feitas complementa as atividades educativas. A 
paleontóloga Sandra Tavares, responsável pelo 
museu, compartilhou que, além dos dinossauros, o 
museu também abriga fósseis de crocodilos, tartaru-
gas, moluscos, entre outros animais.

O Museu de Arqueologia guarda desde fósseis de 
indígenas, residentes de tribos locais, até itens cerâmi-
cos utilizados na mesma época. Já o Museu Histórico 
exibe objetos doados pelos moradores de Monte Alto, 
como é o caso do Carrinho do Pipoqueiro. Para com-
pletar o passeio recheado de história e cultura, uma 
sorveteria local criou uma taça temática, que ilustra o 
processo de escavação de fósseis através das doces 
colheradas. 

Da pré-história aos dias de hoje

#$ Disponível em: https://www.abagrp.org.br/monte-alto. Acesso em: 21 maio 2022. 
## Idem.
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MORRO AGUDO
CENTRO PAULISTA DE BIOENERGIA 



Da estrada, de vários lados, o morro se destaca. 
Em sua forma triangular pontiaguda, todo coberto 
por vegetação, é o maior portal que uma cidade pode 
ter. O marco anuncia a proximidade de Morro Agudo.  
Com um pouco mais de 34 mil habitantes#% é a maior 
extensão territorial, entre os municípios que com-
põem a Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Com 
1,4 milhão de quilômetros quadrados e imensas áreas 
plantadas, Morro Agudo está entre os maiores produ-
tores de cana-de-açúcar do Brasil, oscilando de safra 
em safra, ora ocupa o primeiro lugar, ora o segundo#&.  

A cidade abriga duas grandes usinas, a Vale do 

Rosário e a MB, que passaram, em 2022 a fazer parte 
do grupo Raízen, uma empresa integrada de energia 
que produz e comercializa etanol, açúcar, combustí-
veis e bioenergia. Na safra de 2020/2021, Morro 
Agudo produziu 7,62 milhões de toneladas de cana-
de-açúcar.

Desde 2017 está em operação, no município, 
uma subestação da Companhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL). Esse potencial energético rendeu a Morro 
Agudo o título de Centro Paulista de Bioenergia.

Da economia à cultura, a cidade reúne tradição e 
modernidade. Se, de um lado, quer se fazer referên-
cia em produção de energia renovável, do outro, 
mantém suas lendas urbanas e se esforça para guar-
dar objetos que signi!cam para a população. 



Uma boa lenda constrói-se com inúmeras 
versões de narrativas, nas quais a realidade mistura-
-se com a fantasia fazendo brotar no espectador, a 
dúvida entre realidade e crendice. Morro Agudo tem 
a sua própria lenda urbana. Contam que, há muitos 
anos, na época do Brasil colônia, um escravo roubou 

Um tesouro escondido

Preservação da Memória
A história de uma cidade é contada por seu 

povo, suas crenças, memórias e seus objetos. Renato 
José da Silva, colecionador e apaixonado pela histó-
ria de Morro Agudo, é o fundador do Museu Silva, 
espaço que contém diversas peças históricas de 
importância para o município, desde a bicicleta do 
primeiro professor da cidade até o chapéu usado por 
um padre querido do lugar.

O museu está instalado na antiga unidade da 
Nestlé e a sede já é em si um acervo. Morro Agudo foi 
uma das maiores bacias leiteiras do estado de São 
Paulo. Devido à sua grande extensão territorial, o 
município possuía muitas cabeças de gado e uma 
produção leiteira volumosa. 

Ocupando o salão principal do museu, está uma 
imponente mesa rústica com mais de 120 anos que, 

no passado, era uma queijeira e pertenceu à fazenda 
Invernada, propriedade da já falecida dona So!a 
Diniz Junqueira. Também é possível avistar um 
violino esculpido a canivete pelo patriarca da família 
Marson.

Outra iniciativa para preservar a história de 
Morro Agudo é o projeto Pró-Memória, criado em 
1995, pela Câmara Municipal. A sede do legislativo 
guarda, em seus corredores, painéis expositivos 
repletos de fotos, que contam a história dos imigran-
tes, da população nativa e do crescimento da cidade. 
O acervo é muito visitado pelos munícipes, princi-
palmente por estudantes, para elaboração de traba-
lhos escolares. A população também consegue aces-
sar digitalmente o material, pelo site da Câmara 
Municipal#'. 

as joias do patrão e que, mesmo castigado até a 
morte, nunca revelou o lugar em que havia escondi-
do o ouro. Muitos homens e mulheres, dispostos a 
encontrar o tesouro, aventuraram-se pelo sertão, 
fazendo buracos sempre aos arredores de porteiras e 
grandes árvores que pudessem servir de referência 
para uma futura localização. O fato é que ninguém 
nunca encontrou o tesouro, e a população acredita 
que ele segue escondido em algum local perto do 
grande morro.
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Morro Agudo inovou construindo seu próprio 
ramal da estrada de ferro, inaugurado em 1929#(. 
Iniciativa de empreendedores e fazendeiros da época, 
entre eles, José Jorge Diniz Junqueira, contou com o 
incentivo do governo do estado, que facilitou a trans-
ferência de crédito.  A Estrada de Ferro Morro Agudo 
(EFMA) era ligada à estação Pontal e acabou sendo 
incorporada pela Companhia Paulista, em 1952. 

la vem o trem
Nesse período, o trem era o principal responsável 

por escoar a produção agrícola de café. Contudo, a 
estação, que foi desativada em 1966, traz consigo um 
tom poético, em meio à narrativa de muitas histórias 
da população. Ponto de chegadas e partidas, o local, 
muito além de um importante marco no desenvolvi-
mento da economia do município e da região, foi 
palco, no vai e vem do trem, de tantas histórias de 
vida, das pessoas que por ali passaram.

Ermenegildo dos Santos, !lho de ferroviário, está 
entre os que se emocionam ao falar sobre a estação 
de trem de Morro Agudo. Ele acompanhou ainda, por 
10 anos, a rotina de seu pai vendo todos os dias a 
saída do trem. 

Quem também viu o trem passar e sabe a sonori-
dade musical do apito é o senhor Sebastião Rodri-
gues. Com 15 !lhos, 43 netos, 31 bisnetos e 2 trinetos, 
ele celebra a vida desde 1921, ano de seu nascimento. 
Os embarques e desembarques de Morro Agudo a 
Pontal e a tristeza com a desativação da estação, em 
1966, são algumas das lembranças relatadas por ele, 
que, entre uma história e outra, gosta de tocar o seu 
cavaquinho. 

Foto: Trem na estação Morro Agudo. Foto de autor desconhecido; 
acervo Angelo Stabile#).

Com São José padroeiro, a matriz de Morro 
Agudo apresenta uma estrutura inspirada na arquite-
tura europeia, diferente do padrão de igrejas tradi-
cionais conhecidas na época. Com formato triangu-
lar, que simboliza a Santíssima Trindade, um dos 
pilares da crença cristã, representa também, de 
acordo com o  historiador Igor Marlon Sales, o forma-
to de duas mãos em oração. Uma simbologia que 
convida toda a população e os visitantes a rezarem.

arquitetura da fÉ
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Tem banda na praça

A música também pulsa forte no coração da cidade. 
Morro Agudo mantém uma banda, que já foi Fanfarra, 
composta por 45 membros e faz parte, há 17 anos, da 
história do município. A banda integra um projeto de 
música que envolve alunos da rede municipal. 

Uma estante com mais de 50 troféus, frutos das 
muitas vitórias e participações em concursos na 
cidade e na região, é protegida pelo maestro Marcelo 
Moreira. Com tantas expressões culturais e artísticas, 
Morro Agudo possui Associação Cultural e Artística 
da cidade. Os artistas que dela fazem parte, apresen-
tam-se com frequência no palco localizado na praça 
central, onde também acontece a feira livre da cidade.



José da Silva, o Zezinho, é escritor e narra em seu 
livro um pouco de sua passagem pelos canaviais. A 
dona Vera Lúcia foi alfabetizada depois dos 40 anos e 
escreveu o livro: A Mulher de Ouro e Prata. Além de 
escritora, é também artista visual e possui uma 
coleção de quadros que retrata as várias faces de 
Cristo. Maria Aparecida, a dona Cidinha, escreveu o 
livro Terra da Gente, uma referência aos primeiros 

TEM LIVRO NA ESTANTE E QUADRO NA PAREDE

Há quatro gerações, a família da empreendedora 
Ana Maria da Costa Berti é responsável pela produ-
ção do torresmo mais famoso de Morro Agudo, 
conhecido até mesmo na região, garante ela. A 
produção que passou de mãe para a !lha teve início 
dentro de casa, primeiro apenas para a família e, 
depois, virou fonte de renda. É da Daniela, !lha da 
dona Ana, a incumbência de seguir a tradição. O que 
ela a!rma que fará.

O aroma, a crocância e a qualidade da matéria-

TEM TORRESMO NA FEIRA

anos de formação da cidade. Dentre os muitos auto-
res, um se faz guardião e difusor dessas obras, o 
também escritor morroagudense, Rogério Chiarotti. 
Em seu jornal local, ele abre espaço para divulgar as 
produções da cidade. Entre vários livros, em Quem 
Bebeu da Água, ele reúne as narrativas de 320 perso-
nalidades que participaram ativamente do desenvol-
vimento de Morro Agudo. 

-prima, tornaram o negócio rentável e conhecido. A 
produção, que teve seu início em uma pequena 
barraca, hoje é feita em trailer estilizado, que leva 
conforto e segurança aos que querem degustar a 
iguaria.

#% Disponível em:  https://www.faculdadefgi.com.br/post/os-maiores-produtores-de-cana-de-acucar-do-brasil. Acesso em: 22 maio 2022.
#&Disponível em:  https://www.camaramorroagudo.sp.gov.br/portal/galeria-de-fotos/. Acesso me: 22 maio 2022.
#' Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/m/moagudo.htm. Acesso em 27 mai. 2022.
#) Disponível em: http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/estrada-de-ferro-morro-agudo;dc. Acesso em: 22 maio 2022.
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nuporanga
estÂNCIA CLIMÁTICA



A rua de paralelepípedo que corta a cidade 
oferece uma espécie de aconchego para quem 
está chegando. O uso da pedra asfáltica remete 
ao passado e sua condição térmica suaviza dias 
quentes. Em alguns trechos, até parece que os 
blocos retangulares foram lustrados. Quando na 
praça central, sem grande interferência do 
trânsito, que na cidade não é muito, o aconche-
go !ca maior, por causa das casas históricas bem 
preservadas. É um abraço do tempo. A matriz, o 
coreto, o silêncio, tudo ajuda a sentir uma desa-
celeração. Com um pouco mais de 7.500 habi-
tantes#*, o município de Nuporanga é pequeno 
no tamanho, com muitas referências identitárias.  

Fundada em 1837, a cidade recebeu diver-
sos nomes: Arraial da Desidéria, Vila do Espírito 
Santo de Batatais, Freguesia do Espírito Santo e 
Município do Espírito Santo, até que em 9 setem-
bro de 1861, passou ao seu nome de!nitivo, que, 
em tupi-guarani, signi!ca Campo Belo. 

O município é reconhecido como estância 
climática. Destaca-se pela qualidade de vida que 
oferece aos seus moradores e foi classi!cado, 
pelo governo do estado de São Paulo, como 
Município de Interesse Turístico (MIT) por 
possuir diversos atrativos ecológicos, gastronô-
micos e culturais. 

A economia local é baseada na agricultura, 
com ênfase no cultivo da cana-de-açúcar, café e 
soja. O município também abriga uma hidroelé-
trica da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Conhecida pelo bom clima e tranquilidade, 
é uma das 16 cidades que compõe a Região 
Turística Lagos do Rio Grande. Banhada pelos 
rios Ribeirão do Agudo, Ribeirão Santo Antônio e 
Sapucaí, possui diversas atrações ecológicas e 
culturais. 



A fazenda São José, produtora de café tipo 
exportação, é uma propriedade histórica e transita 
entre o futuro e o passado, por meio da tecnologia, 
para o aperfeiçoamento da produção agrícola, e da 
tradição e conservação do patrimônio histórico, 
expressos nos detalhes que recordam os tempos 
áureos do café. 

O azul e o branco misturam-se na fachada preser-
vada da casa principal da fazenda. No interior do 
imóvel, mobílias repletas de detalhes talhados a mão 
re"etem a passagem do século e contam histórias do 
período, não só de seus moradores, mas do estilo 
rural brasileiro. Na área externa, uma íntima e artística 
capela faz reverência à fé, tradição forte no município.

No terreno, é possível se ver a tulha utilizada para 
armazenagem da produção, e o terreirão usado para 
secagem do café. No quintal, os muitos tons de verde 
se misturam e dão destaque a uma majestosa man-
gueira de 200 anos; um imenso pé de farinha-seca; 
muitas árvores frutíferas; e utensílios chamativos, 
como um imenso recipiente de fazer cachaça; um 
engenho de tração animal para moer a cana-de-açú-
car; e uma grande mesa de madeira utilizada para o 
feitio do queijo. Muitos funcionários vivem na colônia 
da propriedade como se vivia antigamente. É o 
antigo e o novo misturando-se na tradição do café e 
na história do município.

CAFé com histÓRIA
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Caminhar pelas ruas do centro de Nuporanga é 
um convite a uma viagem no tempo através da 
contemplação do belo patrimônio arquitetônico. As 
enormes janelas de madeira, as portas talhadas e os 
so!sticados detalhes nas fachadas das casas, enfei-
tam as bem cuidadas ruas de paralelepípedos que 
homenageiam o passado e quem nele trabalhou.

Muito além das expressões artísticas evidencia-
das nas pinturas feitas por um artista italiano no teto 
da igreja do Divino Espírito Santo, ou nos detalhes 
das edi!cações, Nuporanga é rica no patrimônio 
imaterial construído por memórias, vivências e dons 
de sua população. 

Um exemplo é a médica holandesa Elizabeth 
Cornélia Jansen. Aos 91 anos, a imigrante, que se 
mudou da Holanda para o Brasil, trabalhou em 
Nuporanga fazendo muito pelo hospital da cidade, 
por meio do seu trabalho. 

A professora Mirtes de Oliveira Tavares também 
é parte do patrimônio imaterial do município, reco-
nhecida por sua produção de rapadura. A iguaria é 
feita na forma de madeira, artesanalmente. A cana 
para produção vem do quintal do seu sítio. O 
diferencial do produto !ca por conta dos diversos 
sabores da rapadura, como abóbora, mamão, laran-
ja, limão-cravo e banana. As frutas também são plan-
tadas no sítio, que tem sua fonte de renda sustenta-
da por meio da produção dos doces.

PATRIMÔNIO
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Luiz de Mello Marques foi vereador e prefeito de 
Nuporanga e um dos precursores no desenvolvimen-
to de submarinos no Brasil. O!cial da Marinha e enge-
nheiro, foi responsável por construir o protótipo de 
um submarino e realizar duas experiências o!ciais 
bem-sucedidas com ele, uma no período do Presi-
dente Campos Salles (1901), e outra no Governo 
Afonso Pena (1908). Ambas as experiências tiveram 
destaques nacional e internacional e foram docu-
mentadas pelos jornais The Washington Post e New 
York Herald. O protótipo está como acervo, exposto 
no Museu do Ipiranga, em São Paulo.

SUBMARINO EM NUPORANGA

É Zé que não acaba mais
Impossível falar em interior sem falar de boa 

comida, “causos” e música sertaneja. O senhor Ivan 
Macedo Melo, nascido na cidade, na fazenda Santa 
Isabel, enfatiza como as raízes do município dialo-
gam com a música caipira, que versa sobre a vida 
rural, o amor pelo campo e a tranquilidade da vida no 
interior. Além das músicas, a cidade traz consigo 
diversas histórias e, com elas, pitorescas curiosidades. 
Uma delas é a quantidade de “Josés” existentes em 
Nuporanga. Retratados em um sonoro e divertido 
poema, a literatura, nesse caso, não carrega fantasia, 
mas a pura realidade. Os muitos “Zés” citados nos 
versos, são reais e vivem ou viveram na cidade. Ouve-
-se, no município, que a predileção pelo nome José 
está atrelada à devoção a São José.

Quem também tém muitos Josés na família, é o 
Chefe de Cozinha Jarbas Simão. Ele comanda a Casa 
da Noca Bistro que !ica em uma charmosa esquina 
da cidade. O casarão, aparentemente simples em 
suas formas, mas suntuoso pela história que guarda, 
destaque-se pela força de suas cores amarelo e 
marrom. A edi!cação de aproximadamente 140 anos 
é o espaço  da premiada gastronomia e abriga um 
rico acervo cultural do município, repleto de instru-

mentos musicais, diversos relógios, artefatos indíge-
nas e objetos datados do período da Segunda Guerra 
Mundial. 

Jarbas trabalha com o conceito de gastronomia 
atrelado à produção Econômica Criativa. Os pratos 
servidos na Casa da Noca fazem referência aos costu-
mes e hábitos culinários do interior paulista, e os 
ingredientes neles utilizados priorizam os produtores 
locais. Tais escolhas preservam além das tradições 
culturais, o frescor dos alimentos respeitando seus 

períodos de plantio e colaborando de forma criativa 
com a economia de circuito curto, ao utilizar os 
insumos da cidade e da região. 

No cardápio do bistrô, o delicioso lombo suíno 
recheado com muçarela de búfala e damascos. A 
carne de porco é bastante consumida na região e, 
adquirida com produtores locais no município. O 

queijo também utilizado na receita é produzido na 
cidade vizinha, Sales Oliveira. A cerveja artesanal é 
feita em Ribeirão Preto. O alecrim e o limão siciliano 
são colhidos diretamente do quintal. Toda essa 
mistura, resulta em uma receita infalível: comida 
fresca e saborosa, economia ativa, criativa e em 
movimento.
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Cruz do Vau
No dia 3 de maio, é realizada a famosa festa da 

capela da Cruz do Vau, situada na fazenda de mesmo 
nome. A comemoração  gira em torno das lendas que 
narram o surgimento da capela. A repercussão das 
histórias atrai muitos !éis a Nuporanga, que rezam por 
milagres, e peregrinam de outras cidades até a capela, 
em agradecimento pelas graças alcançadas.

Contam que, às margens do rio Sapucaí, local 
onde está a Capela da Cruz do Vau, era uma parada de 
tropeiros. Motivada pela passagem de muitos viajan-
tes, uma família construiu seu comércio para oferecer 
suprimentos e serviços de refeição aos que precisa-
vam. Em um determinado momento, a mulher da 
família !cou grávida de gêmeos. Entretanto, apenas 
um deles sobreviveu ao parto. O !lho falecido foi 
sepultado nessa mesma localidade.

 De tristeza, a mãe faleceu anos depois. O !lho, 
José Durval do Vau, foi criado pelo pai e sua madrasta. 
Em um certo dia, viajantes assaltaram o comércio e 
assassinaram toda a família. Um sitiante que passava 
pelo local, ao se deparar com a terrível cena, chamou o 
padre da cidade, que abençoou os corpos e os sepul-
tou naquelas terras. O sitiante que encontrou os 
corpos voltou dias depois para rezar pelas almas e 
encontrou cruzes diferentes, bem maiores do que as 
que havia colocado nos túmulos. 

A tradição conta, ainda, que, naquele lugar, 
também se ouviam choros e murmúrios de dor. O 
padre voltou ao local e rezou uma missa para descan-
so das almas que ali residiam e fez uma promessa no 
túmulo da criança. A partir daquele dia, ele faria uma 
procissão sempre na véspera da data das mortes, para 
que as almas descansassem em paz. Para selar a 
promessa, arrancou uma lasca da cruz. A história conta 
que a cicatriz da lasca arrancada da cruz se fechou aos 
olhos do padre e dos que ali estavam, imediatamente 
após ser arrancada. Desse dia em diante, criou-se a 
tradição da caminhada noturna até a Capela da Cruz 
do Vau, e a crença nos milagres alcançados por meio 
das orações feitas a ela.
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ORLÂNDIA
CIDADE DAS LARGAS AVENIDAS



Fundada em 30 de março de 1910, a cidade 
nasceu feminina e recebeu seu nome em homena-
gem ao coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, 
fazendeiro plantador de café e criador de gado da 
região. Apesar da forte ligação com o campo, o coro-
nel possuía grande visão urbanística e foi responsável 
pelo projeto do município, que possuía, desde o 
início, características urbanas contemporâneas. Essas 
características renderam à cidade o título de Cidade 
das Avenidas, devido às suas longas e largas avenidas 
que cortam as ruas e os canteiros.

Famosa também pelo esporte, a cidade já obteve 
o título de Capital Nacional do Futsal e possui, atrela-
do à origem do seu desenvolvimento, a prática do 
Polo, esporte de origem inglesa e muito bem classi!-
cado no município.

Com um pouco mais de 44 mil habitantes#(, o 
município tem sua economia atrelada fortemente à 
indústria e  agropecuária, com destaque para a produ-
ção de cana-de-açúcar, milho, soja, café e borracha. 

A cidade também é conhecida como Meca do 
Mangalarga, devido aos esforços da família Junqueira 
em aprimorar e difundir a raça desse cavalo, um 
animal de sela que é adaptado para o campo e, princi-
palmente, para esportes, como o Polo.

Impossível retratar Orlândia sem descrever seu 
fundador, o coronel Francisco Orlando Diniz Junquei-
ra, grande fazendeiro plantador de café, criador de 
gado e aprimorador da raça de cavalos Mangalarga. 

Roberto Diniz Junqueira Filho, bisneto do funda-
dor do município, conta que a história da cidade teve 
início quando seu bisavô retirou 100 alqueires de terra 
da fazenda Boa Vista para criar a cidade. Nesse perío-
do, no ano de 1900, !xou-se, na fazenda Bela Vista, a 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, com o 
intuito de melhorar o aproveitamento da região 
agrícola e favorecer o escoamento da produção da 
chamada Alta Mogiana. Em 1901, a estação Coronel 
Orlando foi inaugurada e, ao redor dela, foram surgin-
do as primeiras moradias. Pouco tempo depois, a 
região passou a se chamar Vila Orlando. 

Em 1908, foi iniciada a construção da igreja Santa 
Genoveva e o desenvolvimento da cidade. O nome da 
igreja homenageava a esposa falecida do coronel 
Orlando, dona Genoveva Angélica Teixeira Junqueira. 

Coronel Orlando, homem de larga visão e muito à 
frente do seu tempo, encomendou um projeto urba-
nístico, nos moldes parisienses, para ser implemen-
tando na cidade, e que incluía longas e largas aveni-
das, que cortariam a cidade e seus canteiros.



O livro Querença: Um Pouco da História de Orlân-
dia, do poeta e escritor, Cyro Armando Catta Preta, 
que, entre tantas atividades na cidade, foi prefeito por 
nove anos, conta, por meio de sonetos, a história do 
município. 

A coordenadora artística Valéria Pazeto foi a 
responsável pelo projeto Querença, elaborado em 
2015, que se estendeu até o ano de 2016. O projeto 
cultural atuava com artes integradas, e a dança como 
protagonista. Foi criado um roteiro cultural pela 
cidade com intervenções e apresentações, com base 
na obra literária. Segundo Valéria, o projeto Querença 
faz um resgaste histórico-cultural, estético e afetivo 
da cidade.

Os poemas mostram o estilo imponente da cons-
trução inglesa que é destaque, na arquitetura da 
antiga estação da Mogiana.  Ponto de partida do traje-
to cultural do município. 

Historicamente, a importância da estação está 
atrelada às conexões feitas por meio do trem. Além da 
estação, são destaques históricos os barracões da 
antiga algodoeira, que ainda estão em atividade na 
cidade. O espaço e seu entorno contam, através dos 
detalhes e de suas histórias, a vida de trabalho de 
quem em Orlândia nasceu e dos muitos imigrantes 
que o município recebeu. 

O Instituto Cultural Oswaldo Ribeiro mantém um 
núcleo na cidade, conhecido pela população como 
Castelinho, devido às características da construção de 
sua sede. O prédio, que no passado abrigou uma 
residência e uma escola, é popularmente conhecido 
na cidade, devido ao seu per!l arquitetônico de 
palacete, que lembra um castelo. O instituto tem 
trabalhado para ampliar as possibilidades culturais da 
cidade.

Querença - poesia 

e cultura em Orlândia



Entre as muitas manifestações artísticas, Orlân-
dia mantém um protagonismo com a dança, diz 
dona Marilda Alves de Andrade, ou tia Marilda, como 
é conhecida na cidade. Ela foi uma das primeiras 
bailarinas do município e responsável pela propaga-
ção da dança na cidade.

Está em Orlândia o enorme Museu de Tratores e 
Veículos Antigos Agromen. Em atividade desde 2001 
o espaço cultural chama a atenção devido ao seu 
tamanho e extenso acervo, que abriga 400 peças 

antigas com mais de 100 automóveis das décadas de 
1920 a 1970 e mais de 300 unidades agrícolas, entre 
tratores, colheitadeiras e implementos.

Além da forte cultura, o município possui 
pontos gastronômicos tradicionais de parada 
obrigatória aos visitantes da cidade. Um deles é o 
famoso Bistecão do Scarela. O fogão a lenha é 
responsável pelo sabor singular de comida caseira 
famoso na região, diz Carlos Henrique Scarele, 
proprietário do restaurante.
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O patrimônio religioso de Orlândia é bastante 
expressivo. A construção da igreja Santa Genoveva, é 
datada da mesma época da fundação da cidade.

Padre Diego Gonçalvez, responsável pela paró-
quia, conta que, no século V, a santa ajudou seu povo 
em um momento conturbado, em que Paris sofria 
constante ameaça de invasão dos hunos. Devido à 
intimidade com Deus, por meio da oração, a santa 
recebia revelações e auxiliava caridosamente toda a 
população. E também !cou conhecida como proteto-
ra contra a peste, o grande mal que assolou toda a 
europa nos séculos passados.

