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É

com grande satisfação que lhes
apresento esta obra, que tem o objetivo de
resgatar e divulgar a história de Patrocínio
Paulista.
Ela possibilitará às nossas crianças,
jovens, adultos e idosos, e ainda às futuras
gerações de patrocinenses, o conhecimento
de sua história, cuja origem se deve aos garimpeiros que aqui chegaram em busca de
diamantes, e que foram acolhidos por esta
terra, bem como a todos que posteriormente
resolveram se estabelecer na cidade.
É daí que surgiu o lema “Do diamante
à cana-de-açúcar”.
Cidade agradável, de clima ameno e de
tantas riquezas naturais que tanto amamos
e apreciamos. Cidade de gente feliz e acolhedora que, mesmo diante de dificuldades,
busca e espera a cada dia alcançar a prosperidade. Cidade que formou pessoas ilustres e dignas, capazes de amar e respeitar ao
próximo, pelas quais tenho todo respeito e
admiração, pois estão sempre imbuídos de
dedicação constante na busca de uma sociedade justa, pacífica e fraterna.
Por acreditar que um povo sem história
é um povo sem cultura, louvo o resgate e a
reconstrução da identidade pessoal e cultural
do nosso povo, feitos por meio deste projeto educacional. Este livro deixará registrado
nosso passado e nosso presente, para que a
atual população patrocinense e as futuras gerações conheçam e respeitem suas origens.
Este é mais um passo que Patrocínio
Paulista dá em busca do registro de sua história e da preservação da nossa memória,
construindo, assim, o que queremos para
nós, para nossos filhos e descendentes, que
é um futuro honroso, altaneiro e brilhante.
Deixo aqui registrado meu agradecimento a todos que participaram e o orgulho de ter
também feito parte desta edição histórica.
Dr. José Mauro Barcellos
Prefeito Municipal
3
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P

atrocínio Paulista, terra hospitaleira, que reconhece na educação e na cultura
importantes projetos de aperfeiçoamento aos cidadãos.
A qualidade de vida da comunidade perpassa pelas ações que esta imprime ao longo da história.
Destarte, este livro apresenta parcialmente a história da “Cidade do Diamante”, de
forma didática para que todos possam conhecer e resgatar as principais realizações altruístas de nossos antepassados, valorizando as personalidades que contribuíram e ainda contribuem para a construção histórica do município.
Foram destacados alguns patrocinenses nos quais a atual geração poderá se espelhar como exemplos de vida. Também foram trazidos modelos do dinamismo da nossa
gente, que caminha corajosamente para um futuro mais brilhante.
O diamante reluz o brilho da preciosidade, uma vez que pelas mãos sábias do joalheiro é transformado de sua forma rústica em pedra brilhante, pois, sabe-se, sem a devida
lapidação torna-se impossível moldar tal elemento da natureza.
Verifica-se, assim, que o formato da pedra preciosa não pode ser elaborado conforme a imaginação de quem a manuseia, posto que sua essência não o permite, afinal, a
majestosa beleza é inerente à pedra.
Então, seja o próprio joalheiro na história desta fantástica cidade!
Profª Surlene Maria Devós Faleiros
Diretor Adjunto de Cultura

E

ste livro, ricamente ilustrado, é fruto do valor que a Administração Municipal
tem dado à educação e à cultura.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecem que é papel da educação formal resgatar e valorizar a história local
para os alunos.
Como diretor do Departamento de Educação, tenho certeza que esta obra contribuirá para o aprimoramento da qualidade do ensino no município de Patrocínio Paulista.
O resgate de nossa identidade histórica cultural e social é substancial na formação
de cidadãos conscientes e atuantes; verdadeiros agentes de transformação.
Profo Luiz Alan Ferreira
Secretário Municipal da Educação
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INTRODUÇÃO

A

cidade de Patrocínio Paulista é uma entre as muitas cidades que surgiram a partir
da atividade garimpeira.
A região era originalmente habitada pelos índios Caiapós, que foram sendo expulsos do
seu território com a chegada dos desbravadores em busca de riquezas.
O município é considerado a “Terra do diamante”, pois no passado se formaram garimpos de diamantes nos rios Santa Bárbara e Sapucaizinho – esses rios cortam o município, e
foi nas suas margens que famílias de garimpeiros, oriundos das Minas Gerais e, ainda outros
entrantes, se fixaram por volta de 1830, dando início ao processo de ocupação da região.
A partir daí, o povoado se desenvolveu e tornou-se um município dos mais prósperos do
Estado de São Paulo. E é assim, com muito orgulho, que, ao completar 127 anos, em 2012,
Patrocínio Paulista conta neste livro um pouco da história do seu povo, suas lutas e glórias, sua
cultura, arte e tradições.

Vista aérea parcial da cidade.
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Praça do Centenário.
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1 - LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS GEOGRÁFICOS