A igreja sofreu forte in"uência francesa, em sua 
construção. Com estilo arquitetônico eclético, a edi!-
cação detém in"uências e referências neoclássicas, 
góticas e barroca. Santa Genoveva passou a ser 
co-padroeira do município, e São José, santo de 
devoção da cidade, foi reconhecido como padroeiro.

Como a cidade cresceu, foi preciso um templo 

maior e, na década de 1940, foi construída uma nova 
matriz, no estilo barroco brasileiro. A via-sacra é de 
azulejos portugueses e os vitrais são franceses. A 
arquiteta Viviane Pacochia del Lama, restaurou o altar 
recentemente e conhece de perto a história do patri-
mônio arquitetônico. 

Relata, padre Diego, que a igreja participou de um 
concurso elaborado pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para ilustrar o livro o!cial das 
obras de misericórdia retratadas em vitrais pelo país. 
Orlândia teve seus vitrais escolhidos para a ilustração. 
A igreja possui vitrais originais trazidos da França com 
montagem realizada por um ribeirão-pretano.

Fé e solidariedade. A junção desses dois atribu-
tos foi importante para a construção da Capela Mãe 
Rainha, que movimentou toda a cidade, por meio de 
doações !nanceiras, móveis e objetos. A capela, que 
tem o título de Lar Santuário, é um projeto afetivo de 
expressão de união dos cidadãos de Orlândia.

uma cidade de muitas igrejas



O Parque Municipal Cyro Armando Catta Preta, 
mais conhecido como Parque da Gruta, é um dos 
principais pontos turísticos recreativos da cidade. 

O visual arborizado, a gruta,  cachoeira, a santa, 
entre outros atrativos, foram itens fundamentais para 
que a cidade conseguisse o título de Município de 
Interesse Turístico (MIT) cedido pelo governo do 
estado de São Paulo.  

Para o secretário do Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo, Ediclelson de Oliveira, a verba enviada 
pelo governo estadual, ao município, permite que a 
cidade invista em melhorias para potencializar o 
turismo local. 

turismo esporte
Celeiro do Polo, está, no município, o primeiro 

campo do esporte construído no Brasil e foi a partir 
dele que a modalidade começou a ser disseminada 
por meio de disputas no Estado de São Paulo.

Em 2001, a Seleção Brasileira de Polo, que 
possuía muitos integrantes e o técnico vindo de 
Orlândia, consagrou-se campeã mundial do esporte 
em um torneio na Austrália.

Jorge Diniz Junqueira, jogador de Polo e mora-
dor de Orlândia, conta que o esporte teve início no 
município, no !nal da década de 1920, com a chega-
da dos ingleses que montaram a ferrovia. O esporte, 
e a criação dos cavalos da raça Mangalarga, torna-
ram-se tradição da família Junqueira, que permanece 
viva mesmo com o passar dos anos.
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PITANGUEIRAS
DO PORTO AOS CANAVIAIS



À margem esquerda do Rio Mogi-Guaçu, nas 
primeiras décadas do século XIX, existia uma região 
de pouso para os tropeiros e comerciantes que, 
vindos do Triângulo Mineiro e de Goiás, cruzavam 
aquelas terras para negociar em cidades como Cam-
pinas, Sorocaba e São Paulo%+. Conta o professor 
Daniel Joaquim Rodrigues, que o local possuía um 
porto, cujo entorno era cercado por pitangueiras. Do 
porto, nasceu o povoado de Santa Cruz das Pitan-
gueiras, que foi elevado a município em 1893 . Com 
o tempo, a exemplo dos demais municípios do 
interior da região de Ribeirão Preto, a cultura cafeeira  
expandiu-se e, com ela, chegaram os trilhos do trem. 



Muitos são os moradores que mantém uma 
relação de afeto com a antiga linha do trem, que 
parou de funcionar somente em 1998. A professora 
Márcia Bento é uma delas e comenta como o trem é 
uma parte essencial da história da cidade. De acordo 
com os guias de horários, os trens de passageiros 
pararam na estação entre 1903 e 1998.

 Em sua plataforma aglomeravam-se os passa-
geiros que seguiam para Viradouro, Ibitiúva, Bebe-

Uma relação de afeto com o trem
douro e outras paragens do estado de São Paulo. A 
administração da linha do trem, em 1912, foi da Estra-
da de Ferro São Paulo-Goiás, passando, em 1927, para 
a Companhia Paulista, que, aparentemente, recons-
truiu a estação em 1929%,. 

Após a desativação, em 2002, um grupo de volun-
tários reuniu-se e, com o apoio da prefeitura municipal, 
recuperaram o local, que foi transformado na Estação 
Cultural. Com o tempo, o projeto foi desativado.



A pintura é uma das referências culturais de 
Pitangueiras. Felipe Lombardi, diretor de Cultura é 
neto do pintor Luiz Alberto Lombardi, que deu nome 
à Estação Cultural. Conta como o avô começou a 
desenhar, depois de !car doente. Natural de Santos, e 
casado com uma pitangueirense, o artista mudou-se 
para o município em busca de qualidade de vida e 
continuou produzindo, com suas obras vendidas para 
o exterior e participando de concursos estaduais. 

O colorido da arte local

Também do município, o pintor Zeca Canela 
a!rma que arte é uma necessidade. Quando ele 
pinta, esquece de tudo. Com uma produção signi!-
cativa, apresentando diversidade de estilos, mostra a 
expressão da arte em sua vida. 

No Teatro Municipal Luís da Silva, o saguão de 
entrada é decorado com obras do artista que lhe deu 
o nome. O secretário da Cultura, do Esporte e do 
Turismo, Caio Henrique Martins, conta que o pintor e 
escultor era conhecido como Da Silva e que o teatro 
que hoje o homenageia tem capacidade para 220 
lugares, comportando mostras de !lmes, apresenta-
ções e a semana teatral. 

Luiz Alberto lombardi

zeca CANELA

DA SILVA

133



A orquestra sinfônica, fundada em 2006, faz 
Pitangueiras respirar música. Dim Huederson 
Martins, maestro da orquestra, narra como ele saiu 
convidando pessoas que se identi!cavam com a 
música clássica e contemporânea. No começo, 
chegaram pessoas que já tocavam, com muitas já 
tendo participado da banda da família Leoni. Depois 
desse período inicial, a orquestra passou a formar 
novos talentos, por meio do projeto Camerata 
Jovem. Com atuação crescente, a orquestra atraiu 
talentos para se apresentar no município, como o 
maestro João Carlos Martins, e os cantores Mato 
Grosso e Mathias e Belmonte Amari. 

Outro destaque é a Orquestra de Viola Caipira. 
Originou-se com pessoas que gostavam de tocar o 
instrumento, em 2010. Michael Doni, músico, descre-
ve como, aos poucos, para além da viola e do violão, 
a orquestra inseriu violinos e instrumentos de 
percussão, trazendo o elemento folclórico para o 
clássico raiz. A orquestra tem como padrinho o 
músico e violeiro Mazinho Quevedo, que deixou um 
chapéu seu de lembrança aos membros. 

Ana Cláudia Bontini Olandim, música, fala que a 
orquestra é uma família musical, que vai muito além 
da música de viola. Os participantes trazem, 
também, elementos de teatro, tudo com a intenção 
de passar vivências da vida no interior. Liesnei da 
Silva, músico responsável pelo contrabaixo, comenta 
sobre a satisfação de atuar em um projeto que refor-
ça a tradição dos moradores da região, da história 
dos seus pais e das músicas que ouviam. 

Uma cidade de música

O soar da viola constrói um !o de história 
no município que chega até o Ibitiuva, distrito 
de Pitangueiras, onde há uma Companhia de 
Folia de Reis centenária. A folia reúne de duas a 
três mil pessoas, que seguem a companhia por 
amor, fé e devoção aos santos. Oswaldo Luís 
Bento, que acompanha a companhia desde os 
7 anos, narra como sua devoção vem de um 
milagre concedido pelos Santos Reis, no 
momento de extrema di!culdade em sua vida. 
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Projetos sociais 

Pitangueiras deixa entrever as suas raízes e 
tradições, traduzidas em elementos como a estação 
de trem, os projetos desenvolvidos, as obras dos 
artistas, a orquestra e o som da viola. Pitangueiras é 
da terra do brejo, do rio Mogi-Guaçu, é caipira.  E 
essa identidade mostra-se para todos aqueles que 
se permitem conhecê-la. 

Uma cidade com raízes

%+ RODRIGUES, Daniel Joaquim. Sobre a cidade de Pitangueiras. S.d. Prefeitura de Pitangueiras. Disponível em: https://pitangueiras.sp.go-
v.br/sobre-a-cidade-de-pitangueiras/. Acesso em: 15 maio 2022. 
%, ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL. Pitangueiras. S.d. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/p/pitangueiras.htm. 
Acesso em: 15 maio 2022. 

Pitangueiras possui um projeto de Equoterapia, 
que atende a cerca de 24 crianças com necessidades 
especiais. Fabricio Aparecido Lioti destaca que o 
projeto, chamado Sonho de Criança, surgiu em 2019. 
A prática para as crianças é extremamente bené!ca, 
estimulando a mente e o corpo, no contato com os 
cavalos. Aline Cristina da Silva, !sioterapeuta, elenca 
como benefícios o fortalecimento muscular, a melho-
ra da postura e do equilíbrio. 

O projeto também abrange um zoológico, 
responsável por um trabalho de conscientização em 
escolas dos municípios. O local recebe animais resga-
tados que não conseguem mais ser reinseridos na 
natureza. 

Outras ações sociais são tocadas por um grupo 
de ciclismo, o Pedalação. Laís e Rafael Siqueira contam 
como o grupo é composto por cerca de quarenta 
pessoas, fazendo trajetos que chegam até Viradouro e 
Sertãozinho. O grupo, ao longo do ano, pratica ações 
bene!centes, mostrando que são pessoas apaixona-
das por bike e cuja amizade fez desenvolver o espírito 
de colaboração e ajuda a quem precisa. 

135



pontal
DAS USINAS AO MUSEU



Exatamente onde o rio Mogi-Guaçu se encontra 
com o rio Pardo, foi instalado, no !nal do século XIX, 
pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro e Nave-
gação%$, o Porto Pontal. O nome fazia alusão à condi-
ção geográ!ca dessa con"uência, que sugere uma 
ponta. Um armazém, na margem direita do rio servia 
de entreposto comercial e dali circulavam as merca-
dorias que abasteciam a localidade. 

A navegação perdeu força com a chegada dos 
trilhos do trem e a cidade estabeleceu-se a partir da 
estação. Dois remanescentes arquitetônicos ainda 
fazem parte do acervo ferroviário de Pontal. Um 
deles, um prédio que atendia à companhia, é sede 

da Casa da Cultura, espaço que recebe atividades 
artísticas e guarda a memória do tempo em que o 
trem fazia parte da rotina diária do município. O 
segundo patrimônio estava fechado em 2022, e, para 
ele, existem alguns projetos de ocupação.   

Muita coisa mudou em Pontal, desde a época do 
Porto. A cidade, com três usinas em seu entorno, 
apresenta uma paisagem cultural agroindustrial. 
Com a produção de açúcar, combustível e energia, 
como atividade principal, a relação do município com 
a cana é intrínseca. Interfere diretamente na econo-
mia com oferta de trabalho e geração de renda, nos 
costumes, e até mesmo na rotina da cidade.

casa da cultura



A vocação canavieira de Pontal é antiga. Antes 
dessas três unidades, já produziam, na cidade, o Enge-
nho Central, adquirido pelo imigrante alemão Francisco 
Schmidt, em 1906, e a Usina Barbacena, de propriedade 
da família Biagi, que teve sua primeira safra em 1922.

Schmidt era conhecido, até então, como Rei do 
Café. Entre todas as suas propriedades rurais, uma 
!cava nas terras de Pontal, a fazenda Vassoural. Ele 
aproveitou um incentivo !scal dado pelo intendente 
de Ribeirão Preto a quem investisse em outra área que 
não o café, e iniciou sua produção de açúcar.

Parte dessa história está preservada no Museu da 
Cana, instalado no antigo engenho. Na estrada de 
terra a caminho do museu, é possível apreciar outro 
remanescente da arquitetura ferroviária. O ramal que 
atendia às propriedades de Schmidt tinha uma 
estação com seu nome e escoava toda a produção de 
açúcar direto para os pontos de distribuição. Os trilhos 
do trem sobrevivem ao tempo e ainda podem ser 
vistos, já como uma peça do museu.

Quem visita o espaço cultural, pode aprender 
todos os processos da produção de açúcar naquele 
início do século XX. Desde a chegada da cana, a 
suspensão para a lavagem, o trajeto pela esteira de 
madeira, produzida ali mesmo na o!cina do engenho, 
até o galpão da moenda. Leila Heck, gestora do 
museu, conta que, já naquela época, a energia era 
produzida a partir do bagaço da cana. 

Uma atração visual e arquitetônica do museu é a 
enorme chaminé, importante elemento para dissemi-
nar a fumaça da produção, era também um marco. De 
longe, podia ser avistada e suas características anun-
ciavam o Engenho Central.

MUSEU DA CANA





Miguel Barato, maestro da Banda de Pontal 
desde 1966, começou nove anos antes como apren-
diz. Foi estudar fora por um tempo e voltou para 
seguir o seu legado.  Ele a!rma haver registros de 
atividades musicais da banda desde 1907. Formada 
preferencialmente por músicos que frequentam a 
própria escola do projeto, a corporação apresenta-se 
com rotina na cidade e, sempre que oportuno, ocupa 
o coreto da praça central. 

MAIS DE CEM ANOS FAZENDO MÚSICA
Quem também faz música há setenta anos na 

cidade, é o senhor Ricardo Favareto. Primeiro des!-
lando nas fanfarras, incentivado por seu pai, depois, 
como coordenador de projetos sociais de música nas 
escolas de Pontal. A coleção de troféus que guarda 
deixa evidente o critério do trabalho que realiza. 
Entre eles, muitos foram prêmio pelo primeiro lugar 
nas competições realizadas em várias cidades do 
estado de São Paulo.



Faz parte da paisagem cultural de Pontal, a antiga 
ponte sobre o rio Pardo por onde o trem passava. 
Mesmo sem função, desativada, ainda permanece ali 
como um objeto do acervo da cidade. 

A Matriz de São Lourenço, na praça Central, é o 
espaço de encontros e uma das identidades do municí-
pio. Assim como o enorme Cristo, instalado na entrada 
da cidade, que do alto observa os pontalenses. Quem é 
do lugar, também  referencia como marco de Pontal o 
bosque localizado na avenida que, em dias de festa do 
peão, é fechada para receber o povo. O ginásio de 
esportes cumpre várias funções. É espaço para as 
competições esportivas, mas também palco para 
outros eventos, de música a encontros.

Típica cidade do interior, as celebrações locais 
remetem ao passado. Em Pontal, ainda existem Com-
panhias de Folia de Reis, as festas juninas são represen-
tativas e a comunidade guarda referências de modo de 
vida rural, como a permanência das benzedeiras no 
município

PAISAGEM CULTURAL

%$ Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pon-
tal/historico. Acesso: em 22 maio 2022.



PRADÓPOLIS
a força que vem da terra



O superlativo segue atrelado ao nome do muni-
cípio de Pradópolis desde o início da sua história. 
Antes de se tornar cidade, era um enorme cafezal. 
Com 3,5 milhões de pés de café plantados, a fazenda 
São Martinho foi, durante um tempo, a segunda 
maior produtora do mundo. Do café para a cana-de-
-açúcar, muitos anos depois, a Usina São Martinho 
assumiu esse superlativo, tornando-se a maior 
processadora de cana-de-açúcar, com 10 milhões de 
toneladas moídas por safra.

A história sustenta essa relação. Na propriedade 
da usina, está a capela construída no início do século 
XX. Preservada, é quase um portal que permite a 
transição do tempo, levando  todos para o início do 
trajeto e trazendo de volta à contemporaneidade. 

Os trilhos do trem também fazem essa ponte 
temporal. Parte da estrutura permanece a mesma. 
Antes, levava o café, direto da lavoura; atualmente, 
transporta a produção do açúcar para os portos e de 
lá para muitos lugares do mundo. Toda a produção 
de açúcar da usina é para exportação. 

A operação ferroviária é gigantesca e cumpre 
algumas funções. Atende à demanda da usina São 
Martinho; agiliza os processos; serve para o escoa-
mento de outras companhias; e desafoga as rodo-
vias compreendidas no percurso. 

No passado, os trilhos chegavam até à casa da 
família Prado. Uma comodidade exigida para facili-
tar a vida do grande cafeicultor.  Dizem, alguns, que 
também era para não sujar os ternos de linho branco 
usados pelo patriarca.

Outro momento de interação entre o parque 
industrial da usina e a comunidade de Pradópolis, é 
por meio do Centro de Educação Ambiental. Instala-
do para ser um lugar educativo, tem recebido, ao 
longo do tempo, estudantes de várias escolas. Ali 
eles se informam sobre a produção sucroenergética 
desde o plantio da cana-de-açúcar até como a safra 
interfere no momento em que muitos tocam os 
interruptores para acender a luz em suas casas. 

As usinas sempre produziram energia. A 
relevância, a partir das décadas recentes, é que não 
mais se refere a uma produção complementar. A 
energia gerada a partir da matéria-prima da cana-
-de-açúcar passou a ser essencial para o abasteci-
mento do País, diz Elke Meirelles, gerente industrial 
da Usina São Martinho. Essa realidade empresta 
importância a Pradópolis, por ser a cidade sede de 
uma grande geradora de energia elétrica. 

Esses números impactam a rotina da cidade 
que, em sua estrutura rural e urbana, segue repercu-
tindo a movimentação produtiva. As relações entre 
cidade e campo são intrínsecas ao cotidiano de 
Pradópolis. Prado vindo da família proprietária da 
fazenda de origem e$&'#*+, do latim, cidade. 

O tempo passou e as relações permanecem. 
Muitos moradores do município trabalham na usina 
e a enorme unidade agroenergética re"ete essa 
convivência e deixa cada vez mais sólida e imediata a 
conexão entre a urbes e a fonte produtora dos 
derivados da cana-de-açúcar.
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Também vem da zona rural, outro per!l histórico 
e econômico do município de Pradópolis. Uma visita 
à plantação de pitaya garante o encantamento pela 
beleza do fruto. De cores fortes, com formato de "or 
e sabor especí!co, a pitaya ganhou destaque no 
Brasil a partir da segunda década dos anos 2000. A 
novidade é atraente para quem não a conhece. 

Mas a plantação permite a abordagem de outra 
realidade agrária do país. O projeto do Horto Flores-
tal Guarani, inicialmente uma área de eucaliptos de 
propriedade do estado de São Paulo, retrata uma 
experiência de ocupação social da terra ocorrida em 
1992. A trajetória de negociações com as 240 famí-
lias de produtores entrou para a história e é uma 

iniciativa que segue acompanhada pelo Instituto de 
Terra de São Paulo (Itesp) e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), para melhor 
compreensão dos modelos de gestão da proprieda-
de rural.

Depois de muitos altos e baixos, os produtores 
comemoram os resultados da agricultura familiar. 
Valdir Chagas começou a plantar pytaia sem qual-
quer pretensão comercial. Sua motivação inicial foi 
realmente para ornamentar o jardim. Com o tempo 
e o comportamento do mercado em relação à fruta, 
que ganhou destaque pelos seus atrativos medici-
nais, a plantação mereceu mais atenção e, em 2022, 
já somavam 5.500 pés.

AGRICULTURA FAMILIAR



A terra é, sem dúvida nenhuma, um elemento 
constante e representativo das referências identitá-
rias de Pradópolis. Do café para a cana-de-açúcar, até 
a produção de pytaia, com destaque para os produ-
tos, mas, especialmente, para os homens e mulheres 
que fazem a terra produzir, nascidos em Pradópolis, 
ou que para a cidade se mudaram, exatamente para 
viver do potencial das diversas plantações.

Esse é um tema às vezes escancarado, às vezes 
subliminar da arte apresentada na Casa das Culturas 
Olinda Viana de Souza, que reúne vários coletivos da 
cidade. A homenagem a essa migrante de Minas 
Gerais reverbera a importância de tantos outros 
homens e mulheres vindos de outras regiões do 
Brasil. Perto ou distante, faz questão de frisar Wagner 
Miguel, coordenador de Comunicação dos projetos 
da Casa.

Para evidenciar a trajetória dos pradopolenses, 
um desses coletivos, Jovens Pesquisadores do Bairro, 
criou o Museu Pradópolis Digital. A antropóloga 
Luana Batista é uma das coordenadoras. Ela explica 
que a iniciativa surgiu de algumas perguntas: Quem 
cuida da memória da cidade? A quem cabe preservar 
o patrimônio cultural com toda a diversidade do 
interior do estado de São Paulo? 

Um passeio pela web e é possível conhecer 
muitas pessoas do lugar. Produzindo suas artes, ou 
registrando os costumes, as tradições, o modo de 
vida e os saberes local. Um referencial da memória 
oral garantindo espaço de aparição para os muitos 
que, apesar de fortes, não podiam ser aplaudidos por 
falta de visibilidade.

Ney Souza, músico, também membro da Casa 
das Culturas, expressa sua visão de mundo em 
canções. Na composição Ginga, ele consegue cantar 
a realidade com a poesia dos grandes mestres. “Em 
toda história é sabido que sabemos. Que quanto 
maior se sabe menos sabe se virá. Sabendo tudo tão 
esperto cria o mundo e todo tonto se confunde de 
tanto o mundo girar. Em cada passo meia lua de 
compasso e a gente se esquivando tentando saber 
lidar. Entre na roda com cuidado e consciência. Pra 
poder estar presente é preciso se entregar.”

IDENTIDADES CULTURAIS

Os três pradopolenses acima estão no 
Museu Pradópolis Digital

www.museupradopolisdigital.com.br

Antes de terminar a composição, um recado do 
artista: “Deixe de lado tudo aquilo que destoe deixe 
apenas que ressoe o que possa te elevar. Entre no 
jogo com muita sinceridade chegando do jeito certo 
a roda se abrirá”. 

A produção cultural de Pradópolis tem celeiro no 
Centro Educacional Municipal de Aprendizagem 
(Cema). O espaço une arte, cultura, educação e meio 
ambiente. Ao receber a juventude do município, 
interfere diretamente na formatação crítica dessa 
geração. 

Manoel da Costa Domingues

Semilda Estevão

Mestre Borracha
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vida e os saberes local. Um referencial da memória 
oral garantindo espaço de aparição para os muitos 
que, apesar de fortes, não podiam ser aplaudidos por 
falta de visibilidade.

Ney Souza, músico, também membro da Casa 
das Culturas, expressa sua visão de mundo em 
canções. Na composição Ginga, ele consegue cantar 
a realidade com a poesia dos grandes mestres. “Em 
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lidar. Entre na roda com cuidado e consciência. Pra 
poder estar presente é preciso se entregar.”

Toda a cidade consolida-se enquanto modelo 
social, a partir de sua gente. E muitas pessoas 
também se inspiram na trajetória do lugar onde 
moram. Maria Ileuza de Souza Almeida, somente 
conhecida como Né, faz parte da história de Pradó-
polis. Dos bolos de pote até sua loja de doces, já há 
algum tempo administrada pela segunda geração, 
!ca a referência de alguém que tudo que faz,  faz 
benfeito. O maior dos elogios é a constatação de que 
muitas pessoas se locomovem de longe para enco-
mendar as suas gostosuras. 

a mÚSICA COMO REPRESENTAÇÃO
Antes de terminar a composição, um recado do 

artista: “Deixe de lado tudo aquilo que destoe deixe 
apenas que ressoe o que possa te elevar. Entre no 
jogo com muita sinceridade chegando do jeito certo 
a roda se abrirá”. 

A produção cultural de Pradópolis tem celeiro no 
Centro Educacional Municipal de Aprendizagem 
(Cema). O espaço une arte, cultura, educação e meio 
ambiente. Ao receber a juventude do município, 
interfere diretamente na formatação crítica dessa 
geração. 

bolo de pote e chocolate 
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A vocação canavieira de Pontal é antiga. Antes 
dessas três unidades, já produziam, na cidade, o Enge-
nho Central, adquirido pelo imigrante alemão Francisco 
Schmidt, em 1906, e a Usina Barbacena, de propriedade 
da família Biagi, que teve sua primeira safra em 1922.

Schmidt era conhecido, até então, como Rei do 
Café. Entre todas as suas propriedades rurais, uma 
!cava nas terras de Pontal, a fazenda Vassoural. Ele 
aproveitou um incentivo !scal dado pelo intendente 
de Ribeirão Preto a quem investisse em outra área que 
não o café, e iniciou sua produção de açúcar.

Parte dessa história está preservada no Museu da 
Cana, instalado no antigo engenho. Na estrada de 
terra a caminho do museu, é possível apreciar outro 
remanescente da arquitetura ferroviária. O ramal que 
atendia às propriedades de Schmidt tinha uma 
estação com seu nome e escoava toda a produção de 
açúcar direto para os pontos de distribuição. Os trilhos 
do trem sobrevivem ao tempo e ainda podem ser 
vistos, já como uma peça do museu.

Quem visita o espaço cultural, pode aprender 
todos os processos da produção de açúcar naquele 
início do século XX. Desde a chegada da cana, a 
suspensão para a lavagem, o trajeto pela esteira de 
madeira, produzida ali mesmo na o!cina do engenho, 
até o galpão da moenda. Leila Heck, gestora do 
museu, conta que, já naquela época, a energia era 
produzida a partir do bagaço da cana. 

Uma atração visual e arquitetônica do museu é a 
enorme chaminé, importante elemento para dissemi-
nar a fumaça da produção, era também um marco. De 
longe, podia ser avistada e suas características anun-
ciavam o Engenho Central.

RIBEIRÃO PRETO
de capital em capital



Ney Souza
Músico 

Canãa, Terra Prometida; Petit Paris; Menina dos 
Olhos de Deus: pela métrica do acúmulo de títulos 
e apelidos, Ribeirão Preto conta sua trajetória e 
a!rma sua importância. A sucessão de denomina-
ções é um re"exo da capacidade de reinvenção da 
cidade que, no decorrer dos anos, exibiu diferentes 
vocações, forjadas pelo "uxo do tempo. A Ribeirão 
de hoje transborda simpli!cações e, enquanto 
capital metropolitana, reúne em si um pedacinho 
de cada uma das localidades da região. 

A primeira alcunha e uma das mais conheci-
das, Capital do Café, está longe de ser uma hipér-
bole. Nas palavras da historiadora Lilian Rosa, 
durante aproximadamente três décadas, o municí-
pio foi o principal produtor mundial do grão, espe-
cialmente no período republicano. O advento das 
ferrovias acelerou a distribuição e, com isso, o 
desenvolvimento, capitaneado por empreendedo-
res que em nada se assemelhavam aos antigos 
barões do café.  Em Ribeirão Preto, o café não era 
um negócio aristocrático, mas atividade comercial 
e elemento constitutivo do agronegócio: um 

processo cujo êxito residia na combinação de 
matérias-primas de qualidade, tecnologia, maqui-
nário, energia e logística, ordenadas e executadas 
em uma cadeia produtiva completa. O resultado só 
foi possível após a compreensão, pelos produtores, 
do potencial de geração de valor do negócio e do 
que era necessário fazer para obtê-lo.

Como o aroma de café passado, o legado 
desse período se alastra por todos os cantos. Uma 
de suas manifestações mais concreta é o Museu do 
Café, que está entre as construções mais antigas da 
cidade. Rodeado por uma atmosfera bucólica, o 
local foi sede de uma fazenda de café, e pertenceu, 
a princípio, a João Franco de Moraes Octávio e, 
posteriormente, a Francisco Schmitt. Cada um à 
sua maneira, ambos imprimiram diferentes marcas 
à propriedade. Com Schmitt, como conta Lilian, 
veio a expansão da sede e outros aprimoramentos 
- as varandas abertas, as tulhas, as caneletas - e, 
principalmente, o símbolo último de modernida-
de: a energia elétrica, que já iluminava a fazenda 
antes mesmo de chegar à cidade.



Pelos trilhos do trem, os vagões transportavam o 
café, que retornava ao município em forma de rique-
za, costumes e inspiração. Pela visão daqueles empre-
endedores, a inovação no campo  expandiu-se para o 
modo de viver da cidade, tendo as relações comer-
ciais como mola propulsora. Hábitos, moda, música, 
culinária, noções de higiene: todos foram subprodu-
tos da atividade comercial mais duradouros do que 
seu próprio ciclo econômico. As tendências euro-
peias – que iam da cultura e gastronomia à urbaniza-
ção e ao saneamento -, mescladas às referências dos 
imigrantes, formaram as bases para um outro título: o 
de Capital da Cultura. 

A construção do Teatro Carlos Gomes, que teve 
Francisco Schmitt como principal !nanciador, foi 
uma das mais emblemáticas iniciativas da elite 
cafeeira, para se a!rmar enquanto elite cultural; os 
materiais importados da Europa deram substância 
àquela que foi, durante muito tempo, a única casa de 
espetáculos da cidade. 

O advento do Theatro Pedro II, em 1930, marca o 
declínio da proeminência cafeeira e a ascensão de 
uma era de novos acontecimentos e, consequente-
mente, outros predicados, como a Capital do Chopp, 
título que, ainda hoje, atrai visitantes à tradicional 
Choperia Pinguim, localizada ao lado do Theatro.

antes e depois da mogiana



Uma volta pelo Quadrilátero Central desvela, 
nas fachadas dos patrimônios arquitetônicos, o que 
é inescapável às palavras: da Catedral Metropolita-
na, com quadros de Benedito Calixto, passando pela 
Casa da Memória Italiana, até a antiga Cervejaria 
Antarctica; hoje, Instituto SEB. A resiliência de Ribei-
rão Preto apoia-se na transformação aliada à preser-
vação. E foi transformando um antigo casarão – 
Solar Jorge Lobato – no Palacete 1922 que a família 
de Mirian Lopes harmonizou memória afetiva e 
criatividade gastronômica, fazendo da antiga estru-
tura do Solar o ambiente ideal para destacar o 
melhor da culinária e dos ingredientes locais. 
Segundo Mirian, a proposta é um “passeio cultural 
gastronômico” com uma releitura dos principais 
pratos da época cujos nomes remetem a ruas e 
avenidas conhecidas da cidade. 

Um olhar para a cena artística leva à considera-
ção se Democracia Cultural não seria talvez um 
título mais apropriado do que Capital da Cultura, já 
que Ribeirão é um caldeirão não apenas pelas altas 
temperaturas, mas pelas múltiplas expressões que 
agrega. Dentre as opções disponíveis ao espectador, 
é possível apreciar um concerto da Orquestra Sinfô-
nica de Ribeirão Preto ou uma apresentação do 
Teatro Minaz. Participar de um evento de grandes 
proporções, como João Rock, ou a Feira Internacio-
nal do Livro e Leitura, ou, ainda, desfrutar de perfor-
mances alternativas dos artistas locais no Memorial 
da Classe Operária.
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Se o progresso acompanha a cidade desde os 
tempos do café, sua manifestação mais clara é 
medida em qualidade de vida; mais especi!camente, 
na saúde de seus cidadãos. A instalação da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) 
e, posteriormente, do Hospital das Clínicas (HC), 
tornaram Ribeirão Preto uma referência na área 
médica, excelência que se ancora na fusão entre 
pesquisa e prática. 

Mais do que vocação, a transformação do muni-
cípio em polo de saúde exigiu, sobretudo, planeja-
mento e investimento. Hoje, esse esforço manifesta-
-se em resultados, e Benedito Carlos Maciel, superin-
tendente do HC, enumera os feitos: instituição 
estadual de referência em alta complexidade, o HC 
presta atendimento direto a 26 municípios e, em 
certas especialidades, também a outras regiões, 
somando uma área de abrangência aproximada de 3 
milhões e meio de pessoas.

 Entre estudantes de graduação e pós-gradua-
ção, são 4.600 pessoas passando por processos 
formativos anualmente, além de 500 novo projetos 
de pesquisa, avaliados pelo Comitê de Ética, o que 
torna o complexo do HC não só polo, mas difusor de 
conhecimento, pesquisa de ponta e formação pro!s-
sional para o Brasil.

HC RIBEIRÃO: um exemplo a ser seguido



Por todas as frentes, Ribeirão Preto pulsa, avança, 
cresce e, com seu movimento, põe em marcha outras 
localidades. Acomodar tanta transformação e mudan-
ça exige base sólida e estrutura !rme, demanda aten-
dida com sobras pelo setor de construção local. João 
Theodoro Fores Sobrinho, vice-presidente da Assil-
con, relata que a construção civil é um setor intensivo 
em mão de obra, o que possibilitou que a cidade se 
tornasse polo regional: em um círculo virtuoso, a 
prestação de serviços exige da construção civil que, 

ao atender à demanda, permite a prestação de ainda 
mais serviços, levando ao desenvolvimento geral.

 A expansão dos limites em direção à zona sul 
começou com a instalação de âncoras, como os 
+,'&&*-.+, e hoje está em franco crescimento: tais 
característica tornam o mercado imobiliário local 
especialmente pujante, mesmo se comparado ao 
nacional. A taxa de crescimento populacional da 
cidade, superior às cidades do mesmo porte, corro-
bora essa percepção. 

para o lado e para cima
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De Capital do Café a Capital do Agronegócio, 
Ribeirão não repete seu passado, mas faz de suas 
origens subsídio para o futuro. Com a realização da 
Agrishow, a cidade e, consequentemente, a região 
metropolitana, tornam-se objeto da atenção do 
mundo do agronegócio, mas de uma perspectiva 
bastante diversa do que já foi outrora. 

Maurílio Biagi, presidente de honra da Agrishow, 
explica melhor acerca do reposicionamento de Ribei-
rão nesse ecossistema. Se, antes, foi relevante devido 
à produção agrícola, hoje, com a expansão das 
fronteiras rumo ao centro-oeste, o município destaca-

-se enquanto centro de inteligência, papel que, além 
de estratégico, possibilita um desenvolvimento mais 
quali!cado.

 Dado o histórico de transições, há de se pergun-
tar se o título de Capital do Agronegócio será, a!nal, 
sua alcunha absoluta e de!nitiva, mas essa é uma 
questão a ser respondida pelos livros de História. 
Segundo Maurílio, a tecnologia e evolução dos meios 
de comunicação desautorizam qualquer previsão; 
mas é lícito supor que, independentemente do que 
guarda o futuro, Ribeirão se recriará para, como em 
outros momentos, acompanhar a nova realidade.

capital do agronegÓCIO



Novas realidades, com velhas vocações, gerando 
novas identidades. Da tradicional terra do chope, 
passando pelas Cervejarias Paulista e Antarctica, e a 
famosa Douradinha, Ribeirão vem se movimentando 
há alguns anos em direção ao território da cerveja 
artesanal.  No caso, a união, além da força, faz cerveja: 
no início era uma, que viraram duas e são, agora, nada 
menos do que nove cervejarias, como conta Paulo 
César Nogueira. 

A princípio, os empresários organizavam-se por 
meio de um polo cervejeiro e, em 2018, veio o Arranjo 
Produtivo Local (APL). Paulo, coordenador da APL, 
menciona que essa transição representa um ganho 
para o setor já que, via APL, é possível articular, de 
ponta a ponta, toda a cadeia produtiva.

A incursão da cerveja artesanal em Ribeirão 
Preto, embora recente, já tem história: foi a Cervejaria 
Colorado a primeira a navegar em águas, até então, 
pouco conhecidas, munida de garra, lúpulo e malte. 
De lá para cá, a cerveja artesanal expandiu-se e popu-
larizou-se em todo o território nacional, mas a proe-
minência do município não foi fruto do acaso, e, sim, 
de muito trabalho coletivo.

 Esse trabalho, potencializado pela APL, tem o 
intuito de ir ainda mais longe e dinamizar a região 
metropolitana como um todo, ao incluir outras 
localidades na execução de processos, como análise 
da água. 

De volta ao passado, rumo ao futuro

No passado, a logística era  papel desempenhado 
pelas ferrovias, posto que, em tempos presentes, o 
protagonismo pertence ao aeroporto. Na condição 
de chefe do poder executivo local, o prefeito Duarte 
Nogueira esclarece que a oferta de uma estrutura 
aeroportuária é fundamental para dar vazão à 
demanda por circulação de cargas e passageiros que 
o próprio dinamismo econômico e demográ!co da 
região ocasiona, entre os quais se destaca o turismo 
de negócios e  eventos.

 Nesse sentido, a concessão da instalação à inicia-
tiva privada, há alguns anos, se con!guraria em uma 
oportunidade de transformação da estrutura em um 
complexo, facilitando o embarque e desembarque e 
oferecendo uma ampla gama de conveniências ao 
usuário do aeroporto. Segundo o prefeito, essas 
ações estão no bojo de uma estratégia mais ampla de 
aproveitamento do potencial desse modal, que já 
chegou a transportar 1 milhão e 100 mil passageiros 
por ano, marca que, se espera, seja superada a partir 
desses melhoramentos. 

Com a expansão do aeroporto, rumo a novos 
horizontes, para a cidade das mil e umas denomina-
ções, a rota pode ser uma incógnita, mas o voo será 
sempre mais além.  
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Canãa, Terra Prometida; Petit Paris; Menina dos 
Olhos de Deus: pela métrica do acúmulo de títulos 
e apelidos, Ribeirão Preto conta sua trajetória e 
a!rma sua importância. A sucessão de denomina-
ções é um re"exo da capacidade de reinvenção da 
cidade que, no decorrer dos anos, exibiu diferentes 
vocações, forjadas pelo "uxo do tempo. A Ribeirão 
de hoje transborda simpli!cações e, enquanto 
capital metropolitana, reúne em si um pedacinho 
de cada uma das localidades da região. 

A primeira alcunha e uma das mais conheci-
das, Capital do Café, está longe de ser uma hipér-
bole. Nas palavras da historiadora Lilian Rosa, 
durante aproximadamente três décadas, o municí-
pio foi o principal produtor mundial do grão, espe-
cialmente no período republicano. O advento das 
ferrovias acelerou a distribuição e, com isso, o 
desenvolvimento, capitaneado por empreendedo-
res que em nada se assemelhavam aos antigos 
barões do café.  Em Ribeirão Preto, o café não era 
um negócio aristocrático, mas atividade comercial 
e elemento constitutivo do agronegócio: um 

processo cujo êxito residia na combinação de 
matérias-primas de qualidade, tecnologia, maqui-
nário, energia e logística, ordenadas e executadas 
em uma cadeia produtiva completa. O resultado só 
foi possível após a compreensão, pelos produtores, 
do potencial de geração de valor do negócio e do 
que era necessário fazer para obtê-lo.

Como o aroma de café passado, o legado 
desse período se alastra por todos os cantos. Uma 
de suas manifestações mais concreta é o Museu do 
Café, que está entre as construções mais antigas da 
cidade. Rodeado por uma atmosfera bucólica, o 
local foi sede de uma fazenda de café, e pertenceu, 
a princípio, a João Franco de Moraes Octávio e, 
posteriormente, a Francisco Schmitt. Cada um à 
sua maneira, ambos imprimiram diferentes marcas 
à propriedade. Com Schmitt, como conta Lilian, 
veio a expansão da sede e outros aprimoramentos 
- as varandas abertas, as tulhas, as caneletas - e, 
principalmente, o símbolo último de modernida-
de: a energia elétrica, que já iluminava a fazenda 
antes mesmo de chegar à cidade.
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M3&M2-02&-X(012&-13-',&,J-?3M-@2&&6F6)6*,012-,-+3,)6L
Q,EW2-13-M(6*2&-&20O2&-13-?61,J-'2M2-,-(06?3+&61,13J-
@2+-3R3M@)28-

_2M-2-@,&&,+-12-*3M@2J-2&-@,)O36+2&-12-M(06'UL
@62-,@3+X36E2,+,M-2&-@+2'3&&2&-13&13-2-@),0*62-,*P-,-
'6+'(),EW28-_2M-&3M30*3&-,@+2@+6,1,&-@,+,-,-M3)O2L
+6,-1,-@,)O,J-2-(&2-12-30R2X+3-@,+,-2-'),+3,M30*2J-2-
,T0,M30*2-3M-@+30&,-3-2&-'2+*3&-@,1+206Q,12&8

.- @,)O36+2- >),0- ^21+67(3&- 12&- K,0*2&J- 03M-
6M,760,-K,)3&-.)6?36+,-&3M-,-@,)O,8

PALHA NOSSA DE CADA DIA

>)6-12-),12J-(M-@2('2-,F,6R2J-,-3&*,EW2-X3++2?6SL
+6,-M,+',-2-60U'62-1,-O6&*Z+6,8->601,-N(,012-*(12-3+,-
&2M30*3-(M,-?6),J-2-*+3MJ-AS-@,&&,0*3J-',++37,?,-M30L
&,730&-13-X(*(+28-e3?,012-3-*+,Q3012-M3+',12+6,&-3-
@3&&2,&J- M2?6M30*,?,- ,- '2M(061,138- f0,(7(+,1,-
3M-!<""J-2-02M3-3+,-(M,-O2M30,73M-,2-@+3&6130*3-
1,- _2M@,0O6,- H276,0,J- /+,0'6&'2- K,))3&- .)6?36+,8-
b212-M,*3+6,)- (*6)6Q,12- 0,- 316T',Eão foi importado 
de países da europa.

b,MFPM- 2- *+3M- +3?3),- ,- X2+*3- +3),EW2- 30*+3-
',M@2- 3- '61,138- >0*3&- M3&M2- 13&*,- 3&*,EW2- 3M-
S+3,&-(+F,0,&J-2(*+,J-0,-X,Q301,-5(,6(?6+,J-AS-3R6F6,-2-
@213+-3'20[M6'2-1,&-X,MU)6,&-',X336+,&J-N(3-60*3+X3L
+6,M-16+3*,M30*3-02- *+,E,12-12&- *+6)O2&-@(R,012-2-
*+,0&@2+*3-@,+,-@3+*2-13-&(,&-@+2@+631,13&8

O trem  como 

marco zero
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\2-'30*+2-@,+,-X2+,J-,&-X,Q301,&-+2136,M-2-M(06L
'U@628-_,1,-N(,)-'2M-&(,&-+3X3+g0'6,&-O6&*Z+6',&J-,)7(L
M,&-@+20*,&-@,+,-+3'3F3+-2&-?6&6*,0*3&8-%&&3-P-2-',&2-
1,-K,0*,-e(Q6,8->0*67,-X,Q301,-13-',XPJ-N(3-M,0*PM-
+3M,03&'30*3&-,+N(6*3*[06'2&J-@+3&3+?,-,-0,*(+3Q,-3-
&3-2+7,06Q,-@,+,-30*+3*3+-2- *(+6&*,- +(+,)J-,N(3)3-N(3-
*3M-,13+g0'6,-,2-*3M,-,MF630*,)-3-2-13-,?30*(+,8-

>2-)2072-13-(M,-*+6)O,-@3),-M,*,J-,*P--(M-@20*2-
13- N(31,- 1hS7(,J- P- @2&&U?3)- 3R3+'6*,+J- 16?3+*6+L&3- 3-
,@+3013+-'(+62&61,13&-1,-0,*(+3Q,J-'2M2J-@2+-3R3ML
@)2J-&,F3+-2-N(3-P-(M,-F607,-13-M,','2J-3-2F&3+?,+-2-
&3(-,&&2?62-3-'20O3'3+-X+(*2&-3RZ*6'2&J-'2M2-,-'O6'(*,8-

>)6- F3M-@3+*2J- 2(*+,- X,Q301,- &3- 13&*,',J- 03&&3-
',&2J- @3),- '+6,EW2- 13- FiX,)2&8- .- )36*3- X2+03'612- P- ,-
F,&3- @,+,- ,- @+21(EW2- ,+*3&,0,)- 13- M(E,+3),- 3M-
M,0*,J-F2)60O,J-3-F(++,'O,-@,+,-'20&(M2-16+3*2-2(-
F,&3-'()60S+6,8

O RURAL É LOGO ALI
>&-@,6&,730&-12-30*2+02-60'30*6?,M-2-30*(L

&6,&M2-13-'6')6&*,&-N(3-&3-,?30*(+,M-@3),&-3&*+,L
1,&-13-*3++,8->)7(M,&-*+6)O,&-&W2-F3M-'20O3'61,&-
3- @,&&,M- @2+- ','O236+,&- 3- ,0*67,&- ',@3),&8-
.(*+,&- '+(Q,M- ',0,?6,6&- 3- @),0*,E]3&- 16?3+&,&8-
5+(@2&- 1,- '61,13- 2+7,06Q,ML&3- @,+,- *+,A3*2&-
'2)3*6?2&- 3- M(6*,- 730*3- 13- 2(*+,&- '61,13&-
F(&',M-2&-F3)2&-',M60O2&-@,+,-,&-@31,),1,&8



Y(3M-P-12-M(06'U@62-?,07)2+6,L&3-3M-*3+-','O,L
E,-3-'3+?3A,-@+3M6,1,&-30*+3-,&-M3)O2+3&-12-4+,&6)-3-
3M-2(*+,&-'2M@3*6E]3&-60*3+0,'620,6&8-

>- ','O,E,- H,+7[- 7,0O2(- ,- M31,)O,- 5+,01-
.(+2- 13- 4+(R3),&J- '20&613+,1,- (M,- 1,&- 3&@3'6,6&-
@+3M6,E]3&- N(3- (M- 13&*6),12- @213- '20&37(6+8- .-
&('3&&2J-&37(012-&3(-@+21(*2+J-P-2-M213)2-,+*3&,L
0,)-3M-@3N(30,-3&',),-N(3-@3+M6*3-'(61,12&-3&@3L
'6,6&J- '2M2J- @2+- 3R3M@)2J- '20*+2),+- 2- @),0*62- 1,-
',0,L13L,Ei',+J- 13&13- 2- O2+S+62- 1,- '2)O36*,- ,*P- 2-
30?3)O3'6M30*2-12-@+21(*2J-'2M-,'2M@,0O,M30L
*2-&6&*3M,*6Q,128

e3?,+- 2- 02M3- 1,- '61,13- @,+,- ,&- 7,++,X,&- 13-
'3+?3A,- ,+*3&,0,)- 30?,613'3- 2&-M2+,12+3&- 12- )(7,+J-
3M-3&@3'6,)J- @2+N(3- &W2-7,++,X,&-@+3M6,1,&- ,*P-3M-
e201+3&jf07),*3++,8->-K,))3&463+-*3M-?S+6,&-M31,)O,&J-
60')(&6?3-,-13-M3)O2+-@6)&30-12-4+,&6)8-

DA CACHAÇA  À CERVEJA
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_20&613+,1,- '3)36+2- 12&- ,+*6&*,&- @+6M6*6?6&*,&J-
K,)3&-.)6?36+,-7(,+1,-,&-2F+,&-13-c2&P->0*[062-1,-K6)?,J-
2&- 6+MW2&-b206'2-3-c2&P-K',+3))6J-_3'U)6,-4+,7,-3->*U)62-
B,&&,7)6,J-2-k,)S8-%&&3&-*+,F,)O2&-X2+M,M-(M-'20A(0*2-
13-2F+,&-N(3-3M@+3&*,-&6706T',12-@,+,-,-?61,-60*3+62L
+,0,-13-K,)3&-.)6?36+,8-^3@+21(E]3&-3M2*6?,&-1,-?61,-
02-',M@2J-&W2-*3),&-N(3-7(,+1,M-,-&6073)3Q,-12&-&3(&-
,+*6&*,&8

KP+762->0*[062-H,X+61,-0W2-P-(M-@+6M6*6?6&*,8-%)3-
@+3X3+3-&3-6130*6T',+-'2M2-,)7(PM-N(3-72&*,-13-*+,0&L
X2+M,+-(M,-'26&,-3M-2(*+,-3J-03&&3-',&2J-M,136+,-3M-
2F+,-13-,+*38-%0*,)O,-,-@,+*6+-13-(M,-@3E,-F+(*,J-M,&-
*,MFPM- 30R3+7,- X2+M,&- 60?6&U?36&- 3M- 7+,?3*2&- 3-
7,)O2&- 3&@,)O,12&- @3),- +(,8- .(*+,- *écnica a que se 
dedica é a pirogra!a. ---

ARTE PRIMITIVISTA

KP+762->0*[062-H,X+61,
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santa cruz da

Entre o urbano e o rural
esperança



K3+- @3N(30,- @213- &3+- (M,- ,*+,EW2- N(,012- 2-
N(3-&3-13&3A,-13-(M,-'61,13-P-',)M,+6,8->-M302+-3M-
@2@(),EW2J- 30*+3- ,&- $9- N(3- '2M@]3M- ,- ^376W2-
H3*+2@2)6*,0,-13-^6F36+W2-B+3*2J-K,0*,-_+(Q-1,-%&@3L
+,0E,- T',- 7+,013- N(,012- ,7+37,- ,- &(,- 3R*30&W2-
+(+,)8-

K6)30'62&,-'2M2-13?3+6,- &3+J-@3),- X,)*,-1,-'20&L
*n0'6,- 12&- ?3U'()2&J- 2X3+3'3- +2*60,- @,',*,8- b212&-
,)M2E,M- 3M- ',&,- 3M- (M- 16,- 16?61612- @2+- 126&-
*(+02&8-

>- +(,J-N(3-O2A3-P- '30*+,)J- 02-@,&&,12J- 3+,-(M,-
3&*+,1,-13-@,&&,0*3&-N(3-'+(Q,?,M-2-3&*,12-13-(M,-
'61,13-,-2(*+,8-B20*2-13-@,+,73M-@,+,-,)6M30*,EW2-
12&- ,06M,6&J- *+2',- 13- M3+',12+6,&- 3- @2(&2- @,+,-
13&',0&2J-)272-?6+2(-(M-?6),+3A28

>-'+(Q-N(3-M,+',-2- )(7,+-@,&&,-13&,@3+'3F61,J-
3&'20161,- @3),&- X2)O,730&8- H,&- *3M- X(0EW2- 13-
M3MZ+6,8- e3MF+,- ,- M2+*3- 13- (M,- M2E,- F206*,- 3-
F2012&,-N(3-?6?6,-,)6-@2+-@3+*28-

H2+,12+- 1,- '61,13J- 2- @+2X3&&2+- 3- O6&*2+6,12+J-
H,+'2&- >0*[062- 12- K,0*2&J- X,),- 13- K,0*,- _+(Q- 1,-
%&@3+,0E,- (&,012- *,0*2&- ,1A3*6?2&- N(3- N(3+3+- ?3+-
*(12-3- &,F3+-M,6&-P-(M-13&3A2- 6M316,*2-13@26&-13-
(M,-'(+*,-'20?3+&,-'2M-3)38-