P

atrocínio Paulista está localizado a nordeste do Estado de São Paulo, a aproximadamente 413 quilômetros da Capital, e é um dos 23 municípios que fazem parte da Região
Administrativa e de Governo de Franca.
Sua localização se define, com maior precisão, por meio do Meridiano de Greenwich, pelas coordenadas 20°38’22” Latitude Sul; e 47°16’54” Longitude Oeste; ficando a uma altitude
média de 800 metros, em cotas variáveis entre 600 e 1.000 metros em relação ao nível do mar.
Segundo o IBGE (2010), Patrocínio registrou uma população de 13.000 habitantes, sendo 10.499 residentes na área urbana; e 2.501 na área rural, ocupando um território de 602,848
quilômetros quadrados.
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Patrocínio Paulista é um município
constituído por vários bairros rurais, sendo
eles: São Tomé, Cachoeira, Antas, Chagas,
Palmital, Lambari, Lopes, Taquaral, Campo
Limpo, Humaitá, Barranco Alto, Bebedouro,
Santa Ilda e Potreiro.
O município está localizado na chamada Província de Cuestas, relevo dissimétrico
constituído por uma sucessão alternada de
camadas rochosas de diferentes resistências à
erosão e inclinadas suavemente no reverso.
Seus relevos topográficos estão na porção chamada de Planalto Paulista, que é formado por ondulações de colinas em 90% das
áreas, sendo que os 10% restantes são marcados por serras.
Patrocínio faz divisa com as cidades de
Franca, Ibiraci, Capetinga, Itirapuã, São Tomas de Aquino, Altinópolis e Batatais; sendo
que seus limites territoriais do município, com
exceção da parte onde se forma o Sapucaí, vão
sempre pelas fraldas de serras, abrigando em
seu perímetro um terreno colinoso e a Serra
de Santa Bárbara ou Serra dos Figueiredos,
que é toda pertencente ao município.

Essas serras, bastante favoráveis ao plantio
de café, começando pela chamada Matinha, na
estrada que conduz à Franca, são as seguintes:
Serra da Casa Seca, do Boqueirão, da Palmeira,
Morro Redondo do Pontal (chamado também
Itirapuã), Morro Selado, Serra do Major ou dos
Marques, Morro das Araras, Morro da Serrinha, Morro do Pasto ou da Onça, Morro da
Rosca, Morro da Mesa, Morro do Baú e Morro
do Jaborandi ou Monte Alto.

Serra da Casa Seca.
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O clima é o tropical de altitude, ou Cwb
(temperado, com estação seca no inverno),
com estações bem definidas.
O verão é tipicamente quente e úmido,
entretanto, apresenta chuva persistente por
vários dias (o que é bastante comum), com
isso, a temperatura tende a cair e se estabilizar
em níveis agradáveis.
O inverno é mais seco, com temperaturas amenas, e normalmente as ondas de frio
duram alguns dias apenas, intercaladas por
dias mais quentes e secos.
Isso ocorre porque as massas de ar seco e
frio seguem as frentes frias que tendem a agir
sobre a região, formando assim uma área de
alta pressão, o que impede que as massas de ar
mais úmido avancem. Esse bloqueio atmosférico provoca quedas na umidade relativa do ar,
às vezes críticas, e tornam o clima mais quente.
No entanto, geadas podem ocorrer de
maio a setembro, sendo mais comuns em julho e mais fortes em agosto, quando a temperatura pode chegar a 6 °C nas madrugadas.
A temperatura média varia de 17 a 23 °C,
segundo a classificação de Koppen, com índices

pluviométricos anuais entre 1.300 e 1.500 mm.
Os solos são classificados como neossolo quartzarênico, de acordo com EMBRAPA
(1999). Segundo Reatto (et al. 1998), tais solos
são profundos, com pelo menos dois metros,
em relevo plano ou levemente ondulado e formado por camadas de areia inconsolidadas, de
estrutura fraca, muito porosos, excessivamente
drenados; muito suscetíveis à erosão e ocupam
em torno de 15% do bioma cerrado, incluindo
o campo cerrado (Ribeiro e Walter, 1998).
Os solos são pobres nas partes mais elevadas do relevo (Vieira, 1985) e predominantemente formados por latossolo vermelho-amarelo, tendo uma paisagem agroecológica
definida pelas culturas de café, cana-de-açúcar, citricultura, com áreas de pastagens, cerrado e floresta de planalto.
Os minerais que se encontram nesses
solos são os quartzos cristalinos e opacos, crisólitos, diamantes brancos, cor-de-rosa, laranja, verdes, azuis, amarelos, pretos, esmeraldas,
rubis, topázios, ferro, ouro e chumbo.
Fonte: <http://br.monografias.com/trabalhos900/floristica-fitossociologia-paulista/floristica-fitossociologia-paulista2.shtml>.

Mata Atlântica.
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Praça do Garimpeiro.
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NOSSA HIDROGRAFIA
Há séculos, a região em que se localiza
Patrocínio Paulista era abundante de matas virgens, por causa da fertilidade das terras irrigadas por muitos córregos e rios, sendo reconhecida como “um verdadeiro paraíso terrestre”.
O município integra a oitava região hidrográfica do Estado de São Paulo, pertencente à Bacia Sapucaí-Mirim/Grande (UGRHI8), e os principais cursos hidrográficos são:
Rio Santa Bárbara, Rio Sapucaí-Mirim, Rio
Jaborandi, Ribeirão Potreiro, Ribeirão Macaúbas, Ribeirão São Francisco, Rio Sapucaizinho ou Rio do Patrocínio e Rio Esmeril. O
mais influente é o Rio Sapucaí-Mirim, que,
apesar do pequeno volume de suas águas, é
também chamado de Rio Sapucaí-Grande,
para diferenciá-lo do Rio Sapucaizinho, que
banha a cidade de Patrocínio Paulista.
O Rio Sapucaí-Mirim nasce entre os municípios de Monte Santo de Minas e Itamogi,
situados no Estado de Minas Gerais, segue para
o norte e passa pela cidade de Santo Antônio da
Alegria, no Estado de São Paulo. Nesse percurso, ele é denominado Rio Pinheirinho, passando pelos municípios de Altinópolis, Patrocínio
Paulista, Batatais, Franca, Restinga, São José da
Bela Vista, Nuporanga, São Joaquim da Barra,
Guará, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis e Guaíra,
onde deságua no Rio Grande.
Os principais tributários do Rio Sapucaí-Mirim são:
– Rio Jaborandi, que nasce na Serra da
Cobiça, no município de Altinópolis, Estado de
São Paulo, e, depois de um curso de aproximadamente 16 quilômetros, deságua no Rio Sapucaí-Mirim, sendo tributário de sua margem direita.
– Rio Esmeril, que tem suas nascentes na
área urbanizada de São Sebastião do Paraíso
e no Morro das Araras, e, após um curso de
aproximadamente 38 quilômetros, deságua no
Rio Sapucaí-Mirim, como tributário da mar-