.-'2+3*2J-&6073)2-3M-&(,&-X2+M,&J-3R6F3-2-13&3L
0O2-1,&- @,6&,730&- N(3- +3@+3&30*,M- K,0*,- _+(Q- 1,-
%&@3+,0E,8-

B20*2-N(3- &3@,+,- ,- f7+3A,-H,*+6Q- 3- ,- ',@3),-13-
KW2-K3F,&*6W2J-2-M(06'U@62-'20'30*+,-&(,-@2@(),EW2-
3M-02M3-1,-XP8



\20,-H,+)303- /S*6M,- 13- e6M,- >)M361,- P- (M,-
1,&-2+7,06Q,12+,&-1,-*+,16'620,)-/3&*,-13-H,62J-N(3-
,'20*3'3- 13&13- ,0*3&- 13- K,0*,- _+(Q- 1,- %&@3+,0E,-
*2+0,+L&3-M(06'U@628-%),-O3+12(-3&&,-+3&@20&,F6)61,L
13-1,-MW3J-N(3-AS-*+,F,)O,?,-@,+,-N(3-2-$-13-M,62-
X2&&3-'3)3F+,128-

dM,-1,&-'(61,12+,&-1,-B,+ZN(6,-13-K,0*,-_+(QJ-
3),-P-M(6*2-7+,*,-@3)2-30?2)?6M30*2-12&-M2+,12+3&-
1,-'61,13-0,-+3,)6Q,EW2-1,&-1(,&-X3&*,&J-,-13-M,62-3-,-
13-&3*3MF+28-

_2M-'2+*3A2&-@3),&-+(,&J-2-@20*2-13-30'20*+2-P-
0,-@+,E,J-2013-,-N(3+M3&&3J-2-F6072-3-,-M20*,73M-
1,&-F,++,',&-'2M-,*+,*6?2&-'()60S+62&-,'20*3'3M8--

Y(3M- *,MFPM- @,+*6'6@,- 1,&- X3&*,&- +3,)6Q,1,&-
@3),- B,+ZN(6,- 13- K,0*,- _+(Q- P- 120,- K3F,&*6,0,-
43)M6+,- 430*2-13-.)6?36+,8-\,&- '26&,&- N(3-72&*,-13-
)3MF+,+J-3M-3&@3'6,)J-3),-'20*,-&2F+3-,-P@2',-3M-N(3-
T',?,-'2M-,-'O,?3-1,-67+3A,-@,+,-,A(1,+-0,-'20&3+?,L
EW2-12-@+P1628-%M-F(&',-13-'20&37(6+-(M-160O36+2-
@,+,- '2M@+,+- @+21(*2&- 13- )6M@3Q,J- 3),- (&,?,- 2-
,)*2LX,),0*3-3-?3016,J-@2+-(M-?,)2+-M607(,12J-M30L
&,730&- 13- X3)6'6*,E]3&- 3M- 16,&- 13- ,06?3+&S+628- %+,-
'2M2-(M-'2++362-3)37,0*3-16+3*2-12-@20*2-M,6&-,)*2-
1,-'61,138-b212&-T',?,M-&,F3012-N(3M-30?3)O3'6,8-

\2- ),12- '20*+S+62- V- 67+3A,J- 3&*S- ,- ',@3),- N(3-
+3X3+30'6,-KW2-K3F,&*6W28-%+7(61,-,)7(0&-,02&-,0*3&-
1,- H,*+6QJ- 7(,+1,J- 3M- &3(- M213&*2- ,)*,+J- (M,-
6M,73M- 3&'()@61,- @2+- (M- @2+*(7(g&J- 3M- !<#oJ- ,-
@,+*6+-13-7,)O2&-13-726,F36+,8->-@3E,-'O,M,-,-,*30L
EW2-,*P-M3&M2-'2M2-(M-2FA3*2-13-,+*38-p-@+3'6&2-*3+-
2)O2&-*+360,12&-@,+,-?3+-,-F3)3Q,-*UM61,-0,-3&'()*(+,-
N(,&3-60X,0*6)8-_2M-,&-@+2@2+E]3&-'2M@+2M3*61,&J-2-
30*,)O3-M2&*+,-,-16T'()1,13-13-N(3M-2-M,0(&32(8-%-
*(12-6&&2-A(0*2J-'20'30*+,-,-O6&*Z+6,-*+6&*3-1,-',@3),8

H,+6Q,- >@,+3'61,- 13- >+,iA2- /+36*,&- *,MFPM- P-
O3+136+,-1,-13?2EW2-13- &(,-,?Z8-B2+-',(&,-13-(M,-
1230E,-'20O3'61,-'2M2-F3R67,J-N(3-@+2?2',-F2)O,&-
0,-@3)3J-M(6*,&-'+6,0E,&-3-A2?30&-M2++3+,M-02-)(7,L
+3A28-qS+6,&-13),&-X2+,M-30*3++,1,&-,)6-M3&M28

_2M2?61,-'2M-,N(3),-&6*(,EW2J-120,-430316*,J-
?Z- 13- H,+6Q,J- X3Q- (M,- 60*30EW28- _20&*+(6+6,- (M,-
',@3),-&3-,-1230E,-0W2-TQ3&&3-M,6&-030O(M,-?U*6M,8-
%- X26- 2- N(3- ,'20*3'3(8- >- i)*6M,- A2?3M-M2+*,- @3),-
F3R67,- 3&*S- 30*3++,1,- 3MF,6R2- 1,- 316T',EW28- %-
0607(PM-M,6&J-13@26&-13),J-M2++3(-1,N(3),-1230E,8

H,+6Q,- @,&&2(- ,- '(61,+- 1,- ',@3),J- 13@26&- 1,-
M2+*3- 13- &(,- MW38- _2M2- *3+'36+,- 73+,EW2- 1,-
@+2M3&&,J-3),-&37(3-'2M@+2M3*61,J-M,0*3012-*(12-
'20X2+M3-13&3A2-1,-M,*+6,+',8-^3Q,-02?30,&-3-,F+3-2-
3&@,E2-@,+,-2&-T36&-13?2*2&-13-KW2-K3F,&*6W28-

As celebrações religiosas como herança
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\20,-H,+)303- /S*6M,- 13- e6M,- >)M361,- P- (M,-
1,&-2+7,06Q,12+,&-1,-*+,16'620,)-/3&*,-13-H,62J-N(3-
,'20*3'3- 13&13- ,0*3&- 13- K,0*,- _+(Q- 1,- %&@3+,0E,-
*2+0,+L&3-M(06'U@628-%),-O3+12(-3&&,-+3&@20&,F6)61,L
13-1,-MW3J-N(3-AS-*+,F,)O,?,-@,+,-N(3-2-$-13-M,62-
X2&&3-'3)3F+,128-

dM,-1,&-'(61,12+,&-1,-B,+ZN(6,-13-K,0*,-_+(QJ-
3),-P-M(6*2-7+,*,-@3)2-30?2)?6M30*2-12&-M2+,12+3&-
1,-'61,13-0,-+3,)6Q,EW2-1,&-1(,&-X3&*,&J-,-13-M,62-3-,-
13-&3*3MF+28-

_2M-'2+*3A2&-@3),&-+(,&J-2-@20*2-13-30'20*+2-P-
0,-@+,E,J-2013-,-N(3+M3&&3J-2-F6072-3-,-M20*,73M-
1,&-F,++,',&-'2M-,*+,*6?2&-'()60S+62&-,'20*3'3M8--

Y(3M- *,MFPM- @,+*6'6@,- 1,&- X3&*,&- +3,)6Q,1,&-
@3),- B,+ZN(6,- 13- K,0*,- _+(Q- P- 120,- K3F,&*6,0,-
43)M6+,- 430*2-13-.)6?36+,8-\,&- '26&,&- N(3-72&*,-13-
)3MF+,+J-3M-3&@3'6,)J-3),-'20*,-&2F+3-,-P@2',-3M-N(3-
T',?,-'2M-,-'O,?3-1,-67+3A,-@,+,-,A(1,+-0,-'20&3+?,L
EW2-12-@+P1628-%M-F(&',-13-'20&37(6+-(M-160O36+2-
@,+,- '2M@+,+- @+21(*2&- 13- )6M@3Q,J- 3),- (&,?,- 2-
,)*2LX,),0*3-3-?3016,J-@2+-(M-?,)2+-M607(,12J-M30L
&,730&- 13- X3)6'6*,E]3&- 3M- 16,&- 13- ,06?3+&S+628- %+,-
'2M2-(M-'2++362-3)37,0*3-16+3*2-12-@20*2-M,6&-,)*2-
1,-'61,138-b212&-T',?,M-&,F3012-N(3M-30?3)O3'6,8-

\2- ),12- '20*+S+62- V- 67+3A,J- 3&*S- ,- ',@3),- N(3-
+3X3+30'6,-KW2-K3F,&*6W28-%+7(61,-,)7(0&-,02&-,0*3&-
1,- H,*+6QJ- 7(,+1,J- 3M- &3(- M213&*2- ,)*,+J- (M,-
6M,73M- 3&'()@61,- @2+- (M- @2+*(7(g&J- 3M- !<#oJ- ,-
@,+*6+-13-7,)O2&-13-726,F36+,8->-@3E,-'O,M,-,-,*30L
EW2-,*P-M3&M2-'2M2-(M-2FA3*2-13-,+*38-p-@+3'6&2-*3+-
2)O2&-*+360,12&-@,+,-?3+-,-F3)3Q,-*UM61,-0,-3&'()*(+,-
N(,&3-60X,0*6)8-_2M-,&-@+2@2+E]3&-'2M@+2M3*61,&J-2-
30*,)O3-M2&*+,-,-16T'()1,13-13-N(3M-2-M,0(&32(8-%-
*(12-6&&2-A(0*2J-'20'30*+,-,-O6&*Z+6,-*+6&*3-1,-',@3),8

H,+6Q,- >@,+3'61,- 13- >+,iA2- /+36*,&- *,MFPM- P-
O3+136+,-1,-13?2EW2-13- &(,-,?Z8-B2+-',(&,-13-(M,-
1230E,-'20O3'61,-'2M2-F3R67,J-N(3-@+2?2',-F2)O,&-
0,-@3)3J-M(6*,&-'+6,0E,&-3-A2?30&-M2++3+,M-02-)(7,L
+3A28-qS+6,&-13),&-X2+,M-30*3++,1,&-,)6-M3&M28

_2M2?61,-'2M-,N(3),-&6*(,EW2J-120,-430316*,J-
?Z- 13- H,+6Q,J- X3Q- (M,- 60*30EW28- _20&*+(6+6,- (M,-
',@3),-&3-,-1230E,-0W2-TQ3&&3-M,6&-030O(M,-?U*6M,8-
%- X26- 2- N(3- ,'20*3'3(8- >- i)*6M,- A2?3M-M2+*,- @3),-
F3R67,- 3&*S- 30*3++,1,- 3MF,6R2- 1,- 316T',EW28- %-
0607(PM-M,6&J-13@26&-13),J-M2++3(-1,N(3),-1230E,8

H,+6Q,- @,&&2(- ,- '(61,+- 1,- ',@3),J- 13@26&- 1,-
M2+*3- 13- &(,- MW38- _2M2- *3+'36+,- 73+,EW2- 1,-
@+2M3&&,J-3),-&37(3-'2M@+2M3*61,J-M,0*3012-*(12-
'20X2+M3-13&3A2-1,-M,*+6,+',8-^3Q,-02?30,&-3-,F+3-2-
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santa rita do

de zequinha de abreu ao cristo redentor
passa quatro



O povoado originou-se em uma colina com 
abundância de águas. O nome foi uma homenagem 
a Rita Ribeiro Vilella, devota de Santa Rita de Cássia e 
doadora das terras para a construção da capela em 
homenagem à santa. Sobre a terminação “do Passa 
Quatro”, acredita-se que se deve ao riacho que, na 
época, cruzava a estrada de acesso à localidade em 
quatro pontos diferentes.

Atualmente, Santa Rita do Passa Quatro é uma 
estância climática que, para Graziela de Cássia Villela, 
gestora de Cultura, em muito se deve ao clima ameno 
e ao relevo de serras, permeado por paisagens natu-

rais. Além disso, a cidade conta com projetos de 
desenvolvimento da sua vocação turística, investindo 
em atrações como as Três Quedas, o Cristo Redentor, 
o Parque Turístico Municipal, o Centro Cultural e 
Jardim do Lago, além de atividades como a Festa 
Italiana, da Padroeira Santa Rita e o Festival Zequinha 
de Abreu. Com cachoeiras, natureza, mirante, museu, 
música, e muitas histórias registradas nos livros de 
Argemiro Octaviano, escritor e artista visual, Santa 
Rita é uma das cidades da Região Metropolitana com 
potencial para desenvolver cada vez mais a economia 
criativa, a partir das suas referências culturais.



Santa Rita do Passa Quatro pode ser considerada 
um celeiro de talentos musicais, entre eles, Acendinho 
Teodoro Nogueira, precursor da viola caipira introdu-
zida na  música erudita e premiado na Bélgica. Contu-
do, não é possível tratar da música, na cidade, sem 
apresentar seu !lho ilustre, Zequinha de Abreu. Nasci-
do na cidade em 1880, ali viveu até 1920, quando se 
mudou para São Paulo. 

No caminho que o levaria à música, Zequinha 
teve que quebrar as expectativas do pai, que queria 
que ele fosse médico, e da mãe, que gostaria que o 
menino se tornasse padre. Ele deixou o Seminário 
Episcopal e ingressou na Faculdade de Medicina, nela 
!cando apenas dois anos. A partir de então, voltou-se 
integralmente para a música. 

 Na estação de trem, onde funciona, desde 
1991, o Museu Histórico e Pedagógico Zequinha de 
Abreu, !ca exposto o seu  piano e muitas outras 
memórias. Santa Rita viu Zequinha compor sua 
primeira obra, Flor de Estrada. Também foi em sua 
terra natal que criou Tico-Tico no Fubá e a Valsa 

ZEquinha de Abreu
Branca, esta última escrita para a !lha do chefe da 
Estação, de quem o compositor era grande amigo. No 
Cinema Smart, tocava o piano durante as sessões de 
cinema mudo.

A forte relação entre o músico e a cidade levou à 
fundação da Banda Zequinha de Abreu, em 1934, com 
a presença do compositor que, já vivendo em São 
Paulo, aproveitou para passar alguns dias em Santa 
Rita. Esta foi a última vez que visitou sua terra, falecen-
do logo depois, em 1935. A Banda Zequinha de Abreu 
continua em atividade até os dias de hoje.

Na Casa da Banda, que leva o nome do professor 
e maestro Otávio Bueno de Camargo, que compôs o 
Hino de Santa Rita, são formados novos talentos, sob a 
batuta da professora Lauriene Rita Pais. Mestre em 
música, sua função é renovar os músicos, fazendo um 
trabalho com crianças e adolescentes. João Paulo 
Santos Andrade, estudante da Casa, conta que, entre 
as coisas que o levaram para a música, estão a sua 
paixão e o incentivo da prefeitura e da professora 
Lauriene.



Antes de abrigar o Museu Zequinha de Abreu, a 
estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
vivenciou o burburinho do ir e vir de passageiros e o 
transporte de mercadorias. O ramal originou-se da 
Estrada de Ferro Santa Rita,  aberta por fazendeiros 
para ligar a cidade a Porto Ferreira. Com a desativação, 
em 1960, tornou-se uma escola de comércio e, mais 
tarde, o museu%#.

O prédio, mesmo tendo sofrido alterações nos 
anos 1970, continua um importante patrimônio cultu-
ral do estado de São Paulo. Apresenta uma planta 
regular e estrutura metálica, com materiais importa-
dos, como telhas, tijolos, estruturas de ferro na cober-
tura e esquadrias em pinho-de-riga. A estação guarda, 
ainda, a importância de ter sido o primeiro tomba-
mento de um bem da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, com processo aberto ainda em 1974%%. Sua 
preservação foi garantida pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turísti-
co  (Condephaat), por meio da Resolução n. 17, de 
1981%&.

trilhos do trem

Trem em Santa Rita. Foto: Facebook Turismo em Santa Rita do 
Passo Quatro. Acesso 28 mai. 2022. 



Com um signi!cativo patrimônio arquitetônico, 
Santa Rita tem edi!cações como o Centro Cultural, 
prédio restaurado com verba do Ministério do Turis-
mo, que conta com biblioteca e ambientes para even-
tos.   O Grupo Escolar, de 18 de maio de 1914 é outro 

PATRIMÔNIO

importante bem cultural, colocando o município 
entre as únicas dez cidades do Brasil que possuem o 
Projeto Tipo Faxina (antigo nome de Itapeva), que é 
assinado por Manuel Sabater%'.

No campo do patrimônio cultural religioso, o 
Santuário de Santa Rita do Passa Quatro é o ponto 
alto. Padre Hélio Tadeu da Silva destaca o estilo médio 
gótico da igreja, iniciada em 1913 e !nalizada em 
1951. O templo possui 40 vitrais e um mosaico de 

pinturas decorativas do artista ítalo-brasileiro Nicolau 
José Biagini, que também possui obras na Catedral de 
Ribeirão Preto e em Mococa. Os temas retratados nas 
paredes tratam das virtudes, como fé, esperança, 
caridade e temperança. 
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prédio restaurado com verba do Ministério do Turis-
mo, que conta com biblioteca e ambientes para even-
tos.   O Grupo Escolar, de 18 de maio de 1914 é outro 

importante bem cultural, colocando o município 
entre as únicas dez cidades do Brasil que possuem o 
Projeto Tipo Faxina (antigo nome de Itapeva), que é 
assinado por Manuel Sabater%'.

No campo do patrimônio cultural religioso, o 
Santuário de Santa Rita do Passa Quatro é o ponto 
alto. Padre Hélio Tadeu da Silva destaca o estilo médio 
gótico da igreja, iniciada em 1913 e !nalizada em 
1951. O templo possui 40 vitrais e um mosaico de 

pinturas decorativas do artista ítalo-brasileiro Nicolau 
José Biagini, que também possui obras na Catedral de 
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caridade e temperança. 



A natureza e o relevo que circundam a cidade 
garantem a Santa Rita uma variedade de possibilida-
des de lazer e turismo ecológico. Uma dessas atrações 
é a cachoeira Três Quedas, localizada na área da 
antiga Usina Hidroelétrica de São Valentim. São 352 
degraus  para ter acesso ao local, que ainda preserva 
a Casa de Máquinas, situada perto de uma das 
quedas. As obras da usina começaram em 1911, que 
foi desativada em 1976. Desde 1998, o conjunto 
integra o acervo da Fundação Patrimônio Histórico da 
Energia de São Paulo%).

Tarcísio Gonsalvez Neto, assessor do Departa-
mento de Turismo, indica o Deserto do Alemão 
para quem prefere reunir a família para momentos 
de distração e diversão, em uma ampla faixa de 
areia, circundada por um lago e com infraestrutura 
para churrasco. Agora, se o objetivo é a contem-
plação da paisagem, o convite é para subir ao 
Cristo Redentor,  de onde pode-se ver as colinas e 
as cidades vizinhas. A prefeitura tem projetos para 
a área, com implantação de restaurante com vista 
panorâmica.

Lazer e turismo ecológico

Preservação ambiental, turismo ecológico, 
pesquisa cientí!ca, educação e lazer andam juntos, 
no Parque Estadual Vassununga.   A área protegida é 
administrada pelo Instituto Florestal (IF), órgão da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
Alessandra Pinezi, gestora do parque, aponta que a 
estação experimental é responsável por preservar 
ecossistemas de grande importância ecológica e 
beleza cênica, com cerca de 420 espécies da fauna.

Uma experiência única é conhecer o Jequitibá 
Patriarca, árvore mais antiga do estado de São Paulo, 
com seus 600 anos de idade, 42 metros de altura e 4 
metros de diâmetro. O parque é aberto todos os dias, 
das 7h às 17h, com agendamento prévio para visitas 
guiadas por monitores. 
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Preservação ambiental, turismo ecológico, 
pesquisa cientí!ca, educação e lazer andam juntos, 
no Parque Estadual Vassununga.   A área protegida é 
administrada pelo Instituto Florestal (IF), órgão da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
Alessandra Pinezi, gestora do parque, aponta que a 
estação experimental é responsável por preservar 
ecossistemas de grande importância ecológica e 
beleza cênica, com cerca de 420 espécies da fauna.

Uma experiência única é conhecer o Jequitibá 
Patriarca, árvore mais antiga do estado de São Paulo, 
com seus 600 anos de idade, 42 metros de altura e 4 
metros de diâmetro. O parque é aberto todos os dias, 
das 7h às 17h, com agendamento prévio para visitas 
guiadas por monitores. 
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de viterbo
santa rosa 

marcas da pré-história 



A estrada que leva a Santa Rosa de Viterbo, no senti-
do do interior para a capital, é marcada por um caminho 
arborizado, que alegra os olhos de quem passa. Até é 
possível sentir o frescor das árvores que enfeitam a 
paisagem e avançam as margens, fazendo-se muito 
próximas dos veículos que transitam. Um detalhe que 
pode passar desapercebido pelos que estão sempre 
com pressa, mas um presente para os atentos.  

Já o nome da rodovia de acesso atribui a impor-
tância para a cidade do conde Francisco Matarazzo Jr. 

Fundada no !nal do século XIX, o povoamento 
que daria origem a Santa Rosa de Viterbo surgiu no 
entorno da fazenda Amália, inicialmente de proprieda-
de de Henrique Santos Dumont e, na década de 1930, 
adquirida pela família Matarazzo. Eles assumiram o 
controle da fazenda e o conde tornou-se !gura de 
in"uência no contexto político-econômico da cidade. 

Os imigrantes italianos, que ali se alojaram para 
trabalhar nas lavouras de café, in"uenciaram a cultu-
ra da localidade.



Há 278 milhões de anos, quando os continentes 
da América do Sul e da África eram unidos, existia um 
mar de água salgada na cidade de Santa Rosa de Viter-
bo. Esse local é um importante sítio paleontológico, 
reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Nacional (Iphan). As estruturas fósseis gigan-
tes, formadas pela decomposição de algas, agregadas 
por calcário, deram origem aos estromatólitos. 

O local é único, no planeta, em razão das suas 

Quando tudo era mar
dimensões. Essa singularidade está chamando a aten-
ção para o sítio e o engenheiro agrônomo e de minas, 
Marco Antônio Cornetti, articula com os responsáveis 
a criação de um Parque Paleontológico para fomentar 
o turismo cientí!co de interesse mundial.

Na linha do tempo, signi!ca retornar para um 
período histórico anterior à época dos dinossauros, 
colocando Santa Rosa de Viterbo no mapa da pesqui-
sa paleontológica.  



A fé é um elemento enraizado na comunidade, 
desde sua origem, quando os !éis construíram uma 
capela na intenção de ter como padroeira Nossa 
Senhora Aparecida. Mas as santas foram trocadas. 
Contam que Sá Chica, como era conhecida a doadora 
das terras onde foi erguida a capela, encomendou 
uma Nossa Senhora e o mascate lhe entregou uma 
Santa Rosa de Viterbo. Eles nem tentaram a troca, 
entendendo como uma intervenção divina de Deus. 
Foi no ano de 1948 que a homenagem a Santa Rosa 
de Viterbo se consolidou, por meio da nomeação do 
município. 

uma história de Fé
Nascida em uma família humilde, no ano de 

1233, na cidade de Viterbo, na Itália, Rosa teve a sua 
história marcada por milagres. Segundo a tradição 
popular, a voz de Rosa fez sua tia ressuscitar e os pães 
que distribuía aos pobres até viraram "ores de rosa, 
a!m de protegê-la da bravura de seu pai, que a 
advertia pela doação do alimento. 

A relação de proximidade entre a cidade, no 
Brasil e na Itália, resultou em um documento que 
declara Santa Rosa de Viterbo como “cidade-irmã” de 
Viterbo, assinado pelos prefeitos de ambas as 
cidades, em 1983.



A história econômica de Santa Rosa de Viterbo 
inicia-se com a instalação do Engenho Central 
Dumont, na fazenda Santa Amália, transformado 
depois em usina de açúcar e álcool.  Do seu parque 
industrial, ainda fazem parte fábricas de papel, de 
sabonete, de ácido cítrico, uma das poucas em ativi-
dade no Brasil, nessa área, entre outras.

Uma das estações de trem da cidade está em 

A economia vinda dos trilhos

perfeito estado de preservação e funciona como 
espaço cultural. Sede da Banda Sinfônica, exibe ainda 
os trilhos em uma de suas laterais, evidenciando a 
importância ferroviária para o município. 

A linha pertencia ao Tronco da Mogiana e foi 
aberta em 1898. Ligava Santa Rosa de Viterbo a 
Cajuru. Por ali chegavam os muitos imigrantes, para 
trabalhar na zona rural. 

Uma greve sem precedentes, na fazenda Amália, 
fez com que o conde Matarazzo expulsasse os colo-
nos. Aconteceu, naquele momento, o maior êxodo 
rural já registrado, interferindo diretamente na 
formação urbana da cidade.  

A segunda estação, a Nhumirim, !ca em um 
bairro mais distante e foi uma iniciativa privada. 
Henrique Santos Dumont que a construiu para garan-
tir que a Mogiana chegasse bem perto de sua 
propriedade rural. 
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A Usina Hidrelétrica Itaipava, ainda em ativida-
de no município, exibe sua potência e guarda sua 
beleza arquitetônica. Instalada em 1914, foi desta-
que, à época, pela construção da escada que permi-

tia o movimento dos peixes através da piracema.
Entre as atrações ambientais de Santa Rosa de 

Viterbo, está uma cachoeira em área privada que, 
em tempos de cheia, também produz energia.  



Natural de Santa Rosa de Viterbo, o jornalista 
José Hamilton Ribeiro, conhecido pelos colegas 
como Zé de Santa Rosa, é um dos pro!ssionais mais 
premiados do Brasil em sua área de atuação. O 
Prêmio Esso foi um dos primeiros e depois se segui-
ram um atrás do outro. Em comemoração aos 60 anos 
da Declaração Universal de Direitos Humanos, José 
Hamilton recebeu o Prêmio Nacional de Imprensa da 
Organização das Nações Unidas (ONU).  Conhecido 
também como o Príncipe dos Repórteres, José Hamil-
ton Ribeiro é admirado pelo talento e a dedicação ao 
jornalismo.  

Para homenagear o !lho da cidade, a prefeitura 
criou o Centro Histórico onde guarda o acervo do 
jornalista, composto por prêmios, documentos e 
matérias que foram destaque na imprensa.  