gem direita. Esse rio possui, perto da Fazenda
do Esmeril, uma queda livre de 62 metros de
altura, chamada de Cachoeira do Esmeril, considerada uma das sete mais belas do Brasil, segundo o livro Tesouro da Juventude, de 1958.
– Rio Santa Bárbara, que nasce no município de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais, e o percorre por 60 quilômetros
no sentido norte-sul, desaguando na margem
direita do Rio Sapucaí-Mirim. É especialmente nas margens desse rio que são encontradas as
ricas jazidas diamantinas e os solos mais férteis,
além de um local de lazer denominado Cachoeira da Maria Pia. O seu principal tributário da
margem direita é o Rio Sapucaizinho, ou Rio
do Patrocínio, que nasce em Ibiraci, Minas
Gerais, denominado Córregos dos Bois, entra
no Estado de São Paulo com o nome de São
Thomé e banha a cidade de Patrocínio Paulista. Nela, ele também se transforma numa bela
cachoeira, com uma escada de transposição de
peixe, chamada Cachoeira do Mosquito.
por Célio Bertelli

Rio Santa Bárbara.

Rio Sapucaí.
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DADOS DO MUNICÍPIO
Região Administrativa e Região de Governo: Franca.
Aniversário do município: 10 de março.
Santa Padroeira: Nossa Senhora do Patrocínio.
Feriados locais: 10/3 (Aniversário da Emancipação Política); 28/7 (Dia da Padroeira do Município - Nossa Senhora do Patrocínio); 20/11 (Dia da Consciência Negra).
Fundadores: garimpeiros que doaram o patrimônio à Fábrica da Igreja, em nome
de Joaquim Carlos Monteiro, e monsenhor Cândido Rosa, que doou a imagem de
Nossa Senhora do Patrocínio.
Freguesia: criada pela Lei nº 17, de 30 de março de 1874, com a denominação de
Nossa Senhora do Patrocínio do Sapucaí, no município de Franca.
Vila e emancipação: criada pela Lei nº 23, de 10 de março de 1885.
Alteração para o atual nome (Patrocínio Paulista): pela Lei nº 233, de 24 de
dezembro de 1948.
População: 13.000 habitantes (Fonte: IBGE-2010).
Área da unidade territorial: 602,848 quilômetros quadrados (IBGE-2010).
Densidade demográfica: 21,56 habitantes por quilômetro quadrado.
Coordenadas geográficas: 20°38’22” Latitude Sul; e 47°16’54” Longitude Oeste.
Altitudes: média de 800 metros, em cotas variáveis entre 600 e 1.000 metros, em
relação ao nível do mar.
Acesso Rodoviário: SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes); SP-330 (Rodovia Anhanguera); SP-334 (Rodovia Cândido Portinari); SP-345 (Rodovia Engenheiro Ronan
Rocha); e SP-020/345 (Rodovia Fábio Arruda Guidolin).
Distâncias: Capital de São Paulo – 413 quilômetros; Ribeirão Preto – 108 quilômetros; Franca – 22 quilômetros.
Municípios limítrofes: Franca, Ibiraci, Capetinga, Itirapuã, São Tomas de Aquino,
Altinópolis e Batatais.
Prefeito atual (2009-2012): José Mauro Barcellos.
Presidente atual da Câmara (2012): Ricardo Rocha.
Adjetivo pátrio: patrocinense.
DDD: 16.

Vista aérea do município.
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2 - AS ORIGENS DO NOSSO PAÍS

A

descoberta do Brasil pelos portugueses ocorreu em um período de crise e grandes
transformações na Europa. Entre os séculos XII e XIV, o feudalismo foi cedendo lugar a uma
nova forma de organização social. A Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, e a peste
negra, que se alastrava por todo o continente europeu, desorganizaram a sociedade feudal.
A fome estimulava as revoltas camponesas, as quais fugiam ao controle da nobreza. Nos
centros urbanos, o processo de transformação acelerou-se, o comércio floresceu e com ele surgiu uma nova classe social, a burguesia mercantil – é ela que vai financiar as grandes navegações
dos séculos XV e XVI, que resultam na descoberta da América e do Brasil, na conquista e colonização da África e da Ásia.

Caravelas, obra de Benedito Calixto.
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EXPANSÃO MARÍTIMA
O descobrimento do Brasil é um dos momentos marcantes do processo de expansão
marítima e comercial portuguesa nos séculos XV e XVI. A fim de aumentar sua atuação política e comercial, Portugal volta-se para o Oceano Atlântico, explorando primeiramente as
ilhas próximas do País e a costa africana. Com o apoio da burguesia mercantil e da nobreza, a Coroa portuguesa desenvolveu uma poderosa estrutura de navegação e comércio,
dirigida inicialmente pelo infante d. Henrique.
No começo, obtém da África o ouro, o marfim e os escravos. Mais tarde, traz da Índia
as lucrativas especiarias. Depois de 1492, a crescente disputa dos reinos europeus pelas terras do continente americano impulsiona os descobrimentos e a colonização do Novo Mundo.

O DESCOBRIMENTO DO BRASIL

Fundação de São Vicente, obra de Benedito Calixto.

Ocorreu na tarde de 22 de abril de
1500, quando a esquadra de dez naus, três
caravelas e cerca de 1,2 mil homens, comandada pelo navegador português Pedro Álvares
Cabral, atingiu o litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro. O desembarque aconteceu no dia seguinte, 45 dias
após a partida de Portugal – em 26 de abril
foi rezada a primeira missa no território. No
dia 1º de maio, Cabral oficializou a posse das
terras brasileiras pela Coroa portuguesa com
a celebração da segunda missa diante de uma
cruz marcada com o brasão real. Depois, a esquadra seguiu viagem para a Índia, no dia 2.
16

Em 1501, uma frota de apenas três navios foi enviada por Portugal para explorar
a nova terra. Américo Vespúcio era um dos
integrantes do grupo e fez algumas das anotações mais importantes da viagem. A expedição margeou a costa brasileira do Rio Grande
do Norte até a altura de Cananeia, SP, e deu
nome aos acidentes geográficos litorâneos.
Durante essa viagem, Vespúcio constatou que
o território descoberto não era uma ilha, e sim
parte de um grande continente.
Os exploradores verificam, também, a
abundância de pau-brasil, madeira valorizada
na Europa para uso no tingimento de tecidos.
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A COLÔNIA

povoamento de Santo André da Borda do CamEndividado pelos investimentos nas via- po, regressando a Portugal no ano seguinte.
gens ao Oriente, Portugal tem esperança de
encontrar metais e pedras preciosas na nova
MARTIM AFONSO DE SOUSA
terra. No entanto, para garantir a posse das
(1500–1571)
terras antes dos governos estrangeiros, era
Filho de nobres portugueses, vivia na
preciso ocupá-las e promover seu efetivo poCorte portuguesa desde muito jovem. Esvoamento. O período colonial começou com
tudou Matemática, Cosmografia e Navegaa expedição de Martim Afonso de Sousa, em
ção. Foi nomeado pajem do duque de Bra1530, e foi até a proclamação da Independêngança e, mais tarde, do infante d. João, o
príncipe herdeiro. Ao subir ao trono, d. João
cia, por d. Pedro I, em 7 de setembro de 1822.

EXPLORAÇÃO DO RIO DA PRATA
Em 30 de abril de 1531, depois de deixar soldados no litoral de Pernambuco, Martim Afonso chegou à região da Guanabara.
Depois navegou até o Rio da Prata, que, pelo
Tratado de Tordesilhas, estava situado em
território espanhol. Mesmo assim, ele manda
uma de suas naus navegar rio acima para explorar o interior e toma posse da região em
nome de d. João III, rei de Portugal.

III garantiu a Martim Afonso posições de
prestígio. Recebeu o comando da primeira
expedição colonizadora que veio ao Brasil
e quando a colônia foi dividida em capitanias, ele foi nomeado donatário das capitanias de São Vicente e do Rio de Janeiro.

FUNDAÇÃO DE SÃO VICENTE
Ao retornar do Rio da Prata, Martim
Afonso aportou na região de São Vicente, que
já era um centro de comércio de índios escravizados. Com a ajuda de João Ramalho, em 22 de
janeiro de 1532, ele funda a Vila de São Vicente, a primeira oficialmente criada na colônia. Do
litoral, sobe em direção ao planalto e organiza o

Martim Afonso de Sousa.

CAPITANIAS HEREDITÁRIAS
Foi a primeira estrutura de Governo Colonial, extremamente descentralizada, implantada pela metrópole para funcionar em todo o território brasileiro. Em 1532, d. João III
anuncia a intenção de dividir a colônia em 15 amplas faixas de terra e entregá-las aos nobres do reino, os capitães donatários, para povoá-las, explorá-las com recursos próprios e
governá-las em nome da Coroa.
Essas faixas são de largura bastante diversa, podendo variar de 150 a 600 quilômetros, e estendem-se do litoral para o interior até a linha imaginária de Tordesilhas. Entre
1534 e 1536, d. João III implantou 14 capitanias, concedidas a 12 donatários, que vieram
se juntar àquela doada, em 1504, a Fernão de Noronha pelo rei d. Manuel.
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GOVERNO GERAL