No ano de 2021, José Hamilton revisitou Santa 
Rosa de Viterbo para participar do primeiro Festival 
do Tirisco. A iniciativa repercute a in"uência cultural 
de uma brincada criada há muito tempo, por alguém 
que ninguém sabe dizer ao certo quem. Alguns até 
acreditam ter sido José Hamilton, entre eles o escri-
tor, pesquisador da história do município, Romeu 
Antunes, mas o jornalista a!rmou, no palco do 
festival, que não foi ele. 

A brincadeira é curiosa e, quem mora em Santa 
Rosa, conhece bem. Mas cada um conta de um jeito. 
Quando uma pessoa de fora da cidade a visita, é 
convidada a caçar tirisco. Levada para um matagal, é 
deixada lá até pegar o bicho. O caçador ganha uma 
latinha e um saco e é orientado a abrir o saco e fazer 
barulho com a lata que o tirisco se aproxima.

Talvez ninguém mais pregue essa peça, mas 
todos ainda se expressam referindo-se ao tirisco. É 
comum dizerem: Hoje o dia está bom para caçar 
tirisco.  

O diA está bom para caçar tirisco

José Hamilton Ribeiro participou do Primeiro Festival do Tirisco-
em 2022.
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toca a m´usica, o cinema já começou
No repertório cultural de Santa Rosa de Viterbo, a 

música ocupa espaço importante. O maestro, Maurílio 
de Oliveira Júnior, garante. Ele foi um dos criadores da 
Banda Sinfônica do município e da escola de música.  

Composta por professores de vários instrumen-
tos, que foram alunos do projeto, a Banda Sinfônica 
resiste ao tempo, fazendo-se cada vez mais represen-
tativa. A escola prepara os alunos que formam as 
bandas baby, infantil e juvenil, até estarem prepara-
dos para ingressar na Banda Sinfônica.  

Esse trabalho ganhou visibilidade nacional. A 
Banda foi vencedora, por quatro vezes, do concurso 
promovido pela Fundação Nacional de Artes (Funarte).  

A fé inspirou os jovens de Santa Rosa de Viterbo a 
realizarem um projeto de cinema.  Apoiados pelos 
recursos digitais e as possibilidades virtuais, a iniciativa 

transcendeu os limites geográ!cos da cidade. A ideia 
surgiu no ano de 2016. Primeiro, a juventude transfor-
mou o evangelho em teatro. A apresentação acontecia 
em um evento regional previsto para um público de 
10 mil pessoas. Depois, com a in"uência da tecnologia 
e a necessidade de manter-se produtivos no momento 
histórico de isolamento social, eles reinventaram o 
projeto. O teatro foi transformado em cinema. 

Em abril de 2020, foi ao ar a primeira edição do 
!lme, que conta a história da paixão de Cristo%*. 
Transmitido pelo YouTube, na Sexta-Feira Santa, o 
projeto teve audiência quatro vezes maior do que a 
anteriormente registrada com o teatro. 

Já em setembro, lançaram o segundo !lme, o 
Auto da Padroeira%(, que conta a história de Santa 
Rosa de Viterbo. 

Cena do !lme
O auto da padroeira

%*Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K1-ulJl0F_8. Acesso em: 22 maio 2022.
%(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vOkJo49f1g0. Acesso em: 22 maio 2022.
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santo antônio

tradição nas alturas

da alegria



Estava certo o escritor de Fernão Capelo Gaivota. 
Realmente, quem voa mais alto enxerga mais longe. 
A altura parece encurtar os percursos quando vista 
de cima. De um dos muitos pontos altos de Santo 
Antônio da Alegria é possível ver os conglomerados 
urbanos do entorno, inclusive Ribeirão Preto, a mais 
distante. Parece mesmo logo ali. E, porque é alta, se 
fez especial. Lugar perfeito para saltar de asa-delta e 
parapente. 

A Ilha do Ar recepciona aquele que sobe para 
depois descer em atividades de puro prazer e, 
também, os competidores em campeonatos anuais. 
Com três rampas para saltos, oferece as condições 
ideais, cobrindo todos os quadrantes de vento. Sopre 
de que lado for, o esportista di!cilmente perde a 
oportunidade de voo.   

Lorram Campos é instrutor de saltos e já foi cam-
peão paulista em 2017. Ele atesta que as rampas de 
Santo Antônio da Alegria estão entre as maiores do 
estado de São Paulo.

Cleiton Carlos Beviani é guia de turismo e acom-
panha o pessoal nas trilhas de !*/". Conhece todo o 
lugar e facilita os trajetos para os iniciantes, assim 
como escolhe os mais completos para os experientes. 
Ele não tem dúvida de que um passeio  ao ar livre 
ajuda muito no combate ao estresse da cidade grande. 
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De um lado, entoa a voz aguda do membro da 
companhia de Reis. Do outro, todos respondem emo-
cionados pela fé nos três Reis Magos. Tradição que 
vence o tempo, reunir foliões em janeiro faz parte do 
calendário cultural de Santo Antônio da Alegria. O 
município concentra muitas companhias em atividade 
por mais de cinco gerações. Inicialmente, elas somente 
peregrinavam pela zona rural. Há algum tempo, 
também cortejam pelas ruas da cidade entrando em 
todas as casas que lhes abrem as portas. 

Com muitos reizeros em Santo Antônio da 
Alegria, quando janeiro chega, todos se reúnem para 
louvar a bandeira do Divino.  A Companhia Irmão 
Paiva, por exemplo, organiza a saída depois de um 
reforçado café da manhã e sai em cantoria passando 
pelas fazendas até chegar na cidade. Luiz Paiva é o 
embaixador, e com ele se apresentam o segundo 
embaixador, os caceteiros, a tala e a contratala, e os 
tipis. A instrumentação recorre ao bandolim, paleta, 
viola, violão, pandeiro, bumbo, sanfona, violino, e 
entra na roda quem mais souber tocar. Os alferes são 
!guras importantes na Companhia. Na bíblia, foram 
eles que ludibriaram Herodes para proteger o 
menino Jesus. 

Com atividade na zona rural, outra companhia 
do município é a Irmãos Pinheiro. Antes de percorrer 
as estradas de terra, o embaixador Adauto Augusto 
de Assis, o Dautinho, recebe os cantadores em sua 
casa. Os louvores são acompanhados pela esposa, 
que chora emocionada.

Centenária, ele segue a tradição iniciada pelo pai 
de seu avô.  

Lugar de mulher também é nas companhias de 
Reis. Terezinha Teixeira Gosmeni participa desde os 7 
anos de idade. Incentivada pelo pai, começou a 
cantar e nunca mais parou.

O canto saudoso dos foliões parece traduzir a 
paisagem rural do interior, que se pudesse falar diria: 
venham, entrem, a vida caipira tem muito para ofere-
cer. Orem pelos Reis Magos e tenham fé em dias bons.

Quando janeiro chega
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Ali, na fazenda do Dautinho, onde toca a Com-
panhia de Reis, é produzido um doce bem diferente, 
que muita gente espera janeiro para apreciar. Feito 
da árvore de jaracatiá, não é fácil de ser encontrado 
em qualquer lugar. A receita começou a ser prepara-
da pelo avô de Dautinho, que usava toda a árvore 
para fazer o doce. Depois, ele aprendeu a fazer 
usando os frutos e prepara de duas formas, em com-
pota e ralado.

O governo do Estado, com o projeto Revelando 
São Paulo, realizado pela Secretaria de Estado da 
Cultura, registrou a receita e a incluiu como repre-
sentativa da culinária paulista.

Doce de Jaracatiá

De tanta gente produzindo doce, massas, bola-
chas, biscoitos, queijos, que a criação de um lugar 
especial para juntar todo mundo pareceu muito 
lógica. E foi. Tanto que o projeto da Rua da Gastro-
nomia de Santo Antônio da Alegria segue de vento 
em popa. 

Primeiro um, depois outro, mais um e a rua vai 
recebendo novos produtores artesanais. A família 
da Gislaine Helena Goulart Rissi foi uma das primei-
ras. Do fundo do quintal para a rua, a produção só 
cresce. 

Robinson Cleonaldo de Paula é chefe e produz, 
em Santo Antônio da Alegria, desde 2012. Começou 
fazendo bolachas e hoje, além delas, tem uma linha 
de massas caseiras. 

Jéssica Cristine da Silva é a segunda geração da 
família que produz doces. Com a experiência de 40 
anos, está instalada na Rua da Gastronomia, refor-
çando o projeto da cidade. Gosta de dizer, feliz, que 
a receita de geleia de mocotó, criada por sua avó, foi 
premiada em 2020 pelo circuito Feito em São Paulo. 

Uma rua gastronômica 
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Com mais de um alambique na cidade, a produ-
ção de cachaça tem ganhado atenção, em Santo 
Antônio da Alegria. Quando é possível unir produ-
ção econômica e preservação histórica, a atração é 
redimensionada. Esse é o caso do alambique que 
produz a cachaça Vovô Clemente. Para começar, a 
embalagem do produto replica a imagem da Ilha do 
Ar, propondo identidade entre a cachaça e a cidade. 
A bengala que ilustra a marca, é objeto que remete 
à história do avô que sempre quis montar um alam-
bique em sua propriedade e não conseguiu.

Com histórias de três gerações, o espaço 
guarda objetos seculares, que revelam a vida na 
fazenda. Carroção, matracas, colheitadeiras, peças 
do dia a dia da lavoura. Entre elas, uma moedeira de 
café manual, de 1790. 

Com a proposta de expansão, aproveitando as 
paisagens que circulam o alambique, os produto-
res seguem plantando as árvores que dão base 
para a fabricação dos toneis para que os visitantes, 
além de adquirir as garrafas, possam aprender 
sobre os processos.

Tem cachaça, sim senhor

O envelhecimento da bebida é uma etapa 
importante, que agrega valor ao produto, alteran-
do seu sabor para mais forte, ou fraco, acentuado 
por um tipo ou outro de madeira. O tonel de 
carvalho, por exemplo, é produzido a partir de 
uma madeira importada; o de amburana é de 
origem brasileira. Edgard Miguel de Souza, 
mestre alambiqueiro, chama a amburana de 
carvalho brasileiro, porque tinge a cachaça de 
forma semelhante. 
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são simão
um museu a cÉU ABERTO



Uma das cidades mais antigas da região, São 
Simão está na ponta inicial da história e mantém 
relação quase matriarcal com as demais. Poucas 
localidades transitam no tempo, indo tão distante 
para exibir suas origens. Visitar o museu e observar 
os vestígios de que a área ocupada pelo município, 
há milhões de anos, era fundo de mar, aguça a curio-
sidade sobre o período pré-histórico. 

Com uma exposição permanente de artefatos 
encontrados em sítios arqueológicos de São Simão, 
o museu permite identi!car os períodos da pedra 
lascada, da pedra polida e da cerâmica. 

Essas atrações chamaram a atenção do arqueó-
logo francês Jacques Techie que, segundo a historia-
dora Fernanda Pialarice, caracterizou o acervo do 
município como um dos melhores da América 
Latina. 

A sala, que não é grande, dentro de um prédio 
histórico da cidade, armazena milhões de anos de 
história. De um lado, fósseis de peixes de uma época 
quando tudo era água. Do outro, artefatos que 
remetem ao modo de vida dos índios Caiapós, no 
período em que viviam no leito do Rio Tamanduá.



destino, fez promessa de que se encontrasse água e o 
caminho de volta, ergueria uma capela e iniciaria ali, 
um vilarejo. 

Uma escultura de madeira de São Simão, forjada 
à mão pelo bandeirante, faz parte do acervo da Matriz 
e remete aos primeiros anos de criação do município.

Fundada em 1844, a igreja de São Simão Apósto-
lo compõe o acervo arquitetônico da cidade. Cons-
truída em um ponto estratégico, apoiada em uma 
estrutura de rochas, pode ser vista de bem longe. 

E a história pode ser apreendida de vários pontos 
da cidade. Para contar sobre a apropriação dos 
bandeirantes, um painel em mosaico cerâmico, na 
praça central, reúne elementos visuais que informam 
sobre a presença de homens escravizados e narra, 
sem palavras, um dos muitos momentos de transição 
do poder.

O nome da cidade vem da devoção de Simão da 
Silva Teixeira. Perdido no cerrado, com medo de seu 

A praça que rodeia a matriz, dá lugar também a 
uma gruta grande, que protege Nossa Senhora de 
Lourdes e Santa Bernadete.

Do lado oposto à gruta, uma escultura de pedra, 
em formato de dinossauro, uma criação do Padre Pio 
Corso, sacerdote de uma comunidade vizinha, chama 
a atenção, especialmente das crianças.  
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A Câmara Municipal de São Simão foi a primei-
ra a fazer uma sanção pedindo o !m da monarquia 
e a instalação de uma nova forma de governo. Os 
vereadores queriam que os poderes constituintes 
estabelecidos revisassem o artigo 4º da Constitui-

O berço da proclamação da república
ção de 1824, inconformados com a permanência do 
império.

As atas, mantidas no acervo da Câmara Munici-
pal documentam a movimentação política na 
pequena cidade do interior do estado de São Paulo.

A praça que rodeia a matriz, dá lugar também a 
uma gruta grande, que protege Nossa Senhora de 
Lourdes e Santa Bernadete.

Do lado oposto à gruta, uma escultura de pedra, 
em formato de dinossauro, uma criação do Padre Pio 
Corso, sacerdote de uma comunidade vizinha, chama 
a atenção, especialmente das crianças.  
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A história, que pode ser contada, pode também 
ser visitada. Remanescentes arquitetônicos e naturais 
servem, comumente, como portais para esse passeio 
pelo tempo. No caso de São Simão, a casa sede da 
fazenda mais antiga do lugar é um atrativo para 
relembrar o começo, mas também uma referência 
sobre a trajetória.

 Inicialmente de propriedade do fundador da 
cidade, foi comprada pelo coronel Cláudio Lousada e, 
depois, com registros de outras sucessivas transações, 
termina nas mãos do conde Ribeiro do Vale. Faz parte 
da lenda urbana do município a história de que ele, 
com medo de perder sua fortuna, já perto do período 
de quebradeira das lavouras de café, teria enterrado 
um tesouro na propriedade. Ninguém nunca encon-
trou qualquer vestígio. 

Nos fundos da casa, outro portal. Uma árvore 
enorme remete à passagem da família real. Em visita 
ao lugarejo, dom Pedro se hospedou na propriedade 
e marcou sua estadia plantando uma espécie de 
pau-ferro .

Distante dali, no bairro Bento Quirino, o cemitério 
é um remanescente da história que exibe cruzes 
quanti!cando as mortes por febre amarela na época 
em que pouco se sabia sobre a doença.  A primeira 
epidemia foi em 1896, com muitas perdas para o 
município. Apesar de uma passagem triste, foi impor-
tante para incluir, na pauta da gestão pública, os 
cuidados sanitários. O lugar é uma referência para 
toda a região.

Para proteger a memória ferroviária, São Simão 
mantém um museu no bairro de Bento Quirino, na 
antiga estação por onde passavam os trens das Com-
panhias São Paulo e Minas e Mogiana. O senhor Antô-
nio Márcio trabalhou por 31 anos como mecânico, 
soldador e sabia construir qualquer peça para os 
equipamentos da ferrovia. 

O trem passava por trás da igreja, subia pela serra 
e seguia de fazenda em fazenda, catando a produção 
de café. O transporte foi fundamental para o rápido 
escoamento das sacas.  Edilson Palmieri, estudioso da 
história ferroviária, lembra que era um tempo em que 
poucas pessoas moravam na cidade. A maior parte da 
população vivia na zona rural. 

Onde antes, o trem passava, hoje passa o carro, a 
bicicleta, o peregrino. Para chegar ao Cruzeiro de São 
Simão, instalado em um dos pontos mais alto da 
cidade, há aproximadamente mil metros de altitude,  
o visitante contorna pela Via Sacra, subindo em 
curvas. Quando chega, ao olhar para a frente, avista a 
cruz de 40 metros. Idealizada pelos padres redentoris-
tas, para marcar o !m da missão deles na cidade, a 
cruz foi doada pela Companhia São Paulo e Minas, em 
1957. A primeira versão era de madeira, mas, com a 
probabilidade de fogo, em 1974 foi edi!cada uma 
cruz em cimento armado.  

remanescentes históricos
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São Simão participou da Revolução de 1932, 
com um batalhão formado por 66 soldados. Todos 
eles voltaram para contar a história, que segue guar-
dada em uma sala especial do museu da cidade. 

As mulheres de São Simão tiveram um papel 
importante para esse batalhão. Não podendo partici-
par diretamente, elas costuravam uniformes e bandei-
ras e realizavam campanhas para arrecadar ouro. 
Eram tão e!cientes, que arrecadavam mais do que 
precisavam e ajudavam outros batalhões paulistas. 

revolução de 1932
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Construída em 1905, com in"uência arquitetôni-
ca alemã, a casa, que foi do artista Marcelo Grassmann 
é um museu e preserva parte do acervo do desenhis-
ta, como algumas peças em xilogravura, objetos de 
trabalho e livros de sua biblioteca pessoal. 

O charme da casa é uma atração em si. Passando 
pela rua, ela se destaca com suas janelas azuis; o 
cômodo que sobressai do telhado; os coqueiros enor-
mes que convidam para entrar. 

Uma referência à imigração, foi o lugar onde 
nasceu Marcelo, em 1925. Saiu da cidade para estudar 
fundição, mecânica e entalhe em madeira, na Escola 
Pro!ssional Masculina do Brás. Ali surgia o artista que 
passou a usar o nanquim como recurso para dar 
forma às suas muitas concepções fantásticas das 
relações possíveis entre os humanos e os animais. 

Na mesma rua, quase de frente, o teatro que leva 
o nome de Carlos Gomes, construído em 1890, exibe 
a efervescência cultural de uma época. O senhor 
Martins Grassmann, avô do artista Marcelo, queria 
reviver suas experiências europeias e o palco foi 
preparado para receber companhias teatrais em 
circulação pelo interior. 

Patrimônio cultural

Fachada do Teatro Carlos Gomes. Foto: Origem Produções, 2009.Fachada do Teatro Carlos Gomes. Foto: Origem Produções, 2009. Interior do Teatro Carlos Gomes. Foto: Origem Produções, 2009.
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O zigue-zague da estrada, a condição geográ!ca 
do lugar, os vales que podem ser vistos ao longe, o rio 
Tamanduá, são atrativos para o Ecoturismo, em São 
Simão. Várias trilhas atraem os aventureiros que 
fazem os percursos a pé, de !*/", moto ou jipe. Tem 
aqueles que gostam de adrenalina, ou de testar o 
físico, mas tem também os que gostam simplesmente 
de contemplar a natureza e ouvir os passarinhos, ou 
quem sabe, refrescar-se na Prainha do Tamanduá. 

ecoturismo com aventura

Prainha do Tamanduá. Foto: portal da prefeitura, 2022.

Parque e Bosque Municipal. Foto: portal da prefeitura, 2022.
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SERRA AZUL
Cidade onde a serra beija o céu



Um !"#$% de azul ultramar, amarelo de cádmio e 
ocre, texturizados com uma espátula delicada e 
!nalizado com pincel de cerdas macias, sobre uma 
tela de algodão cru. Essa seria a pintura a óleo retra-
tando a serra que beija o céu, moldada pela paisa-
gem azulada do município de Serra Azul. Local onde 
as planícies alongadas encontram as cuestas basálti-
cas de relevo escarpado, deixando à mostra uma 
vegetação com variados tons de verde, serpenteada 
pelo ribeirão Tamanduá. 

No solo da área rural, as variadas texturas e 
granulações oferecem bons desa!os aos que dese-
jam aventura, ou àqueles que tiram da terra o seu 
sustento. Na seca longa do clima tropical, o céu 
tinge-se de vários tons de vermelho e laranja, ofere-
cendo um espetáculo de cores no !nal da tarde, 
quando o sol se põe atrás da serra.

Na zona urbana, as árvores  confundem-se com 
o casario baixo. A calmaria e o silêncio são interrom-
pidos vez ou outra pelo som dos pássaros, ou das 
crianças, que saem das escolas, acompanhadas pelos 
pais. 

Com cerca de 15 mil habitantes"#, Serra Azul é 
uma dessas pequenas cidades do estado de São 
Paulo que ainda preserva aspectos do modo de vida 
interiorano. Festas religiosas, passeios e encontros, 
nos sábados à tarde, no coreto da praça, são comuns 
na vida dos serra-azulenses. A calçada permanece 
como espaço de encontros e trocas. Local para os 
vizinhos alinharem as cadeiras na porta de casa e 
colocar a prosa em dia, no !nalzinho da tarde.



Ao visitar o município, é possível deixar de lado o 
aplicativo de localização e adotar, como ponto de 
referência, a torre da Igreja Matriz, que pode ser vista 
de vários pontos da cidade. Constituída como patri-
mônio do Divino Espírito Santo, em 1878, a comuni-
dade de Serra Azul tem, na religiosidade católica, 
uma das marcas das suas referências culturais.

Momentos importantes para a sociabilidade da 
população, são as festas religiosas. O padre da paró-
quia, Manuel Aparecido Espírito Santo, destaca a 
importância das festividades de Nossa Senhora de 
Aparecida, no dia 12 de outubro. As celebrações 
ocorrem em vários momentos e locais, como no 
bairro da Lagoa Preta, cujos festejos atraem morado-
res locais e da região. A cerca de 15 quilômetros do 
centro da cidade, os !éis fazem o caminho a pé, a 
cavalo ou de bicicleta, até a Capela do Baixão, enfren-
tando as pedras, a poeira e os aclives íngremes.  Final-
mente, os festejos de Nossa Senhora terminam na 
cidade, com procissão e a missa na Igreja Matriz.

Há mais de um século, um casal de alemães, 
devotos de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 
construíram uma capela em homenagem à santa. 
Desde então, as comemorações reúnem a população 
devota, com procissões e leilões de prendas. Tudo 
ocorre no dia 8 de dezembro, feriado da Padroeira, 
instituído por lei como atividade prevista no calendá-
rio o!cial do município. 

de braços abertos
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Na região central, uma parte importante do 
patrimônio arquitetônico do início do século XX 
encontra-se preservada. O destaque é para o velho 
Grupo Escolar, hoje Escola Estadual Francisco Ferreira 
de Freitas, de 1911.  O prédio foi tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico (Condephaat) do Estado 
de São Paulo. Faz parte de um conjunto de 126 esco-
las públicas construídas pelo governo do estado de 
São Paulo, entre 1890 e 1930, que guardam e compar-
tilham signi!cados cultural, histórico e arquitetônico. 

A edi!cação bem conservada é testemunha do 
caráter inovador das políticas públicas educacionais 
da Primeira República Brasileira, quando o Estado 
assumiu o papel de promotor e garantidor do Ensino 
Básico. Usando técnicas construtivas simples, com 
alvenaria de tijolos, prevalece, no prédio, uma estru-
tura racional. Tudo para criar um espaço educacional 
moderno, cuja organização espacial incorporou os 
preceitos e as recomendações de higiene, ventilação 
e isolação necessários, aplicados em uma construção 
em “u”, na qual se distribuem salas de aula ao longo 
dos eixos de circulação simétricos"$. 

patrimônio histÓRICO GUARDA MEMÓRIAS 

Além do Grupo Escolar, um passeio a pé pelo 
centro garante ao visitante o  encontro com velhos 
casarões do início do século XX, misturando-se às 
novas construções. As construções baixas permitem a 
visão ampla da cidade, levando os olhos até o 
horizonte, onde a serra encontra o céu.
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Na velha estação do trem, a imaginação vai 
longe, no tempo, trazendo aos ouvidos o burburinho 
dos embarques e desembarques dos tempos áureos 
da maria-fumaça. Construída pela Companhia 
Melhoramentos de São Simão, sua inauguração, no 
!nal do século XIX, foi motivo de festejos, na locali-
dade. Depois de décadas de funcionamento, a 
estação ferroviária encerrou suas atividades, em 
1968, sob a administração das Estradas de Ferro São 
Paulo-Minas. 

Com o trem na ativa, a locomotiva passava por  
Bento Quirino, hoje distrito de São Simão, e partia 
para São Sebastião do Paraíso e outras localidades. 
Na maioria das situações, garantia a comunicação. Os 
vagões levavam passageiros, mercadorias, encomen-
das, telegramas e, principalmente, davam vazão aos 
produtos agrícolas do município. Pedro Germano de 

SILÊNCIO DA ESTAÇÃO LEMBRA BURBURINHO
Assis, maquinista, conta sobre as suas viagens, 
quando os vagões seguiam carregados de milho, 
soja e combustível.

Daniela Nogueira Custódio, neta de Elvira e 
Horário, antigo chefe da estação, ainda tem as 
chaves do prédio. Emociona-se ao lembrar as histó-
rias contadas pela avó, cuja festa de casamento 
aconteceu no quintal da estação. Ficou na memória 
da velha senhora a lembrança dessa data como 
uma das últimas vezes em que o trem passou em 
Serra Azul.

Mesmo sem uso há muitos anos, o prédio marca 
a paisagem do município e representa uma parte 
importante da história. A sua valorização está nos 
planos do governo local. Juninho Giolo, diretor de 
Cultura, antecipa que o município pretende transfor-
mar a área em um centro de cultura e memória. 



O ciclismo na zona rural de Serra Azul é um dos 
pontos fortes para quem gosta de descobertas, desa-
!os e contato com a natureza. Toni, Osório e Luan, 
atletas do pedal e conhecedores da região, enfren-
tam, juntos, a terra fofa durante a seca, e o barro, no 
período de chuvas. Desbravam áreas até então 
desconhecidas pela população local. Osório Antônio 
de Moura, ciclista experiente, a!rma que a bicicleta 
proporciona experiências que não seriam possíveis 
de carro. De magrela, as trilhas levam os mais aventu-
reiros a cachoeiras, serras e outros recantos naturais.