No entanto, a resistência dos donatários à inForma de governo que vigora no País de gerência dos funcionários reais nas capitanias
1548 até a chegada da família real ao Rio de e vilas permaneceu no decorrer do tempo. O
Janeiro, em 1808. O governador-geral é o re- Governo Geral vigorou até 1808.
presentante do poder real na colônia, porém, A COLONIZAÇÃO EM SÃO PAULO
a partir de meados do século XVIII passa a ser
Depois da criação da Capitania de São
chamado pela população de vice-rei.
Paulo, em 1709, separada do Governo do Rio
PRIMEIRO GOVERNO GERAL
de Janeiro, o rei d. João V resolveu atender
O primeiro governador nomeado por d. aos apelos da Câmara e do povo e assinou a
João III foi o português Tomé de Sousa. Em Carta Régia, em 11 de julho de 1711, que
1549, ele fundou a cidade de Salvador, na Ca- elevou a Vila de São Paulo de Piratininga à
pitania da Bahia, para servir como sede do go- categoria de Cidade. Desde a sua fundação,
verno. Criou também os órgãos necessários para em 25 de janeiro de 1554, quando os jesuítas
cobrança dos tributos, aplicação da justiça e a celebraram a primeira missa no povoado de
organização militar. Com a intenção de atrair São Paulo de Piratininga, a cidade apresentou
novos colonos, ele distribuiu sesmarias – terras pouco progresso econômico e populacional.
incultas ou abandonadas – e conseguiu expandir
Em São Paulo vivia-se da agricultura de
a atividade açucareira e a criação de gado.
subsistência, sendo que os índios eram aprisionados para trabalhar como escravos, uma
SEGUNDO GOVERNO GERAL
Em 1553, Duarte da Costa substituiu tentativa frustrada de implantar a lavoura de
Tomé de Sousa. O segundo governador do cana-de-açúcar em escala.
Mas o sonho já era a descoberta do ouro
Brasil envolveu-se em conflitos entre donatários e jesuítas a respeito da escravização indí- e metais preciosos. Assim sendo, São Paulo era
gena. Com isso, terminou por incompatibili- o local de partida das Bandeiras rumo ao intezar-se com as autoridades locais e foi obrigado rior do País. Ainda que não contribuísse para o
crescimento econômico de São Paulo, a atividaa voltar para Portugal, em 1557.
de bandeirante foi responsável pela exploração e
TERCEIRO GOVERNO GERAL
ampliação do território brasileiro a Sul e a SudoO governador seguinte, Mem de Sá, re- este, bem como pelo extermínio das nações insolveu as disputas políticas e dedicou-se à paci- dígenas que resistiram a esse empreendimento.
As Entradas tinham seu centro principal
ficação dos índios e ao combate aos franceses no
Rio de Janeiro. Com a ajuda dos jesuítas Ma- de propagação no litoral nordestino, saindo
nuel da Nóbrega e José de Anchieta, ele neutra- da Bahia e de Pernambuco para o interior,
lizou a aliança formada por índios Tamoios e em missão, geralmente oficial, de mapeamenfranceses e, junto com seu sobrinho Estácio de to do território. Também combatiam grupos
Sá, expulsou os invasores da Baía da Guanaba- indígenas que ameaçavam ou impediam o
ra. Em 1565, Estácio de Sá fundou no local a avanço da colonização, como os Caetés, Potiguares, Cariris, Aimorés e Tupinambás. A
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Mem de Sá permaneceu no cargo até atuação das Entradas estendia-se do Nordes1572, quando morreu. Seu eficiente desem- te a Amazônia e ao Centro-Oeste, abrangenpenho contribuiu para firmar a posição do do, ainda, áreas próximas ao Rio de Janeiro.
Governo Geral no conjunto da vida colonial. As Bandeiras, em sua maioria, saíam de São
18
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Vicente e de São Paulo para o Sul, Centro-Oeste e região mineira. Eram quase sempre
expedições organizadas por paulistas e formadas por familiares, agregados, brancos pobres
e muitos mamelucos que tinham como meta
atacar missões jesuíticas e trazer os índios cativos ou encontrar as minas de ouro e pedras
preciosas. Entre as principais Bandeiras destacam-se as de Antônio Raposo Tavares, Fernão
Dias Pais Leme, Bartolomeu Bueno da Silva e
Domingos Jorge Velho.
As principais atividades na época estavam concentradas nas proximidades do triângulo formado pelo Convento de São Francisco e pelas igrejas de São Bento e do Carmo,
em São Paulo de Piratininga. Nas ruas da região ficavam o comércio, a rede bancária e os
serviços essenciais da cidade.
Em 1555, iniciou-se a construção da
igreja da Sé; em 1592, a da igreja do Carmo;
e, em 1600, a construção do Mosteiro Beneditino, que foi reformado em 1650, passando
a ser desde então a igreja de São Bento.
Em 1681, São Paulo passou a sede da
Capitania. Mesmo assim, seu crescimento foi

bastante lento. Suas construções mais importantes eram as pontes rudimentares sobre os
rios e córregos da região, e as construções religiosas de igrejas, conventos e mosteiros.

Domingos Jorge Velho, obra de Benedito Calixto, 1903.

Estudo da Partida da Monção, obra de Almeida Júnior, 1897.
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SESMARIAS
Instituição do Direito português que
consistia na doação de extensões de terras, com a condição de colocá-las em cultivo dentro de um prazo de três anos, sob
a pena de revogação da doação. As sesmarias nasceram com uma lei promulgada pelo rei d. Fernando I, em 1375 – uma
inovação favorável à burguesia, no contexto do Direito feudal, transferida para o
Brasil com o estabelecimento das Capitanias Hereditárias, pois os capitães-mores
nomeados pelo rei tinham a obrigação de
distribuir sesmarias aos colonos. Na prática, o sistema deu origem a latifúndios, ou
seja, grandes extensões de terra controladas por poucas pessoas. Essa minoria
privilegiada passou a dominar, sem ônus,
grandes extensões territoriais, muitas vezes improdutivas.
Mapa com a divisão da América portuguesa em
capitanias. Obra de Luís Teixeira, 1574.

Mapa de Joan Blaeu, de 1640, já com as novas denominações de várias capitanias.

20

127 anos de história - PATROCÍNIO PAULISTA

3 - O DESBRAVAMENTO EM NOSSA REGIÃO

N

o final do século XV, às vésperas da chegada dos europeus à América, todo o continente tinha entre 80 e 100 milhões de habitantes. Desse total, cerca de 30 milhões estariam
na América do Sul.
Na área do atual território brasileiro havia, segundo as estimativas mais aceitas, uma população de 3 a 5 milhões de habitantes, divididos em aproximadamente 1,5 mil grupos tribais
étnica e culturalmente distintos. Existiam 40 grandes famílias linguísticas, com duas ou três
dezenas de idiomas cada uma, e sua maioria agrupada em três troncos principais.
O Tupi-Guarani era o idioma mais importante entre as populações litorâneas; o Macro-Jê predominava nos cerrados; o Aruak dominava na Amazônia.
Dessas populações nativas originais restam hoje, aproximadamente, 350 mil indígenas,
de 215 etnias, abrangendo 170 idiomas.

Aldeia de Tapuios, obra de Johann Moritz Rugendas, século XVII.
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Em 10 de outubro de 1532, Martim
Afonso de Sousa, iniciou a concessão das sesmarias na capitania de São Vicente, com a primeira sesmaria cedida à Pero de Góes. Assim,
colonizadores foram se estabelecendo nos vales
dos rios, expulsando ou escravizando os índios
que anteriormente habitavam esses territórios.
Segundo alguns pesquisadores, como a
historiadora Palmira Luiza Novato Faleiros,
o local onde atualmente está situada a cidade de Patrocínio Paulista foi, primitivamente,
ocupado pelos índios Caiapós, que viviam da
caça, pesca, coleta e roças rudimentares, vagando pela vasta região compreendida entre
o nordeste Paulista, o triângulo mineiro e a
parte meridional de Goiás.
Pertenciam à nação Tapuia, do grupo
fonético Macro-Jê, e eram chamados pelos
Tupis de “Ubirajara” (senhor do tacape, lança e bordunas), devido ao excelente manuseio
que possuíam com essas armas.
Aos poucos, esses indígenas foram sendo dizimados por doenças características dos
brancos ou acossados por esses desbravadores,
obrigando-os a se retirarem para a região ama-

zônica, onde ficaram por muitos anos afastados da civilização.
A região próxima aos rios Pardo e Sapucaí, no passado, foi denominada de Sertão
do Capim Mimoso e sua história começa a ser
contada após a chegada dos bandeirantes.
A Bandeira de Anhanguera, o filho, em
1722, construiu o “Caminho de Goiás”, ou “Estrada dos Goiases”, que ligava a cidade de São
Paulo até as minas de ouro de Goiás, que naquela época pertencia à Capitania de São Paulo.
Logo em seguida foi doada uma sesmaria a Bartolomeu Bueno de Abreu, companheiro do Anhanguera, na região que ficou
conhecida como pouso do Caiuruçu.
A partir de então, começaram a surgir os famosos “pousos” de tropeiros, que eram locais utilizados por paulistas que paravam com seus animais de carga para descansar durante as viagens
que faziam em busca de ouro e metais preciosos
pelo interior do Brasil. Um desses pousos deu
origem à cidade de Franca, conhecida na época
pelos bandeirantes por “Pouso dos Bagres”.
No final do século XVIII, havia vários
desses pousos dispersos pela região.

TROPEIRO
A palavra “tropeiro” deriva de tropa,
numa referência ao conjunto de homens
que transportavam gado e mercadoria no
Brasil Colônia. O termo tem sido usado para
designar principalmente o transporte de
gado da região do Rio Grande do Sul até os
mercados de Minas Gerais, posteriormente para São Paulo e Rio de Janeiro, porém
há quem o use em momentos anteriores da
vida colonial, como no “ciclo do açúcar”, que
compreendeu os séculos XVI e XVII, quando várias regiões do interior nordestino se
dedicaram à criação de animais para comercialização aos senhores de engenho.
Tropeiros. Arquivo de G. Ermakoff.
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A MINERAÇÃO E OS TROPEIROS
O tropeirismo é associado com a procriação e venda de gado, porém, essa atividade
se iniciou com o desenvolvimento da mineração, entre os séculos XVII e XVIII.
As descobertas de ouro e posteriormente de diamantes foram responsáveis por grande afluxo populacional, tanto de paulistas, como de portugueses e mesmo de escravos
para a região das Minas Gerais. Essa grande corrida em busca do “Eldorado” foi acompanhada por um grave problema: a falta de alimentos e de produtos básicos, responsável por
sucessivas crises na primeira década do século XVIII – tais crises de abastecimento afligiram a zona mineradora por longos períodos, nos quais se chegou, inclusive, a interromper
os trabalhos extrativistas para haver produção de alimentos.
Assim, surgiram os pousos e a necessidade de organizar o abastecimento, o que foi
suprido pelos chamados tropeiros, que além de transportarem animais, alimentos e outros
materiais de primeira necessidade, ainda serviam de mensageiros.

Lavagem de diamantes em Minas Gerais. Acervo da Biblioteca Nacional – RJ, 1870-1899.

De 1726 a 1735 ocorre a chegada dos
primeiros “entrantes” na região, que talvez, segundo o que sabe, tenha sido incentivada pela
existência de pedras preciosas. Assim, em 1779
já moravam cerca de uma centena de pessoas
no sertão do Rio Pardo, local que ainda per-