PEDALADAS NA TERRA

Com o crescimento do esporte, Luan Antônio 
Ferreira Nunes acompanha grupos de 10 a 15 pesso-
as para passeios de !&'#(para iniciantes. Saindo às 5 
horas da manhã, os roteiros incluem ver o sol nascer, 
o canto dos pássaros e o desa!o de pedalar pelos 
terrenos da serra azul que beija o céu.

"# Fundação Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatísticas (IBGE), 2020.
"$CONDEPHAAT. Processo de Tombamento no 24929/1986. Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/e-e-francisco-fer-
reira-de-freitas/. Acesso em: 5 maio 2022. 
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SERRANA
da agricultura para a ciência m´Edica



!"# $%&#'"($&)#'*("+"#,-"#.# *,-/0#1*2)#3"4#*5/)#
"2$6# 7"((*8*)# *9/:/8;*8<&=2"# <*# +/<*<"# /(4%# '"5*#
'(&>/4/<*<"0#?&4#2-*#;/2$@(/*# 5/A*<*#*&#'5*8$/&#<"#
+*8*# "# '(&<-B%&# <"# *BC+*()# 65+&&5# "# "8"(A/*)# $"4#
(*D:"2# (-(*/2)#4*2# 2"-2# +&8$&(8&2#-(3*8&2# 2%&#3"4#
<"E8/<&20# ?/(+-82$F8+/*2# +&8$"4'&(F8"*2# +(/*(*4#
8&9*2#8*((*$/9*2)#,-"#*#'&'-5*B%&#<"2"G*#+&82&5/<*(0#
?"86(/&#<"#<"2"89&59/4"8$&#"4#'"2,-/2*#4.</+*)#&#
4-8/+D'/&#*3("=2"#'*(*#+*'D$-5&2#/8.</$&20

H&# I*:"(=2"# 5-A*(# <"# "2$-<&# '*(*# +&4'(""82%&#
<&2# ("2-5$*<&2#<"#4*22/E+*B%&#<*# +&3"($-(*#9*+/8*5)#
8&#'"(D&<&#<*#'*8<"4/*#<&#?&(&8*9D(-2)#"8$("#&2#*8&2#
<"# JKJK# "# JKJJ)# *# +/<*<"# A*8;&-# 8&$&(/"<*<"# "# 2"#
<"2'"($&-#'*(*#&+-'*(#&-$(&2#5-A*("2#8*#;/2$@(/*#5&+*50

L8,-*8$&#&5;*#'*(*#I("8$")#"4#3-2+*#<"#*9*8B*(#
+&4&# +/<*<"# <&# /8$"(/&()# 7"((*8*# 2"A-"# +&4# 2-*2#
$(*</BM"2)#("I&(B*8<&)#+&4&#'&<")#*2#/<"8$/<*<"2#<*#
'&'-5*B%&0

207



N"&A(*E*#<"#4-/$&2#4/A(*8$"2)#,-"#<"/>*4#2-*2#
+/<*<"2#<"#&(/A"4#"4#96(/&2#"2$*<&2#<&#O(*2/5#'*(*#
("/8/+/*(#$(*G"$@(/*2#<"#9/<*)#*#+-5$-(*#5&+*5#("P"$"#"22*#
</9"(2/<*<"0#

Q*(*#8%&#'"(<"(#&#,-"#$"4)#-4#A(-'&#<"#4&(*=
<&("2)#5/<"(*<&2#'&(#R&(A"#S-/:#<&2#7*8$&2)#+(/&-)#"4#
'5*$*I&(4*# </A/$*5)# -4# '&8$&# +&4-4# '*(*# A-*(<*(#
4"4@(/*20# ?&4# 4*/2# <"# TU# 4/5# '*($/+/'*8$"2)# "5"2#
+&82"A-"4# I*:"(# 9/9*2# V2# ;/2$@(/*2# <*2# A"(*BM"2#
'*22*<*20#

?&4#<"2$*,-"#'*(*#*2#I&$&2#")#*#'*($/(#<"5*2)#*2#
8*((*$/9*2)#&#A(-'&#("A/2$(*#&2#I*$&2#"#*4'5/*#*2#+-(/&=
2/<*<"20# W4#,-"# R&(A"# A&2$*# <"# +&8$*()# .# 2&3("# &2#
<&/2#4&4"8$&2#<"#"4*8+/'*B%&#'&5D$/+*#<&#4-8/+D=
'/&)#*8$"(/&(4"8$"#+;*4*<&#7"((/8;*#"#'"($"8+"8$"#
*# ?(*9/8;&20# L(*# '("+/2&# '(&9*(# ;*9"(# </2$F8+/*#
4D8/4*#'*(*#*#2"'*(*B%&0#L8$("#-4#"#&-$(&)#"(*#'("+/=
2&#+&8$*(#JX#,-/5Y4"$(&20#1"</(#8%&#"(*#$*("I*#I6+/5)#
2"4#&2#("+-(2&2#$.+8/+&20#L#"5"2#E:"(*4#-2*8<&#-4*#
+&(<*)#*3(/8<&#"#I"+;*8<&#*&#5&8A&#<&#'"(+-(2&0#Z*#
'(/4"/(*# 4"</B%&)# 8%&# I&(*4# ">/$&2&2# I*5$*8<&#
*5A-82#4"$(&2#'*(*#I"+;*(#*#+&8$*A"40#1*2)#<"2"G&=
2&2#<"#&3$"(#*#*-$&8&4/*#'&5D$/+*)#-4#$"4'&#<"'&/2#
$"8$*(*4# 8&9*4"8$")# -2*8<&# &-$(&2# 4*(+&2# <"#
&(/A"4# "# <"# +;"A*<*# ")# <"22*# 9":)# &# ("2-5$*<&# I&/#
'&2/$/9&0

H#[-8<*B%&#?-5$-(*5#<"#7"((*8*#$*43.4#$"4#"4#
2-*#4/22%&#'(&$"A"(#*#;/2$@(/*#<&#4-8/+D'/&#"#&# I*:#
A*(*8$/8<&# *#4*8-$"8B%&#<&# *8$/A&# +/8"# $"*$(&#<*#
+/<*<"0# \82$*5*<&# 8*# <.+*<*# <"# TU]K)# "# ("2$*-(*<&#
"4#JKTJ)# .# 5-A*(#<"#9/9^8+/*2# *($D2$/+*2#"#'&8$&#<"#
</I-2%&#<*2#</9"(2*2#">'("22M"2#+-5$-(*/20

memÓrias identitÁRIAS

208



origem religiosa
H#4*$(/:)#,-"#$"4#+&4&#'*<(&"/(*#Z&22*#7"8;&=

(*#<*2#!&("2)#<"4*(+*#&#+"8$(&#"#'(&$"A"#&#?(-:"/(&#
&8<"#$-<&#+&4"B&-0#W4#'&-+&#4*/2#</2$*8$")#&-$(&#
$"4'5&# ("I"("8+/*# *# ("5/A/&2/<*<"# <&# 4-8/+D'/&0# H#
/A("G*# Z&22*# 7"8;&(*# H'*("+/<*# *'("2"8$*# $(*B&2#
*(,-/$"$Y8/+&2#2/8A"5&2#"#4*8$.4#("5*BM"2#<"#*I"$/9/=
<*<"#+&4#*#+&4-8/<*<"0

L4#7"((*8*)#$"4#[&5/*#<"#_"/2`#a"4)#2/4#2"8;&(0
L4# 7"((*8*# $"4# ?*4/8;*<*# <&# ?*596(/&`#a"4)#

2/4# 2"8;&()# ")# 8"22"# +*2&)# -4*# *$/9/<*<"# <"# I&($"#
("'("2"8$*B%&# +-5$-(*5)# +&4# *'("2"8$*BM"2# ,-"#
("'"(+-$"4#'*(*#*5.4#<*#5&+*5/<*<"0



210

Fauna e Preservação Ambiental 
b-*8<&#*#+/<*<"#.#'",-"8*)#"#7"((*8*#8%&#.#<*2#

4"8&("2)#+&4#-4#'&-+&#4*/2#<"#cX#4/5#;*3/$*8$"2)#
<"# *+&(<&# +&4# &# ?"82&# <"# JKJK)# ("+&8;"+"(# *2#
'"22&*2# <&# 5-A*(# '"5&# 8&4"# "# *'"5/<&# .# 4-/$&#
+&4-40#

d#2"8;&(#R&(A"#\22*)#+&8;"+/<&#'&(#$&<&2#+&4&#
?;"4)# ("'("2"8$*# *# I&(B*# <*# /4/A(*B%&0# 7"-2# '*/2)#
9/8<&2#<&#SD3*8&)#"4#TUJK)#(*'/<*4"8$"#E:"(*4=2"#
+&4"(+/*8$"2# "4# -4*# +/<*<"# ,-"# $/8;*#4"8&2# <"#
4/5#;*3/$*8$"20#1*2+*$"*(#"(*#-4*#;*3/5/<*<"#<&#2"-#
'&9&# "# I&/# &# ,-"# "5"2# E:"(*40# d# 2"8;&(# ?;"4# 9/-#
$-<&#4-<*()#/8+5-2/9"#2*3"#<"2+("9"(#&#+("2+/4"8$&#
<*#W2/8*#<*#Q"<(*)#-4*#<*2#4*/2#*8$/A*2#<*#("A/%&0#

d#2"8;&(#e*5$"(#a"(B*(/&5)#-4#4"4&(/*5/2$*#+&4=
'(&4"$/<&#"4#'(&$"A"(#*#;/2$@(/*#<"#7"((*8*)#A-*(<*#
I&$&A(*E*2# "# E$*# <"# (&5&# +&4# /4*A"82# *8$/A*20# L4#
"2'"+/*5)#("A/2$(*<*2#"4#TUXT)#<-(*8$"#-4*#9/2/$*#<"#
<&4#?*4/5&0#

?&4# <-*2# I"((&9/*2# $(*8B*8<&# $"((*2# 5&+*/2)# *#
1&A/*8*# "# *# 7%&# Q*-5&# "# 1/8*2)# &# 2"8;&(#e*5$"(#
("22*5$*#*#/4'&($F8+/*#<*2#"2$*BM"2#+&4&#("I"(^8+/*#
<"#<"$"(4/8*<&#'"(D&<&#;/2$@(/+&0#L43&(*#I&($"#'"5*#
+*8*)#7"((*8*#I&/)#*8$"2)#5&+*5#<"#">$"82*2#'5*8$*BM"2#
<"#+*I.0

_&2*8*#["(("/(*#<&#Z*2+/4"8$&#I*:#&#,-"#'&<")#
'*(*#4*8$"(#9/9*2#*2#5"8<*2#-(3*8*2#<"#7"((*8*#")#*#
,-*5,-"(#+;*4*<&)#+&8$*#(6'/<&#*2#;/2$@(/*2#<&#*9Y#
1*8.#7&(<*<&0#

b-"4#+&8$*#4-/$*2#;/2$@(/*2# "# +&4#"5*2# 2"# I*:#
"2+(/$&(#'("4/*<&)#.#1"8*5$&8#O(*f0#Z*2+/<&#8&#_/&#
N(*8<"#<&#7-5)#4&(*#"4#7"((*8*#5"9*<&#'"5*#"2'&2*)#
"#<*#+/<*<"#8%&#'"82*#"4#2"#4-<*(0

g"8+"<&(#<&#a(&I.-#R*3-$/)#"4#JKKK)#+&4#&#5/9(&#
h#7&43(*#<&2#?/'("2$"2#")#"4#JKJK)#&#Q(^4/&#1*+;*=
<&#<"#H22/2)#*$(/3-D<&#'"5*#O/35/&$"+*#Z*+/&8*5)#+&4#*#
&3(*#H5.4#<&2#_/&2#<&2#7/8&2)#1"8*5$&8#O(*f#'(&<-:#
5/$"(*$-(*#3(*2/5"/(*#8*#+*54*(/*#<*#+/<*<"#<&#/8$"(/&(0

H5/# $*43.4#4&(*#*#<&8*#1*(/*#SC+/*#1*5*A-$/)#
,-"#A&2$*#<"#$(*82I&(4*(#-4*#+&/2*#"4#&-$(*0#!"#-4#

Salve Salve, sua genteFauna e Preservação Ambiental Salve Salve, sua gente
$"4'&#'*(*#+6)#"5*#$"4#I"/$&#*($"#*#'*($/(#<*#+*3*B*)#
-4#8&4"#3"4#'&'-5*(#<*<&#*&2# I(-$&2#<"#'5*8$*2#
<&2#A^8"(&2#5*A"8*(/*#"#+-+-(3/$*0#



Da pré-história aos dias de hoje
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/4/A(*8$"# *5"4%&# [(*8+/2+&# 7+;4/<$)# .# /4'&($*8$"#
+"8$(&# <"# 4"4@(/*)# A-*(<*<&(# <"22*# ;/2$@(/*0# H#
&E+/8*# 7+;4/<$# "(*# &# +&(*B%&# <"# $&<&# &# '(&+"22&#
/8<-2$(/*50#

Z*#+*('/8$*(/*)#*#$&(*#"8$(*9*#'"5&#(&5"$")#<"25/:*=
9*#*$.#*#4"2*)#&8<"#+&4"B*9*4##&2#+&($"2#<*2#'(*8=
+;*2)# "# D*# '*(*# &-$(&# ",-/'*4"8$&0# H5/# *+&8$"+/*# *#
4&5<*A"4#<&#,-"#2"(/*#+&82$(-D<&)#+&4&#-4*#+*((&=
B*#&-#-4#3*8+&)#'&(#">"4'5&0#H#<"4*8<*#"(*#("'5/+*(#
*2#'"B*2#<&2#",-/'*4"8$&2#,-"#+&4'-8;*4#*#-2/8*0#

d# +&8;"+/4"8$&# 4"$*5C(A/+&# "# /8<-2$(/*5)#
*<,-/(/<&#'"5&2#$(*3*5;*<&("2#*#'*($/(#<*2#*$/9/<*=
<"2#<"22*#&E+/8*#I&(4&-#</9"(2&2#'(&E22/&8*/2)#*&#
5&8A&#<&#$"4'&0#

[&/# 56# ,-"# &2# /8$"A(*8$"2# <*# I*4D5/*# O*53&)#
/4/A(*8$"2# /$*5/*8&2)# /8/+/*(*4# 2-*# ;/2$@(/*# 8&# 2"$&(#
2-+(&*5+&&5"/(&0#H#<"</+*B%&#<"#$&<&2#"2$6#("P"$/<*#
8&#N(-'&#L+&8Y4/+&#O*53&)# ,-"#'&22-/# $(^2# -2/8*2#
<"#+*8*=<"=*BC+*(#"#-4*#"4'("2*#5D<"(#4-8</*5#8*#
'(&<-B%&#"#+&4"(+/*5/:*B%&#<"#*BC+*(#"#65+&&5#&(AF=
8/+&2)#$"8<&#+&4&#+*-2*#*#2-2$"8$*3/5/<*<"0#

H# &E+/8*# 7+;4/<$# I&/# "2+&5*# $*43.4# '*(*# &2#
O/*A/0# !"# &(/A"4# /$*5/*8*)# "5"2# *'("8<"(*4# 4-/$&#
(6'/<&# +&4&#'(&2'"(*()# '(&4&9"8<&#&# <"2"89&59/=
4"8$&# ("A/&8*50# H# $"(+"/(*# A"(*B%&)# 5/<"(*<*# '&(#
1*-(D5/&#O/*A/)#"4'(""8<"-#"#/8&9&-)#'(/4"/(&#+&4#*#

W2/8*#7*8$*#L5/2*#")#<"'&/2)#8*#6("*#4"$*5C(A/+*)#"4#
2&+/"<*<"#+&4#L$$&("#m*8/8/0#

?;*4*<*#<"#4%"#<*2# /8<C2$(/*2)#*#m*8/8/#L,-/=
'*4"8$&2#Q"2*<&2#I&/#-4*#<*2#2"/2#4*/&("2#4"$*5C(=
A/+*2#<&#O(*2/5#"# /8$"(I"(/-#</("$*4"8$"#8*# I&(4*$*=
B%&# <"# 7"($%&:/8;&0# !"5*# <"(/9*(*4# 4*/2# <"# JKK#
&-$(*2# /8<C2$(/*20#Z&2#3&82#4&4"8$&2#"+&8Y4/+&2#
<&#Q*D2)#&#4-8/+D'/&#&'"(*9*#"4#$(^2#$-(8&2#'*(*#<*(#
+&8$*#<"#"8$("A*(#*2#"8+&4"8<*20####

1*(+"5&# Q"55"A(/8/)# 2"+("$6(/&# <"# ?-5$-(*)#a-(/2=
4&#"#S*:"(#<&#4-8/+D'/&)#*22"9"(*#,-"#7"($%&:/8;&#.#
*# C8/+*# +/<*<"# <&# 4-8<&# ,-"# '(&<-:# -4*# -2/8*#
n+;*9"#8*#4%&o)#">'&($*8<&#'*(*#$&<&2#&2#5-A*("2#*#
2-*#$"+8&5&A/*)#2-*2#'"B*2#"#2"-2#",-/'*4"8$&20#

b-*8<&#&2#4*B*(/+&2)#$&(8&2)#*2#4&(2*2)#3/A&(=
8*2)# "2$%&# "4# *$/9/<*<")# *2# I*D2+*2# /5-4/8*4#&#,-"#
'*("+"# 2"(# -4*# 2/8I&8/*# ;*(4&8/&2*# <*# '(&<-B%&#
/8<-2$(/*50



d#?(/2$&#_"<"8$&()#"89&5$&#'"5&#9"(<")#*3(*B*#*#
+/<*<")# ,-"# 2"# "2'*((*4*# *&# 5&8A"0# !"# 96(/&2#
F8A-5&2)#.#'&22D9"5#/<"8$/E+6=5&#+&4&#-4#'&8$&#8&#
*:-5#<&#+.-0#?&4#X]#4"$(&2#<"#*5$-(*)#<"2$*+*=2")#
/4'&8"8$"0#

d# '*(,-"# ,-"# 5;"# <6# *3(/A&# ("+"'+/&8*# &#
9/2/$*8$"# ")# *'"2*(# <*# 2-3/<*)# ("+&4'"82*# +&4# *#
9/2$*#<*#'*/2*A"40#!"#-4#5*<&)#*#5*A&*#<&#'*(,-"#
5/8"*(0#!&#&-$(&)#*2#'5*8$*BM"2#<"#+*8*=<"=*BC+*(#"#
*# -2/8*# 7*8$&# H8$Y8/&0# d# !/2$(/$&# \8<-2$(/*5)# ,-"#
'&<"(/*#'*("+"(#+&4-4)#"4#7"($%&:/8;&)#'(&$*A&=
8/:*#;/2$&(/+*4"8$"0#

W4*# +*4/8;*<*# '"5&# Q*(,-"# <&# ?(/2$&# "# 2"#
'&<"#9"(#*2#&3(*2#*($D2$/+*2#<"#e*5$"(#Q"($/+*((*(/)#
+&4&#*#'*8$"(*=+&(=<"=(&2*# "#&2#'"(2&8*A"82#<"#
-4#'("2.'/&#$&<&#+&82$(-D<&#*#'*($/(#<"#2-+*$*2#"#
'"B*2#*-$&4&3/5D2$/+*2#-2*<*20#

\8$"A(*<*# *&# '"(+-(2&# <&# ?*4/8;&# <*# [.)#
7"($%&:/8;&# "2$/4-5*# &2# <"9&$&2# *# 2"A-/("4# &#
$(*G"$&# *$.# H'*("+/<*)# *$(*9"22*8<&# *# 7"((*# <*#
1*8$/,-"/(*#'&(#"2$(*<*2)#$(/5;*2#"#3&2,-"20#
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H#6A-/*#'"2+*<&(*#9/2/$*#7"($%&:/8;&#$&<&2#&2#
*8&20# L5*# +;"A*# <"# 5&8A")# <"'&/2# <"# '"(+&(("(# *#
H4.(/+*# <&# 7-5)# '*(*# I*:"(# 2-*# 4&(*<*)# <-(*8$"#
<&/2#4"2"2)#8&#Q*(,-"#L+&5@A/+&#"#<"#S*:"(#N-2$*=
9&#7/4/&8/0#d# 5-A*(#'("I"(/<&#<*#6A-/*#.#'"($&#<*#
5*A&*)#-4*#<*2#4*/&("2#<*#("A/%&0#

1&(*<&(*# '"(4*8"8$"# 8&# Q*(,-")# *# G/3&/*#
1*(/*#E+*#8*#3"/(*#<*#4*$*#")#<"#9":#"4#,-*8<&)#
<6#&#*(#<*#A(*B*)#"8$("#-4*#4/(*A"4#"#&-$(*)#'*(*#
2"# *5/4"8$*(# <"# '",-"8&2# '622*(&20# H# 6("*# <"#
'("2"(9*B%&#*43/"8$*5#<&#'*(,-"#+&8$*#+&4#4*/2#
<"# TjK# "2'.+/"2#<"# *9"2)# *5.4#<"# *5A-82# *8/4*/2#
2/59"2$("2)#+&4&#*#&8B*#'*(<*#"#+*'/9*(*0

H5.4#<"#*'("+/*(#*2#3"5*2#'*/2*A"82#<*#8*$-("=
:*)#,-"4#9/2/$*#&#'*(,-"#'&<"#-2-I(-/(#<"#4&4"8=
$&2# <"# 5*:"()# 8*# '/2+/8*# &-# 8&2# ,-/&2,-"2)# ,-"#
3"/(*4#*#5*A&*0#Q*(*#2"#</9"($/()#$"4#*/8<*#&2#'"<*=
5/8;&2)#+*4'&#<"#I-$"3&5#"#*+*<"4/*#*&#*(#5/9("0#

H#'"2+*(/*#.#-4*#*$(*B%&#V#'*($")#,-"#("C8"#*#
I*4D5/*#$&<*0

H# *(,-/$"$-(*# <&# 1-2"-# <*# ?/<*<"# ("P"$"# *2#
+*(*+$"(D2$/+*2# "2$(-$-(*/2# <&# Q&<"(# R-</+/6(/&# 8&#
/8D+/&#<&#2.+-5&#pp0#H5/#2"A-"4#A-*(<*<&2#<&+-4"8=
$&2#"#'"B*2#,-"#8*((*4#&#$"4'&#,-"#G6#'*22&-0#

?&8$"4'&(F8"*2)#"2$%&#">'&2$*2#*2#"2+-5$-(*2#
<"# 1*8.# N*/&5*0# H($/2$*# 5&+*5)# *'*/>&8*<&# '&(#
+*(8*9*5)# +(/&-# '"(2&8*A"82# "# 3&8"+&2# A/A*8$"2#
'*(*# *5"A(*(# *# I"2$*)# "4# 7"($%&:/8;&0# 7-*# *($"#
I&4"8$*#*2#I*8$*2/*2#<&#I&5+5&("#"#/82$/A*#*#/4*A/=
8*B%&#<"#+(/*8B*2#"#*<-5$&20

patrimônio histórico e natural



H# "2$*B%&# I"((&9/6(/*)# 5&+*5/:*<*# 8*# '(*B*# L54&#
[*9*("$&)# "2$6# "4#4&9/4"8$&# "# 2"(6# -4#4-2"-0# H#
5/8;*#I&/#*3"($*#"4#TjUU#"#4&9/4"8$*9*#&#$(*82'&(=
$"#<"#+*(A*2#<"#",-/'*4"8$&2#/8<-2$(/*/2#"#4"(+*<&=
(/*2#'*(*#$&<*#*#("A/%&#<&#"2$*<&#<"#7%&#Q*-5&0#

W4#$("4#<"9"(6#2*/(#<*#?;*4/8.#7*8$*#SC+/*#"#
5"9*(#'*22*A"/(&2#*$.#&#1-2"-#<*#?*8*0#W4#$(*G"$&#<"#
qK#4/8-$&2)#"4#-4*#5/8;*#I.(("*#+"8$"86(/*0

o trem pede passagem

S&A&#*5/)#8&#!/2$(/$&#<"#?(-:#<*2#Q&22"2)#"2$6#-4*#
/4'&($*8$"#("I"(^8+/*#;/2$@(/+*#("5/A/&2*#<"#7"($%&:/=
8;&0#H#?&5Y8/*#Q("$*#.#-4#2D$/&#<*#*8$/A*#'(&'(/"<*<"#
<"#[(*8+/2+&#7+;4/<$)# +"</<&#'&(#"5"#*&2#"2+(*9/:*=
<&2#*5I&((/*<&2#'*(*#,-"#E(4*22"4#("2/<^8+/*0#1*(/*#
?&8+"/B%&#_&3"($&#[*(/*#I&/#8"$*#<"#-4#<&2#'(/4"/(&2#
4&(*<&("2# ")# <-(*8$"# $&<*# *# 2-*# 9/<*)# 4*8$"9"# *#
+-5$-(*#"#*#("5/A/&2/<*<"#'("A*<*#'&(#2"-2#*8+"2$(*/20#

d2#E5;&2#<"#<&8*#1*(/*#2"A-"4#+&4#*#$(*</B%&#
<*#4%"#"#*8-*54"8$"#+"5"3(*4#

colônia preta
7%&#O"8"</$&0##H#'(&+/22%&#/89*<"#&2#+*8*9/*/2#")#

*&#E8*5)#-4*#I"2$*#("C8"#&2#E./20#?&4#4-/$*#+&4/<*)#
&(*B%&#"#4C2/+*)#"5"2#<*8B*4#"#+*8$*4#*&#("<&(#<&2#
I&AM"2# *# 5"8;*# ,-"# '("'*(*4# *# '&(&(&+*)# &# *4"8=
<&/4##"#&2#3&5&20#