tencia à Vila de Mogi Mirim. A Companhia
de Ordenanças foi criada para melhorar a organização do local e o português Manoel de
Almeida foi nomeado seu capitão. A partir de
1804, o distrito passou a ser comandado pelo
capitão Hipólito Antônio Pinheiro.
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No início do século XIX, os filhos de Manoel de Almeida (Antônio Antunes de Almeida e Vicente Ferreira de Almeida) doaram suas
terras para a construção de uma capela, que foi
benzida pelo padre Joaquim Martins Rodrigues.
A essa população juntaram-se mineiros
e outros entrantes, que, devido à decadência
da mineração em suas regiões, começaram a
se instalar no “Belo Sertão do Rio Pardo”, por
incentivo do governador-geral da Capitania
de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta.
Então, esses pioneiros reivindicaram junto ao Governo Geral do Brasil a criação de uma
Freguesia, já que a Freguesia mais próxima era
a de Mogi Mirim, que ficava a centenas de quilômetros de distância.
Patrocínio Paulista fazia parte da Paróquia de Franca, a qual pertenceu muito tempo. Em 15 de outubro de 1805, o padre Joaquim Martins Rodrigues assumiu o cargo de
vigário, permanecendo nessa função de 1805
a 1849, e assim a Freguesia de Nossa Senhora
da Conceição de Franca foi criada, em 3 de
dezembro de 1805, pertencendo ao Termo da
Vila de Mogi Mirim.
O território original da Freguesia de
Franca, que fora desmembrado da Vila de
Mogi Mirim, abrangia a região de Batatais e
estendia-se até Igarapava e Guaíra, era muito
extenso. Posteriormente, porém, esse território foi bastante reduzido com a criação de novos municípios: Batatais, em 1839; Igarapava,
em 1873; Ituverava e Patrocínio Paulista, em
1885; São José da Bela Vista, em 1948; Cristais Paulista, em 1959; Restinga, Jeriquara e
Ribeirão Corrente, em 1964.
Em 1821, foi criada a Vila Franca Del
Rey, por d. João VI, e instalada somente em
28 de novembro de 1824, tendo como primeiro presidente da Câmara Municipal o capitão
José Justino Falleiros, empossado, junto com
os demais vereadores, no dia 30 de novembro
de 1824.
24

Em 1821, Minas Gerais tentou anexar
a região, mas, devido à resistência dos francanos, essa tentativa falhou.
Com a independência do Brasil, passou
a se chamar Vila Franca do Imperador, uma
homenagem a d. Pedro I.
Em 1833 houve a eleição para juiz de Paz
e, em 1º de junho do mesmo ano, foi eleito José
Justino Faleiros, que era vereador em Franca e
morador na fazenda do Jardim das Macaúbas.
Em 1838, durante a chamada Anselmada, chegou a Franca o padre João Teixeira
d’Oliveira Cardoso que, como juiz de Direito
interino, provavelmente também exercia jurisdição espiritual nesse território. Os antigos
sapucaienses procuravam os socorros espirituais na Matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Franca, além de frequentarem as ermidas
instaladas nas fazendas, onde eram celebrados
atos religiosos.
Em 1839, foi criada a Comarca de Franca e a Lei Provincial nº 21, de 24 de abril de
1856, eleva Franca à categoria de município
e cidade.
Depois do padre Joaquim Martins Rodrigues, chegou o padre Joaquim Ferreira Telles, que exerceu a função de 1855 a 1859; e
o monsenhor Cândido Martins Silveira Rosa,
de 1860 a 1875.

Casa de um caipira, em São Paulo.
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4 - DADOS HISTÓRICOS SOBRE PATROCÍNIO PAULISTA

A

população da cidade começou a ser formada a partir de 1750, em sua grande parte
por famílias mineiras e de outros “entrantes” que, com o declínio dos garimpos das Minas
Gerais e de outras localidades, chegavam em busca de novas plagas, riquezas e terras férteis
e foram se estabelecendo em núcleos clandestinos, na confluência dos rios Santa Bárbara e
Sapucaizinho, numa região conhecida como Barro Preto, e ali fundaram uma povoação a que
chamaram de Santa Bárbara das Macaúbas.
Com essas famílias também chegaram tropeiros, caçadores e paulistas, e foram esses entrantes que começaram a escrever a história de Patrocínio Paulista, desde a fundação do município de Franca, e que, posteriormente, se estabeleceram em nosso território.

Vista aérea do município.
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Em 1833, como o número de habitantes
de Santa Bárbara já era suficientemente grande, criou-se a Freguesia e Distrito de Santa
Bárbara das Macaúbas, o segundo da Vila de
Franca, instalado em 1º de julho daquele ano.
Os garimpeiros que ocupavam a região
não se preocupavam com a preservação do
meio ambiente ou mesmo com a agricultura
e por isso arrasavam os terrenos marginais aos
rios, o que levou ao descontentamento os fazendeiros liderados por João Cândido dos Reis.
Então esse grupo fez uma petição ao
Governo Provincial para que os impedisse de
continuar ali, o que resultou na extinção do
arraial, segundo documentos do Arquivo do
Estado de São Paulo, caixa nº 226, ordem nº
1.021, de Ofícios Diversos de Franca, pasta
1.855, publicados nos Anais do VII Simpósio
de Professores Universitários de História, volume III, página 1.604.
Esses registros trouxeram ciência e clareza de que a freguesia não fora destruída por
tropas vindas de Franca, como se perpetuou
na tradição oral, mas que os garimpeiros, ao
serem notificados pela autoridade competente,
se retiraram, em 1855, sem impor resistência.