H2#P&("2#+&5&("4#&2#"2'*B&2#"#$&<&2#+"5"3(*4#&#
2*8$&0##g/9*#7%&#O"8"</$&r#

kl#[-8<*Bão Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatísticas (IBGE), 2020.
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taiÚva
mistÉRIOS E TRADIÇões



a*/ú9*)#,-"#"4#$-'/=A-*(*8/#2/A8/E+*#H4&("/(*=
=O(*8+*)# .# '",-"8*# 8&# $*4*8;&)# 4*2# /4"82*# "4#
;/2$@(/*2)#+-5$-(*#"#I.0#W4*#+&89"(2*#+&4#&2#4&(*<&=
("2#<&#5-A*(#"#5&A&#E+*#"9/<"8$"#*#"5"9*<*#*-$&"2$/4*#
<*#'&'-5*B%&)#,-"#8%&#8"A*#&#*4&(#'"5*#+/<*<"0#

?&4#'&-+&#4*/2#<"#X0XKK#;*3/$*8$"2#)#&#4-8/+D=
'/&#$"4#2-*#;/2$@(/*#<"#&(/A"4#9/8+-5*<*#</("$*4"8=
$"#*&#*9*8B&#<*#?&4'*8;/*#Q*-5/2$*)# G6#,-"#&# $("4#
+&8"+$*9*#$&<*#*#("A/%&0

_&<"*<*# '&(# I*:"8<*2# +"8$"86(/*2)# */8<*# "4#
'(&<-B%&)#*'("2"8$*#-4#"8$&(8&#(-(*5#,-"#'(&$"A"#*#
6("*#-(3*8*0

Q*(*# ,-"4# +;"A*# 8&# 4-8/+D'/&)# *# ("+"'B%&# .#
I"/$*#'"5&#?(/2$&#_"<"8$&(0#!"#3(*B&2#*3"($&2)# .#-4#
<&2# +*($M"2='&2$*/2# <*# +/<*<"0# L(A-/<&# "4# TUUc)#
2/43&5/:*#*#'(&$"B%&#"#&#*+&5;/4"8$&#<&2#+/<*<%&2#
<"#a*/ú9*0

H#'(*B*)#,-"#;&2'"<*#*#4*$(/:#"2$6#8&#+&(*B%&#<*#
+/<*<"#"#.#("'5"$*#<"#;&4"8*A"82#"#2/43&5/24&20#g/2$*#
<"#+/4*)#.#'&22D9"5# ("+&8;"+"(#,-*8<&#*2# +&'*2#<*2#
6(9&("2#'"(4/$"4)#*#A"&4"$(/*#<*#3*8<"/(*#<&#O(*2/50#

d#("$F8A-5&#.#+&5&(/<&#'"5*2#I(&8<&2*2#"#9"(<"2#
6(9&("2)#,-"#<"5/4/$*4#$&<*#*#6("*#<*#'(*B*0#d#("+&(=
$"# I"/$&#'"5&2#+*4/8;&2# /8$"(8&2)#'&(#&8<"# $(*82/$*=
4&2#'"<"2$("2)#+&8EA-(*=2"#+&4&#-4#$(/F8A-5&0#O"4#
*&#+"8$(&)#&#("<&8<&#+&("$&)#("'("2"8$*#*#"2I"(*0#

Z*2# ">$("4/<*<"2# <*# '(*B*)# 9*2&2# /4'&8"8$"2#
I*:"4# "4# 2"-2# <"$*5;"2)# ("9"(^8+/*# *&# '"(D&<&# <"#
&-(&#<&#+*I.#"#*&2#'(&I"22&("2#<*#+/<*<"0#d#'",-"8&#
$*8,-"#<"#6A-*#("'5"$&#<"#+*('*2#+&5&(/<*2#+&8$&(8*#
&#&3"5/2+&#,-"#;&4"8*A"/*#&2#I-8<*<&("2#<"#a*/-9*0#
H# *4&("/(*=3(*8+*# $*43.4# &(8*4"8$*# &# +*8$"/(&#
+"8$(*5)# 5"43(*8<&# 2"4'("# *# &(/A"4# <&# 8&4"# <&#
4-8/+D'/&0#



7*8$&#H8$Y8/&#<"#Q6<-*#.#&#'*<(&"/(&#<"#a*/ú9*0#
H#'*(@,-/*#A-*(<*#*#4"4@(/*#9/9*#<&#2-(A/4"8$&#"#
<"2"89&59/4"8$&#<*#+/<*<"0#

Z*2+/<&# "4# S/23&*)# &# 2*8$&# '&($-A-^2# $"4#
4-/$&2# 4/5*A("2# ("+&8;"+/<&2# "4# $&<&# &# 4-8<&0#
?&8;"+/<&#-8/9"(2*54"8$"#+&4&#2*8$&#+*2*4"8$"/(&)#
.#2"4'("#5"43(*<&#'"5&2#,-"#3-2+*4#&#4*$(/4Y8/&0#

7D43&5&# <"# I.# <&#4-8/+D'/&)# *# '*(@,-/*# *3(/A*#
-4*#("5D,-/*#<"#'(/4"/(&#A(*-s#-4#'"<*B&#<&#&22&#<"#
7*8$&#H8$Y8/&0#

H# /A("G*#">/3"#*#I.#">'("22*#'&(#4"/&#<*#*($"0#H#
4*$(/:#.#'*$(/4Y8/&#;/2$@(/+&#"#*($D2$/+&#<*#5&+*5/<*<"#
"#'&22-/#</9"(2*2#'/8$-(*2#"4#2"-#/8$"(/&(#I"/$*2#'"5&#
*($/2$*# !"(+"5/8&# a"&<&(&)# 4&(*<&(# <*# +/<*<"0# H2#
'/8$-(*2#("$(*$*4#96(/*2#+"8*2#<*#9/<*#<"#7*8$&#H8$Y=
8/&#"#4-/$&2#<&2#2"-2#4/5*A("20#

H&#5&8A&#<&#*8&)#4-/$*2#+"5"3(*BM"2#2%&#("*5/:*=
<*2#8*#4*$(/:0#H#7"4*8*#7*8$*#"#*#a(":"8*#<"#7*8$&#

devotos de santo antônio
H8$Y8/&# 2%&# *5A-4*2# <"22*2# <*$*2# +&4"4&(*$/9*2#
,-"# 4&9/4"8$*4# $&<*# *# +/<*<"0# 1*2# *# I"2$*# <&#
'*<(&"/(&# <"2$*+*=2"0# 7%&# &8:"# </*2# <"# &(*BM"2# "#
+&8I(*$"(8/:*B%&0#H#I"2$*#*+&8$"+"#8*#6("*#">$"(8*#<*#
/A("G*)#&+-'*8<&#&#,-*<(/56$"(&#<*#'(*B*0#7%&#4&8$*=
<*2#$"8<*2#"2'*5;*<*2#'"5*2#(-*20



W4#'*22"/&#'"5&#+"8$(&#<*#+/<*<"#"#*#*(,-/$"$-=
(*# ;/2$@(/+*# <*2# ("2/<^8+/*2# 2"# ("9"5*0# i# &# '*22*<&#
,-"#"2$6#9/9&#"#"9/<"8$"#8*2#"</E+*BM"20

O"82#'("2"(9*<&2#I&(4*4#-4#+&8G-8$&#2/A8/E=
+*$/9&# <"# '*$(/4Y8/&# <&# +&4"B&# <&# 2.+-5&# pp0# H#
;*(4&8/:*B%&#<*2#+&("2#.#-4#<"2$*,-"#9/2D9"50#?*<*#
,-*5#+&4#2-*2#;/2$@(/*2#"#2"A("<&20#

O"4#*&#5*<&#<*#'(*B*#?"8$(*5)#"2$6#*#*8$/A*#+*2*#
<*#'(&I"22&(*# \(*+"4*#S-2$&2*#Q/("2)# *#<&8*#Z"8^)#
+&4&# 2"4'("# I&/# +;*4*<*0# ?&4#&# $"4'&)# &# 5&+*5#
'*22&-#*#2"(#-4*#"2+&5*#&8<"#$&<&2#&2#4&(*<&("2#
4*/2# 9"5;&2# <*# +/<*<"# "2$-<*(*40# L4# +&4-4)#
$&<&2#+-5$/9*4#5"43(*8B*2#"4&$/9*20#H5A-82#*/8<*#
A-*(<*4#3&8"+&2#<"# $"+/<&# I"/$&2#*($"2*8*54"8$"#
'"5*#'(&I"22&(*#,-"(/<*0#

L8$("#$&<&2#&2#"</ID+/&2#("2/<^8+/*2)#-4#+;*4*#
"2'"+/*5#*$"8B%&0#Z%&#'"5*#2-*#*(,-/$"$-(*#*8$/A*)#
4*2)# 2&3("$-<&)# '"5*# ;/2$@(/*# <"# *4&(# <"# 2"-2#
4&(*<&("20

HA&2$/8;&)#8*2+/<&#"4#-4*#I*4D5/*#(/+*#"#$(*</=
+/&8*5#<*#+/<*<")#*'*/>&8&-=2"#'&(#1*(/*:/8;*)#-4*#
4&B*#2/4'5"20#Q"($&#<*#<*$*#<&#+*2*4"8$&)#&#8&/9&#
<"2+&3(/-#,-"#"5*#"(*#-4*#4"("$(/:#"#E+&-#+"A&#<"#
+/C4"20#H#+*4/8;&#<*#+/<*<"#<"#a*/*B-)#/8+&8I&(4*=
<&#+&4#&#,-"#"5"#*+;*9*#2"(#-4*#$(*/B%&)#*22*22/8&-#
*#'&3("#4&B*#"#*3*8<&8&-#&#+&('&#8*#"2$(*<*0#H&#
+;"A*(#8&#+*2*(%&)#*$&(4"8$*<&#'"5&#2"-#I"/$&)#$/(&-#
$*43.4#*#'(@'(/*#9/<*0#

d# +*2*(%&# .# +&8;"+/<&# 8*# +/<*<"# 8%&# *'"8*2#
'"5&#$(/2$"#E4#<*#;/2$@(/*#<"#*4&(#"8$("#1*(/*:/8;*#"#
HA&2$/8;&)#4*2)#'&(#+&8$"(#("5*$&2#<"#*22&43(*BM"20

H#5"8<*#</:#,-")#*&#'*22*(#<"#4*<(-A*<*#'(@>/=
4&# V# +*2*)# .# '&22D9"5# &-9/(# '/*8&2# ,-"# $&+*4#
2&:/8;&2# "# 2"8$/(# *# '("2"8B*# 2&3("8*$-(*5# <*2#
*54*20#Z&#'"(D&<&#<*#,-*("24*)#<-(*8$"#*#4*<(-=
A*<*)# *+&8$"+"# *# '(&+/22%&# <*2# *54*2)# </:# 1*(+&#
H-(.5/&)# "2$-<*8$"# <"# !/("/$&)# *'*/>&8*<&# '"5*#
;/2$@(/*#<*#+/<*<"0#L#*+("2+"8$*#,-"#.#&#4&4"8$&#
"4#,-"#&2#"2'D(/$&2#2*"4#<&#+*2*(%&#"#2"A-"4#*$.#
*# \A("G*# 1*$(/:# "# <"'&/2# 9%&# (-4&# *&# +"4/$.(/&#
4-8/+/'*5)# &8<"# &-$(&2# 4/2$.(/&2# '"(4*8"+"4#
A-*(<*<&20

BENS ARQUITEtônicos e suas histórias



Z&#$C4-5&#&8<"#HA&2$/8;&#"2$6#"8$"((*<&)#'&(#
4*/2#,-"#/82/2$*4#"4#+&5&+*(#-4*#+(-:)#*#4*(+*#<*#
("I"(^8+/*# ("5/A/&2*# 2"4'("# +*/# "# 2"# ,-"3(*0# H'@2#
96(/*2#$"8$*$/9*2#"4#9%&)#<"2/2$/(*40

1*(/*:/8;*# I&/# 2"'-5$*<*# 8&#4"24&# +"4/$.(/&)#
4*2#8&#2"8$/<&#$&$*54"8$"#&'&2$&#"#'&2/+/&8*<*#<"#
+&2$*2#'*(*#&#$C4-5&#<"#HA&2$/8;&0##

g/2/$*<*# '&(#4-/$*2# '"22&*2)# ;6# ,-"4#</A*# $"(#
*5+*8B*<&# A(*B*)# *'@2# &(*BM"2# <"</+*<*2# V# 4&B*#
*22*22/8*<*0# H2# &I"("8<*2# 2%&# I(",-"8$"2s# P&("2)#
"24*5$"2)#3/G-$"(/*2)#'"(I-4"20#

H#+*'"5*#,-"#4*(+*#&# 5&+*5#&8<"#1*(/*:/8;*# I&/#
*22*22/8*<*#.#("'5"$*#<"#/4*A"82#<"#2*8$&2#"#'("2"8=
$"20#d# I*$&#4*(+*8$"#8*#;/2$@(/*#<*# +/<*<"# 9/(&-# *$.#
4C2/+*#2"($*8"G*)#8*#9&:#<"#m.#[&($-8*#"#Q/$*8A-"/(*20

H/8<*#8*#("A/%&#<&#+"4/$.(/&)#.#'&22D9"5#I*:"(#&#
$"2$"#<*#(*4'*0#d-$(*#;/2$@(/*#4/2$"(/&2*#"#3*2$*8$"#
+&8;"+/<*#<"#a*/-9*0##d#+*((&)#"4#'&8$&#4&($&)#2&3"#
*#(*4'*)#+*-2*8<&#"2$(*8;":*#'*(*#,-"4#9^0#

L43&(*#;*G*#">'5/+*BM"2#5@A/+*2#'*(*#&#I"8Y4"=
8&)#&2#$*/-9"82"2#+&4'*($/5;*4#*5A-4*2#*/8<*#4*/2#
+-(/&2*20

H# '(/4"/(*# 5"43(*# &# G-2$/+"/(&# a/3C(+/&)# ,-"#
(&-3*9*#<&2#(/+&2#'*(*#<*(#*&2#'&3("2)#"#"(*#$/<&#'"5&#
'&9&#+&4&#-4#;"(@/0#1&($&#'"5*#'&5D+/*)#I&/#"8$"((*=
<&# <"# +*3"B*# '*(*# 3*/>&# 8*# (*4'*0# Q&(# /22&)# &2#
*8$/A&2#*E(4*4#,-"#a/3C(+/&#"4'-((*#&2#+*((&2#'*(*#
+/4*)#'&/2#2"-#"2'D(/$&#2&5/<6(/&#"#'(&$"$&(#+&8$/8-*#
*->/5/*8<&#&#'&9&#<*#+/<*<"0

H#&-$(*#9"(2%&#+&8$*#,-"#2%&#&2#E8*<&2#$*/-9"8=
2"2)#'&9&#4-/$&#2&5/<6(/&)#,-"#*G-<*4#&2#4&(*<&("2#
*#2-3/("4#*#(*4'*0

L8$("# 5"8<*2# "# +("8</+"2)# *2# 4"4@(/*2# 4/2$-=
(*4=2"0

para alÉM DO CEMItÉRIO



H2#*8$/A*2#'(&'(/"<*<"2#(-(*/2#'(&<-$&(*2#<"#+*I.#
"4&5<-(*4#*#+/<*<"0#!"#-4# 5*<&)#*# I*:"8<*#H-(&(*)#
4*(+*#<&#$"4'&#,-"#'*22&-0#?&4#*(,-/$"$-(*#/4'&=
8"8$")#<*#<.+*<*#<"#TUJK)#+"(+*<*#<"#9"(<"#"#("'5"$*#
<"#<"$*5;"2)#.#'&22D9"5#&32"(9*()#4"24&#8*#"2$(-$-(*#
<*8/E+*<*)#*2#4/8C+/*2#8*#"</E+*B%&#,-"#">'("22*4#
&#'&<"(#"+&8Y4/+&#<&#+*I.0

!&#&-$(&# 5*<&)#"2$6#*#I*:"8<*#N/(&8<*)#,-"#$"9"#
2-*2#*$/9/<*<"2#/8/+/*<*2#"4#TUKK0#

?&4-4# 2&4"8$"# "4#a*/C9*)# *# I*((*# <*# 9*+*# .#
-4*#$(*</B%&#5&+*50#?(/*<*#8&#E8*5#<*#<.+*<*#<"#TUtK#
'&(#G&9"82#<*#+/<*<")#2"A-"#'(*$/+*<*#*#+*<*#*8&0#d#
2"8;&(# H<*5$&# "# 2"-2# *4/A&2# $/9"(*4# *# /<"/*# <"#
3(/8+*(# &# +*(8*9*5# I*8$*2/*8<&# '"22&*2# <"# 9*+*# "#
2*/8<&#"4#+&($"G&#'"5*2#(-*20###

?&4#&#'*22*(#<&2#*8&2#"#*#*+"/$*B%&#<*#3(/8+*=
<"/(*)#*#I"2$*#"8$(&-#'*(*#&#+*5"8<6(/&#+*(8*9*5"2+&#
<*#+/<*<"0#H8$"2#-4*#C8/+*#9*+*)#<"'&/2#96(/*2)#,-"#
2"# *'("2"8$*9*4# "4# -4# +&8+-(2&# ,-"# "5"A/*# *#
4"5;&(#I*8$*2/*#"#</9"(2*2#+*$"A&(/*20

H#*$(*B%&#&+&(("##8*#2"A-8<*=I"/(*#<"#+*(8*9*5#"#
"89&59"#$&<*#*#+&4-8/<*<"0#

FAZENDAS CENTENárias

farra da vaca celebra o carnaval
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tambaú
ciDade da fé



!"#("'"8$")#V2#4*(A"82#<*# (&<&9/*)#*2#+;*4/8.2#
<"# $/G&5&2# 9"(4"5;&2# *8-8+/*4# *# '(&>/4/<*<"# <"#
a*43*C0#W4*#*$(62#<*#&-$(*)#*2#'*/2*A"4#2"#*5$"(*40#R6#
4*/2#'"($&)#-4#'&($*5#*'("2"8$*#*#+/<*<"#<*#I.0#?&4#Jq#
4/5# ;*3/$*8$"2ku)#a*43*C#E+*#4*/&(# +&4#*# 9/8<*#<&2#
$-(/2$*2#<"#$&<&#&#O(*2/5#/8$"("22*<&2#8*#;/2$@(/*#("5/A/&=
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Q*22*4# '"5*# +/<*<")# *8-*54"8$")# 4*/2# <"# JKK# 4/5#
$-(/2$*20#H5.4#<"# I*:"(#'*($"#<&#?/(+-/$&#?*4/8;&#<*#
Q*:)#a*43*C#'&22-/#&#?/(+-/$&# [.#"#H($"0# L22"#C5$/4&)#
">+5-2/9&# <*# +/<*<")# +&4$"4'5*# &# 4-8/+D'/&# +&4#
'*22"/&2#'*(*#+&8;"+"(#*2#+"(F4/+*2#*($D2$/+*2)#&#1-2"-#
Q*<("#!&8/:"$$/)#&#7*8$-6(/&#Z&22*#7"8;&(*#H'*("+/<*#
"#&#1*-2&5.-)#,-"#*3(/A*#&2#("2$&2#4&($*/2#<&#3"*$&0#

?&4# 4-/$*# ;/2$@(/*# "# *5A-82# 4/5*A("2# '*(*#
+&8$*()#a*43*C#$&(8&-=2")#"4#&-$-3(&#<"#JKTt)#-4#
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H#*8$/A*#"2$*B%&#I"((&9/6(/*#<*#1&A/*8*)#2"<"#<*#
'("I"/$-(*)#4*(+*#*#'*22*A"4#<&#$("4#,-"#$*43.4#
I&/# /4'&($*8$"#8&#<"2"89&59/4"8$&#<"#a*43*C0#L4#
'(&+"22&#<"#("2$*-(*B%&)#"4#JKJJ)#*#+*2*#<&#+;"I"#<*#
"2$*B%&#'*22*(6#*#2"(#-4#"2'*B&#+-5$-(*50#

d-$(&#'&8$&#,-"#-8"#*($"#"#;/2$@(/*#.#&#1-2"-#
L(8"2$&# _/++/*(</0# \82$*5*<&# 8*# '(*B*# ?*(5&2# N&4"2)#
4*8$.4)#"4#2"-#*+"(9&)#<&+-4"8$&2#"#&3G"$&2#2&3("#
*#+/<*<"#"#A-*(<*#$"5*2#<&#*($/2$*#,-"#5;"#<6#8&4"0#####



Q*<("# !&8/:"$$/# .)# 2"4# <C9/<*)# *# EA-(*# 4*/2#
*+5*4*<*#8&#4-8/+D'/&0#Z*2+/<&#8*#*$-*5#+/<*<"#<"#
?622/*)#"4#1/8*2#N"(*/2)#2-*#+;"A*<*#"4#a*43*C)#8&#
*8&#<"#TUJ])#$(*82I&(4&-)#'*(*#2"4'(")#*2#4"4@(/*2#
<&# 4-8/+D'/&0# 7"-2# 4/5*A("2# I&(*4# ("+&8;"+/<&2#
/8$"(8*+/&8*54"8$"#")#"4#JKTU)#I&/#*8-8+/*<&#3"*$&)#
'"5&#'*'*#[(*8+/2+&0#

H22/4# ,-"# +;"A&-# *#a*43*C)# '*<("# !&8/:"$$/)#
<"9&$&#<"#Z&22*#7"8;&(*#H'*("+/<*)#*#,-"4#*$(/3-D*#
$&<&2# &2# 2"-2# I"/$&2)# '"(+"3"-# ,-"# *# /4*A"4# <*#
2*8$*# 8%&# "(*# "8$(&8/:*<*0# d# ("5/A/&2&# "8$(&-# "4#
+&8$*$&# +&4#&# 7*8$-6(/&)# "4#H'*("+/<*)# "# '"</-# &#
"89/&#<"#-4*#/4*A"4#'*(*#a*43*C0#

d# </*# <*# +;"A*<*# <*# 2*8$*# I&/# -4# 4*(+&)# 8&#
4-8/+D'/&0#L</52&8#[*(/*)#<&#!"'*($*4"8$&#<"#a-(/2=
4&)# +&8$*# ,-"# +;&9/*# ;6# -4*# 2"4*8*)# 8*# +/<*<")#
4*2#8*#;&(*#<*#'(&+/22%&)#'&(#&8<"#*#/4*A"4#'*22*=
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a(^2#*8&2#<"'&/2#<*#+;"A*<*#<&#'*<("#*#a*43*C)#
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*((*2&-# *# $&(("# <&# 2/8&)# &# $"5;*<&# "# &2# 9/$(*/20# Z&#
/8$"(/&()#JJ#/4*A"82#I&(*4#$(*82I&(4*<*2#"4#+/8:*2)#
4"8&2# *# /4*A"4# <"# Z&22*# 7"8;&(*# H'*("+/<*0# H#
C8/+*# ,-"# I&/# "8+&8$(*<*# /8$*+$*0# S"9*<*)# V# .'&+*)#
'*(*#*#\A("G*#7%&#R&2.)#'"5&#'*<("#!&8/:"$$/#"#*5A-82#
'*(&,-/*8&2)# *# /4*A"4# 2"A-"# A-*(<*<*)# 9"2$/<*#
+&4#2"-#4*8$&#3(*8+&)#8&#7*8$-6(/&#Z&22*#7"8;&(*#
H'*("+/<*0
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*&#'*<(")#.#*#'/8$-(*#I"/$*#8&#2*8$-6(/&)#("I"("8+/*8=
<&#&#O&4#Q*2$&(0#d2#&-$(&2#'*/8./2#+&8$*4#&#4/5*A("#
<*#+;-9*)#&#4/5*A("#<&#I&A&#"#*#,-"<*#<"#(&2*2)#</*#
,-"# 2"# "$"(8/:&-# +&4&# *# C5$/4*# 3^8B%&# <&# '*<("#
!&8/:"$$/0# L8,-*8$&# &(*9*# '*(*# JKK# 4/5# '"22&*2)#
*9/M"2#5*8B*9*4#'.$*5*2#<"#(&2*2#<&#+.-0

H2# ("5D,-/*2#"#&2# ("2$&2#4&($*/2#<&#3"*$&#"2$%&#
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'*<("#"4#+"(*0#

Q"($&#<&#7*8$-6(/&)#.#'&22D9"5#9/2/$*(#*#+*2*#&8<"#&#
'*<("#9/9"-0#H3"($*#+&4&#4-2"-)#'"(4/$"#*&#9/2/$*8$"#
+&8;"+"(# 4"5;&(# ,-"4# I&/# &# ("5/A/&2&)# <"2<"# 2"-2#
/82$(-4"8$&2#4-2/+*/2)#2-*2#(&-'*2)#2-*#+*4*#"#2"-2#
5/9(&2)# *$.# &2# <&+-4"8$&2# ;/2$@(/+&2# ,-"# *G-<*4# *#
+&8$*(#2&3("#*#2-*#'&'-5*(/<*<"#"#2"-2#I"/$&20

!/2$*8$"# <*5/)# '"($&# <&# +"4/$.(/&)# *# (.'5/+*# <*#
\A("G*#<"#7%&#R&2.#I&/#+&82$(-D<*#'&(#-4#<"9&$&#*A(*=
<"+/<&# '"5*# A(*B*# *5+*8B*<*0# d# "2'*B&# *3"($&)# "4#
</*#<"#+"5"3(*B%&)#("+"3"#4/5;*("2#<"#E./20#

de padre a beato donizetTI

H8&2# <"# ;/2$@(/*# ("5/A/&2*)# *+&5;/4"8$&# "# I.)#
+;*4*(*4#*#*$"8B%&#<"#$-(/2$*2#<"#$&<&#&#O(*2/5#"#*$.#
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d# Q(^4/&#a&'# !"2$/8&2#a-(D2$/+&2# .# -4# ("+&8;"+/=
4"8$&#<&#N&9"(8&#<&#L2$*<&#<"#7%&#Q*-5&#+&8+"</=
<&#'"5*#7"+("$*(/*#<"#a-(/24&#"2$*<-*50##
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Q*<("# !&8/:"$$/# .)# 2"4# <C9/<*)# *# EA-(*# 4*/2#
*+5*4*<*#8&#4-8/+D'/&0#Z*2+/<&#8*#*$-*5#+/<*<"#<"#
?622/*)#"4#1/8*2#N"(*/2)#2-*#+;"A*<*#"4#a*43*C)#8&#
*8&#<"#TUJ])#$(*82I&(4&-)#'*(*#2"4'(")#*2#4"4@(/*2#
<&# 4-8/+D'/&0# 7"-2# 4/5*A("2# I&(*4# ("+&8;"+/<&2#
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'"5&#'*'*#[(*8+/2+&0#

H22/4# ,-"# +;"A&-# *#a*43*C)# '*<("# !&8/:"$$/)#
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+&8$*(#2&3("#*#2-*#'&'-5*(/<*<"#"#2"-2#I"/$&20

!/2$*8$"# <*5/)# '"($&# <&# +"4/$.(/&)# *# (.'5/+*# <*#
\A("G*#<"#7%&#R&2.#I&/#+&82$(-D<*#'&(#-4#<"9&$&#*A(*=
<"+/<&# '"5*# A(*B*# *5+*8B*<*0# d# "2'*B&# *3"($&)# "4#
</*#<"#+"5"3(*B%&)#("+"3"#4/5;*("2#<"#E./20#

a espera da santificação
H8&2# <"# ;/2$@(/*# ("5/A/&2*)# *+&5;/4"8$&# "# I.)#

+;*4*(*4#*#*$"8B%&#<"#$-(/2$*2#<"#$&<&#&#O(*2/5#"#*$.#
"2$(*8A"/(&20#H22/4)#a*43*C#I&/#+5*22/E+*<*#"8$("#*2#
$(^2#+/<*<"2#4*/2#/8</+*<*2#'*(*#&#$-(/24&#("5/A/&2&0#
d# Q(^4/&#a&'# !"2$/8&2#a-(D2$/+&2# .# -4# ("+&8;"+/=
4"8$&#<&#N&9"(8&#<&#L2$*<&#<"#7%&#Q*-5&#+&8+"</=
<&#'"5*#7"+("$*(/*#<"#a-(/24&#"2$*<-*50##
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b-"4# 9*/# *&# +"4/$.(/&# <*# +/<*<"# '*(*# &(*(# 8&#
$C4-5&# <&# 3"*$&# !&8/:"$$/)# '&<"# 9/2/$*(# $*43.4# *#
2"'-5$-(*#<&#4C2/+&#Z"52&8#O/*2&5/)#*-$&(#<&#A(/$&#<"#
A-"((*#nL-# 2&-# 3(*2/5"/(&)# +&4#4-/$&# &(A-5;&)# +&4#
4-/$&#*4&(kxo0#?(/*<&#"4#TUcU)#'*(*#-4*#*$/9/<*<"#

?&8;"+/<*#$*43.4#+&4&#*#?/<*<"#<*#?"(F4/+*)#
&# *A5&4"(*<&# <"# a*43*C# +&82$/$-/# -4# <&2# 4*/2#
/4'&($*8$"2#'&5&2#+"(F4/+&2#<&#L2$*<&#<"#7%&#Q*-5&#
"#'(&<-:#'("<&4/8*8$"4"8$"#$"5;*2)#35&+&2)#$-3&2#"#
9*2&2ky0#?&4#4*/2#<"#TKK#"4'("2*2#'(&<-:/8<&)#"4#
JKJJ)#*#*(A/5*#5&+*5#$&4&-#&#"2'*B&#<*#'(&<-B%&#<*#
+*8*=<"=*BC+*(# "# <&# +*I.)# +&5&+*8<&# a*43*C# "4#
<"2$*,-")# 8"22*# 6("*0# ?&4# *2# +;*4/8.2# 2"4'("#
*+"2*2)#*#'*/2*A"4#<*#+/<*<"#2"#I*:#2/8A-5*(0##

H# I*4D5/*# <"# H8<"(2&8# <"# 7&-:*# O&8/I6+/&#
'(&<-:#9*2&2#<"#+"(F4/+*2#<"2<"#TUUX0##1"24&#+&4#
*# *5$*# '(&+-(*)# H8<"(2&8# 3-2+&-# /8&9*(# "# <"+/</-#
/8+5-/(#9*2&2#9/"$8*4/$*2)#*,-"5"2#"24*5$*<&2)#8*#2-*#
'(&<-B%&0#?&4#-4#*+*3*4"8$&#+&5&(/<&#"#+(/*$/9&)#
*2#&'BM"2#2%&#/8E8/$*2)#-4#'/8A&#<"#$/8$*)#-4#$(*B*=
<&#4*/2# A(&22&)# -4*# $">$-(*#4"8&2# E8*)# "# &# 9*2&#
A*8;*# /<"8$/<*<"# </I"("8$"# "# '(@'(/*)# ("P"$/8<&# *#
+(/*$/9/<*<"#<"#2"-#+(/*<&(0

d2#9*2&2#+5622/+&2#2%&#4&5<*<&2#'"5&2#*($"2%&2#"#
,-"/4*<&2#"4#-4# I&(8&#*# 5"8;*)# G6#&2# "24*5$*<&2#
2%&#4*/2# $(*3*5;&2&2)# &# I&(8&# <"9"# 2"(# *# A62)# '*(*#
"9/$*(# /4'-(":*2)# ,-*8<&# I&(# ("+"3"(# &# $(*$*4"8$&#
+&4#&#"24*5$")#*'@2#*#,-"/4*0#

!*2#A(*8<"2#+&82$(-BM"2#*&2#'",-"8&2#*<"("B&2#

eu sou brasileiro com muito orgulho
0"2$-<*8$/5# 8*# "2+&5*# &8<"# "(*# '(&I"22&()# &# ;/8&#
A*8;&-#'&'-5*(/<*<"#8*#?&'*#<&#1-8<&#<"#JKTc0#
O/*2&5/)#,-"#4&(&-#$&<*#*#9/<*#"4#a*43*C)#.#("+&(=
</2$*#<"#+(/*B%&#<"#;/8&z#2%&#4*/2#<"#XKK)#2"A-8<&#
L</52&8#[*(/*0

Cidade da Cerâmica 
"#<"+&(*BM"2)#&#,-"#8%&#I*5$*#"4#a*43*C#2%&#&'BM"2#
"4#+"(F4/+*0#d#2"8;&(#16(+/&#H-A-2$&#["5/''")#*&#2"#
*'&2"8$*()#G-8$&-#&#;&33{#<"#+&5"+/&8*(#+*8"+*2#<"#
</9"(2*2# 9/*A"82)# +&4# *# $(*</B%&# <*# +/<*<"0# ?&4# *#
"2'&2*)# '(&<-:"4# +"(F4/+*# "4#'",-"8*#,-*8$/<*=
<")# "4# "2'"+/*5)# '*(*# $-(/2$*20# |6# 4*/2# <"# JK# *8&2#
'*($/+/'*8<&# <&# ?*4/8;&# <*# [.)# 16(+/&# '*22&-# *#
'(&<-:/(#$*43.4#*2#4"<*5;*2#<&#'*<("#!&8/:"$$/0



W4*#I63(/+*#<"#'(&+"22*4"8$&#<"#+*+*-#+;*4*#*#
*$"8B%&)# "4#a*43*C0# !/2$*8$"# A"&A(*E+*4"8$"# <&2#
'(&<-$&("2#<&2#I(-$&2#<"#+*+*-)#*#N"8+*-#'(&<-:#'*(*#
&# O(*2/5# "# ">'&($*# '*(*# *# H(A"8$/8*# "# [(*8B*0# 7-*#
'(&<-B%&#.#*#3*2"#'*(*#*#I*3(/+*B%&#<&#+;&+&5*$"#<"#
</9"(2*2#"4'("2*20#

d# '(&+"22&# /8/+/*=2"# 8&# Q*(6)# *'@2# *# +&5;"/$*# "#
*3"($-(*# <&# I(-$&# '"5&2# *A(/+-5$&("2# I*4/5/*("20# Z*#
2",-^8+/*)#*2#2"4"8$"2#'*22*4#'&(#-4#'(&+"22&#<"#
I"(4"8$*B%&#"#2"+*A"4)#+;"A*8<&)#"8$%&)#8*#I63(/+*#
<*# N"8+*-)# "4#1"</+/5F8</*}QH0# # H5/# .# ,-"# *#4*A/*#
+&4"B*)#+&8$*#S-+*2#?/(/5&)#</("$&(#<"#7-2$"8$*3/5/<*=
<"#<*#N"8+*-0#H'@2#&#<"2+*2+*4"8$&#"#$&(("I*B%&)#*#
2"4"8$"##$&(8*=2"#*#'(/4"/(*#4*$.(/*='(/4*#<&#+;&+&=
5*$")#&#8/32#<"#+*+*-0##Z"22"#I&(4*$&#.#,-"#&#'(&<-$&#
+;"A*# V# I63(/+*# <"#a*43*C0# H5/)# &# 8/32# .# $(/$-(*<&# "#
'(&+"22*<&# "# 2"# $(*82I&(4*# "4# 4*22*# <"# +*+*-)# &#
'(&<-$&###+&4"(+/*5/:*<&#'*(*#*2#A(*8<"2#"#'",-"8*2#
+;&+&5*$*(/*20#

!"'&/2#<*#'"("A(/8*B%&#"#<*#9/2/$*#V2#I63(/+*2#<"#
9*2&2)#'*(*#<"2+*82*()#-4#'*22"/&#8&#'*(,-"0#?&82=
$(-D<&#"4#TUjJ)#("9/$*5/:*<&#"4#JKJT)#&#'*(,-"#.#-4#
5-A*(# '*(*# &2# 4&(*<&("2# "# '*(*# &2# $-(/2$*2)# # '&/2##
*A("A*#-4#A(*8<"#5*A&#8*$-(*5#+&4#'"<*5/8;&2)#*#-4#
+"8$(&#<"#*(3&(/24&#+&4#$/(&5"2*#'*(*#&2#*9"8$-("/=
(&2)#"#3(/8,-"<&2#'*(*#&2#4*/2#8&9&2)# # $&(8*8<&=2"#
-4#("ICA/&#<"#$(*8,-/5/<*<"#'*(*#$&<*#*#I*4D5/*)#</:#
L<"8/(#S-/:#O"55-+)#+&&(<"8*<&(#<"#a-(/24&)#L2'&($"#"#
?-5$-(*0

Z%&# 2"4# 4&$/9&)# *# N"8+*-# "2$6# /82$*5*<*# "4#
a*43*C0#W4#<"#2"-2#I-8<*<&("2)#H<(/*8&#Q"<(&2&)#.#
8*2+/<&#8&#4-8/+D'/&)#"#G6#*<4/8/2$(*9*)#8*#+/<*<")#*#
$"(+"/(*#4*/&(#I63(/+*#<"#4*,-/86(/&#'*(*#+;&+&5*$"2#
<&#4-8<&0#

Tem produção de chocolate, em Tambaú?

Um passeio no Parque

%& Fundação Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatística (IBGE), 2020.
%' Disponível em: https://www.vagalume.com.br/nelson-biasoli/eu-sou-brasileiro.html. Acesso em: 22 maio 2022. 
%( Disponível em: https://www.ceramicaindustrial.org.br/article/5876576f8c9d6e028b4850/pdf/ci-21-4-587657647f8c9d6e028b4850.pdf. 
Acesso em: 22 maio 2022.
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 pequena e afetiva



?&4#*+"22&#'"5*#_&<&9/*#O(/A*<"/(&#[*(/*#S/4*)#
a*,-*(*5)# +&4#'&-+&#4*/2# <"# J0jKK#;*3/$*8$"2k~)# .#
-4# <&2# 4"8&("2# 4-8/+ípios "4# '&'-5*B%&)# <*#
_"A/%&#1"$(&'&5/$*8*)# ("9"5*8<&#*2'"+$&2#'(@'(/&2#
<*# 9/<*# +&$/</*8*# <"# -4*# '",-"8*# +/<*<"# <&#
/8$"(/&(0#[-8<*<&#"4#JJ#<"#*A&2$&#<"#TUTU)#&#</2$(/$&#
<"# Q/$*8A-"/(*2# I&/# "5"9*<&# *#4-8/+D'/&# "4# qK# <"#
<":"43(&#<"#TUUq0#H#3*2"#<*#2-*#"+&8&4/*#.#*#'5*8=
$*B%&#<"#5*(*8G*)#*#'(&<-B%&#<&#2-+&#"#*#'5*8$*B%&#
<"#+*8*=<"=*BC+*(0

W4*#+&4-8/<*<"#8*#,-*5#*2#'"22&*2#2"#+&8;"=
+"4#"#+-5$/9*4#*4/:*<"2#<"#-4*#9/<*#/8$"/(*0#H22/2=
$"4#*2#+(/*8B*2#8*2+"("4#"#+("2+"("40#L<"5#H'*("+/=
<&#O*(3&2*)#</("$&(#<"#L<-+*B%&#"#?-5$-(*#<"#a*,-*=
(*5)#*'("2"8$*#*#+/<*<"#+&4#-4*#I(*2"s#nQ",-"8*#8&#
$*4*8;&#"#A(*8<"#8&#+&(*B%&o0#R&2.#H8$Y8/&#?*4'*=
8"5/)#<&8&#<&#'"2,-"/(&#5&+*5)#+&8E(4*#/22&)#</:"8<&#
,-"#&#3&4#<"#a*,-*(*5#.#,-"#$&<&#4-8<&#2"#+&8;"=
+")#+&4&#2"#I&22"#-4*#A(*8<"#I*4D5/*0



d#'&8$&#*5$&#<*#+"5"3(*B%&#<*#9/<*#"4#+&4-8/<*=
<"#<"#a*,-*(*5)#&+&(("#<-(*8$"#*#["2$*#<"#O&4#R"2-2)#
8&#4^2#<"#*A&2$&0#Q*(*#&#'*<("#1*(+/*5#7/59*#<"#S/4*)#*#
'(/8+/'*5#+*(*+$"(D2$/+*#<&#"9"8$&#.#&#"89&59/4"8$&#<"#
'(*$/+*4"8$"# $&<*# *# '&'-5*B%&)# ,-"# 2"# <"</+*)# </*2#
*8$"2)#V#'("'*(*B%&#<&2#*5/4"8$&2#"#V#&(A*8/:*B%&#<"#
+*<*#<"$*5;"0#d#&3G"$/9&#.#,-"#$-<&#"2$"G*#'(&8$&#'*(*#
&2#8&9"#</*2#<"#I"2$"G&2)#,-"#&+&(("4#8&#Q*9/5;%&#<"#
["2$*2#R&2.#_&<(/A-"2)#*&#5*<&#<*#\A("G*#1*$(/:0#

H# +"5"3(*B%&# $"4# $-<&# ,-"# -4*# 3&*# I"2$*# <&#
/8$"(/&(# '&<"# &I"("+"(s# 4C2/+*)# 5"/5M"2# <"# '("8<*2)#
A*2$(&8&4/*# </9"(2/E+*<*# +&4# <&+"2)# 2*5A*<&2# "#
3"3/<*2# "# 4-/$&2# "8+&8$(&2)# +&4# 3&*2# +&89"(2*20#

a festa do povo
g"4#A"8$"#*$.#<*#+*'/$*5#<&#"2$*<&)#'*(*#'*($/+/'*(#
<&2#4&4"8$&2#<"#<"9&B%&#"#</9"(2%&0

H#I"2$*#$"4)#*/8<*)#*#+*(*+$"(D2$/+*#<"#(&4'"(#*2#
I(&8$"/(*2#"8$("#*2#("5/A/M"20#!&8*#Z*</(#!&4/8A-"2#
a&5"<&#+&8$*#,-"#*#+/<*<"#2"#-8")#+&4#"89&59/4"8$&#
8%&# *'"8*2# <&2# +*$@5/+&2)# 4*2# $*43.4# <"# &-$(*2#
("5/A/M"20

Q*(*# &# </*# <*# I"2$*# ("5/A/&2*)# *2# /4*A"82# <&2#
2*8$&2# $^4# ,-"# "2$*(# /4'"+69"/20# Z"22"# +*2&)# *#
4/22%&#.#<"#7/4&8"#N*2'*()#,-"#9"4#<"#-4*#I*4D5/*#
<"#("2$*-(*<&("2#<"#/4*A"82#"#/A("G*20#L5*#("+"3"#*2#
'"B*2#,-"3(*<*2#"#<"2A*2$*<*2)#("+-'"(*#"#I*:#-4*#
8&9*#'/8$-(*0#[/+*#$-<&#+&4&#8&9&0

#



L4#a*,-*(*5)#&#2-+"22&#8*#4C2/+*#2"($*8"G*#E+*#
'&(#+&8$*#<*#<-'5*#R&2.#|"8(/,-"#"#S"&8*(<&0#?&4"=
B*(*4#+*8$*8<&#"#$&+*8<&#8*#\A("G*#?*$@5/+*0#L8$(*=
(*4#'*(*#-4#'(&G"$&#<&#4-8/+D'/&)#,-"#/8+"8$/9*9*#
G&9"82#$*5"8$&2#*#$&+*(#9/&5%&)#"#*+*3*(*4#I&(4*8<&#
-4*# <-'5*)# ,-"# G6# $"4# 8&9"# *8&2# <"# +*4/8;*<*#
'(&E22/&8*50#d2#4C2/+&2#<"#a*,-*(*5# I*:"4# 2-+"22&#
8%&#*'"8*2#8*#+/<*<")#4*2#$*43.4#8*#("A/%&)#&8<"#
G6#2%&#3*2$*8$"#+&8;"+/<&20

L4# .'&+*# <"# I"2$*)# +&4&# *# <&# O&4# R"2-2# "# &#
Z*$*5)#&2#$(^2#I&(8&2#*#5"8;*)#</2'&2$&2#"4#5/8;*)#"4#
-4# 3*5+%&)# $"4# +*'*+/<*<"# '*(*# *22*(# 4*/2# <"# qK#
5"/$&*2# /8$"/(*2)#TKK#,-*($&2#<"# 5"/$&*#"#JKK#I(*8A&20#
7&3#-4#+*5&(#/8$"82&)#_&2*#1*(/*#a(/8<*<"#Z"/(*)#+&4#
2-*#I*4D5/*)# $&+*#&#8"A@+/&#,-"#*#$&(8&-#+&8;"+/<*#
+&4&#_&2*#<&2#H22*<&20#

Q"22&*2#<"#$&<*#*#("A/%&)#/8+5-2/9"#_/3"/(%&#Q("$&)#
"8+&4"8<*4# 2"-2# *22*<&20# b-*8<&# ,-"2$/&8*<*#
2&3("# &# 2"A("<&# <&# 2"-# 2-+"22&)# ("2'&8<"# +&4#
2/4'5/+/<*<"s# nO*2$*8$"# $"4'"(&)# +*(/8;&)# *4&(# "#
<"</+*B%&o#8&#$(*3*5;&#+&4#&#I&(8&#*#5"8;*0#Z*#.'&+*#
<*#I"2$*#<&#O&4#R"2-2)#&2#'("'*(&2#<&2#I(*8A&2#"#<*2#
5"/$&*2#'-(-(-+*2)#,-"#2"(%&#+&82-4/<&2#8&#263*<&#"#
8&# <&4/8A&)# +&4"B*4# </*2# *8$"2)# 8*# ,-/8$*=I"/(*0#
a-<&# .# $"4'"(*<&# +&4# *8$"+"<^8+/*# '*(*# '"A*(# &#
A&2$&#"#2"(9/(#&2#E./2#"#&2#I"2$"/(&2#<"#a*,-*(*50

d-$(*#&'B%&#<"#A*2$(&8&4/*#"#5*:"(#.#-4*#9/2/$*#

comida, bebida e música para celebrar
*&# '"2,-"# "# '*A-"# 5&+*5)# ;6# *5A-82# 4/8-$&2# <*#
+/<*<"0#d#9/2/$*8$"#'&<"#'"2+*(#"#$"(#&#'"/>"#2"(9/<&#
I("2+&)#+&4#+&4/<*#+*2"/(*#I"/$*#8*#;&(*#"#<"A-2$*<*#
<"3*/>&#<*2#6(9&("20#d#'"2,-"/(&#.#<"#'(&'(/"<*<"#<"#
R&2.#H8$Y8/&#?*4'*8"5/#;6#JX#*8&2)#,-"#+&8$*#,-"#
2"4'("# $"4# A"8$"# 8&9*# 9/2/$*8<&# &# 5&+*5)# 9/8<*# <"#
$&<*#*#("A/%&0#d#8"A@+/&#I&/#-4*#3&*#&'B%&#'*(*#*A("=
A*(#("8<*#*&#'(&'(/"$6(/&#(-(*5#<"#'",-"8&#'&($")#,-"#
G6#2"#<"</+*#*#-4*#'5*8$*B%&#<"#J#4/5#'.2#<"#5/4M"20
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Z*</(#!&4/8A-"2#a&5"<&)#*#$/*#Z*</()#I&/#"<-+*=
<&(*#*#9/<*#$&<*0#Q*(*#*#5&8A"9/<*<")#"5*#<6#*#("+"/$*s#
*+&(<*(#V2#c;#<*#4*8;%)#*8<*(#c#,-/5Y4"$(&2#'&(#</*)#
8%&# 3"3"(# *5+&@5/+&2)# 3"3"(# 4-/$*# 6A-*# "# <&(4/(#
+"<&0

H'&2"8$*<*)# 4&(*# "4# -4# 2D$/&)# +-G&# ,-/8$*5#
2&8&(/:*<&#'"5&#+*8$&#<&2#'622*(&2#5"43(*#&#'&"$*#
1*8&"5#<"#O*((&2)#,-"#"2+("9"-#2"(#*'*("5;*<&#'*(*#
A&2$*(#<"#'*22*(/8;&2#0#?&4&#&#,-/8$*5#<&#'&"$*)#&#
<*# $/*# Z*</(# .# 4*/&(# <&# ,-"# &# 4-8<&)# '&(,-"# &#
4-8<&# /8$"/(&# <"22*# '(&I"22&(*# 8"5"# 2"# "8+&8$(*0#
7%&#</9"(2&2#$/'&2#<"#'.2#<"#I(-$*)#6(9&("2#"#'5*8$*2#
4"</+/8*/2)#,-"#2"#"2'*5;*4#'"5&#$"(("8&0#

i#<&#$"(("8&#<"#2"-#2D$/&#,-"#*#263/*#2"8;&(*#$/(*#
*#4*$.(/*='(/4*#'*(*#*#3*((*+*#<"#<&+"2#<*#I"2$*#<&#
O&4#R"2-2)#8*#,-*5#$(*3*5;*#+&4&#9&5-8$6(/*0#?/<(*)#

W4#2&3("9&&#2&3("#&#4-8/+D'/&#4&2$(*#,-"#&2#
5/4/$"2#"8$("#&#+*4'&#"#*#+/<*<"#2%&#$^8-"20#H2#(-*2#
<&#4-8/+D'/&#$"(4/8*4#"#G6#.#:&8*#(-(*50#H&#-5$(*'*2=
2*(#*#"2$(*<*)#5&A&#2"#9^#-4#4*(#<"#5*(*8G"/(*2)#,-"#2"#
"2$"8<"#'&(#,-/5Y4"$(&20#

Z*# +/<*<")# ,-*8<&# &# E4# <*# $*(<"# +;"A*)# *2#
'"22&*2#2"8$*4=2"#8*2#+*5B*<*2)#+&4&#2"#*8-8+/*2=
2"4)#+&4#&(A-5;&)#,-"#2%&#<&#/8$"(/&(0#S-A*(#&8<"#2"#
9/9"#+&4#$(*8,-/5/<*<")#+&4'*($/5;*4=2"#4"4@(/*2#
"#+&82$(&"4=2"#;/2$@(/*2#+&5"$/9*2)#,-"#I&($*5"+"4#*#
9/<*#"4#+&4-8/<*<"0

os contornos da zona rural
5*(*8G*#<"#<&+")#EA&)#G*$&36)#+*8"5*)#$-<&#I("2,-/8;&)#
</("$&#<*#(&B*#'*(*#&#+&82-4&0

?&4&# '(&I"22&(*)# <"2<"# *# *5I*3"$/:*B%&# *$.# V#
"<-+*B%&# <"# *<-5$&2# "# </("$&(*# <"# "2+&5*)# ,-*2"#
$&<&2#8*#+/<*<"#'*22*(*4#'"5*2#4%&2#<*#"<-+*<&(*0#
b-*8<&#&2#">=*5-8&2#2%&#"8$("9/2$*<&2)#&2#*<G"$/9&2#
2%&# 4-/$&2s# 3(*9*)# 4*(*9/5;&2*)# A(*8<"# ">"4'5&)#
A(*8<"#'(&I"22&(*0#

a*43.4#.#8*#:&8*#(-(*5#,-"#R&%&)#4"4&(/*5/2$*#
"# '(&'(/"$6(/&# <"# -4# 2D$/&)# '*22*# &2# 2"-2# </*20# L4#
4"/&#V#'5*8$*B%&)#.#'&22D9"5#9"(#*#+*2*#2"<")#'("2"(=
9*<*#+&4&#"(*#8&#$"4'&#<"#2"-2#'*/20#?&8$*#,-"#*#
+/<*<"# 2"# +&82&5/<&-# +&4# *# '(&<-B%&# <"# 5*(*8G*)#
I*:"8<&)# *&2#'&-+&2)# *# /8+5-2%&#<*# +*8*=<"=*BC+*(0#
Q"5*#4"4@(/*)#'->*#*2#;/2$@(/*2#<&2#$"4'&2#<"#4"8/=
8/+")#,-*8<&#a*,-*(*5#"(*#*/8<*#4"8&(0
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