Assim, seus ranchos foram mais tarde
queimados pelos fazendeiros, para que não retornassem aos locais.
Apesar disso, os garimpeiros não desanimaram e voltaram a se arranchar às margens dos
rios Santa Bárbara e Sapucaizinho, começando
a trabalhar às escondidas, o que provocou, por
parte dos fazendeiros, novo pedido ao presidente da Província para sua expulsão – eles foram
notificados em 26 de fevereiro de 1862 para
que dali saíssem, o que foi feito pacificamente.
A retirada fora verificada pelo oficial de
Justiça, em 15 de março do mesmo ano, e consta em um documento que relacionava o nome
de todos os garimpeiros que ali se encontravam.
Porém, os garimpeiros, sabendo da riqueza das pedras existentes no local, não desistiram
de procurá-las. Foram vivendo em ranchinhos
em meio ao mato, mudando para as imediações onde não eram molestados e procurando
se precaver, comprando terras onde pudessem
morar e praticar suas atividades legalmente.
A notícia da existência de grande quantidade de pedras preciosas na região provocou
um grande afluxo de pessoas desejosas de explorar essas plagas, além da chegada daqueles

Guerra do Paraguai – Batalha do Avaí, obra de Pedro Américo, 1872.
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que fugiam do recrutamento para a Guerra
do Paraguai (1864/1870), o que provocou
um enorme êxodo de foragidos para a região
– esse grupo passou a se dedicar ao garimpo e
à agricultura.
Devido às notícias procedentes do cenário da Guerra do Paraguai, foram usados nos
garimpos muitos nomes alusivos aos acontecimentos mais notáveis dessa guerra, por exemplo, o garimpo instalado na fazenda do coronel
Manoel Basílio de Andrade, foi chamado de
Humaitá; em terras que ficavam localizadas a
pouco mais de 16 quilômetros do centro da cidade, posteriormente pertencentes a João Ferreira Martins, deram o nome de Paraguaia, etc.
Assim, os garimpeiros subiram o Sapucaizinho e se instalaram às suas margens, já em
terras pertencentes à Fazenda do Turvo, onde
hoje se localiza a cidade de Patrocínio Paulista.
Mas, por causa da alta dos diamantes,
após 1865, afluíram para a região outros garimpeiros, agora comandados por Albino Carvalho Pinheiro de Lacerda, irmão do segundo
fabriqueiro dessa Matriz – a sede principal de
atividade desses trabalhadores foi a Fazenda do
Turvo e ainda um lugar chamado Barro Preto.
Monsenhor Cândido Rosa, considerado
um dos fundadores do Patrocínio do Sapucaí
e de São José da Bela Vista, vendo tamanha
aglomeração de “fiéis”, resolveu intervir, no
sentido de incentivar esse povo a fazer doação
de um terreno para o patrimônio de Nossa
Senhora do Patrocínio, a fim de fundar uma
freguesia no Barro Preto ou no Turvo.
Provavelmente, já em 1867 fora celebrada a primeira missa no Barro Preto, onde
queriam fundar a igreja com o título de Santo Antônio. Porém, a Fazenda do Turvo era
mais apta para esse fim, porque por ela passava a estrada para Santa Rita de Cássia e outros
lugares vizinhos.
Essa missa foi celebrada em um templo
coberto de capim, em um rancho improvisado

perto da ponte do Sapucaí, no então Garimpo
do Sapucaí, e contou com a ajuda de Antônio
Bernardes Pinto, fazendeiro de Franca, segundo relato feito pelo padre Heriberto.
Devido a essa origem, a paróquia da cidade é chamada, vulgarmente, de “Garimpo
do Sapucaí”.
Em 1869, com o crescimento da população local, monsenhor Rosa, que mantinha
o desejo de fundar um centro social para os
garimpeiros, incentivou o sr. Joaquim Carlos
Monteiro a fazer uma subscrição pública a fim
de comprar um terreno para a futura freguesia.
Com o produto dessa subscrição, os garimpeiros João Carolino Dias, José Joaquim
Rouco, o comerciante major Álvaro Carvalho
Pinheiro de Lacerda, o fazendeiro Venâncio
José do Nascimento, Joaquim Carlos Monteiro
e outros interessados na fundação de uma povoação, promoveram uma subscrição pública
e, com o dinheiro arrecadado adquiriram uma
parte de terras da Fazenda do Turvo, naquela
época pertencente ao major Antônio Joaquim
do Nascimento. Assim, foi feita a doação dessas
terras localizadas à margem esquerda do Sapucaizinho, para a formação do patrimônio e a
construção da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, visto que monsenhor Cândido de Rosa
tinha especial devoção a essa santa.
O documento de doação foi passado
por Joaquim Carlos Monteiro e sua mulher
no tabelionato de José Ferreira Mendes, em
Franca, a 14 de julho de 1869.
Uma cópia desse documento foi feita,
em 16 de janeiro de 1895, e anexada à folha 2, do Livro Tombo nº 1, da Paróquia de
Patrocínio Paulista. Nesse mesmo Livro, foi
também afixada a folha de assinatura daqueles
que fizeram a subscrição pública, colaborando
para adquirir o patrimônio, mas infelizmente
ela não mais se encontra ali arquivada, vítima
que foi das intempéries ou de pessoas inescrupulosas que desconhecem a importância
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da documentação histórica, restando apenas
os relatos do padre Heriberto Goettersdorfer
(1905), transcritos no Livro Tombo referido
acima e no Almanaque de Patrocínio Paulista,
em 1985, além de sobreviver na tradição oral,
por meio de pessoas que ouviram relatos de
seus antepassados.
De tal forma, pouco tempo depois, sob
a direção do fabriqueiro, o povo da cidade
começou a construir uma capela, que servia
para a celebração do ato do culto divino, em
um rancho ao pé do cruzeiro com a imagem
da padroeira – ali eram celebradas missas, diversas vezes, pelo monsenhor Rosa e o padre
Thomaz, fundador da paróquia vizinha, São
Thomaz d’Aquino.
Em 30 de março de 1874, a Lei nº 17,
promulgada pelo então presidente da Província, dr. João Theodoro Xavier, elevou a povoação à condição de Freguesia e suas divisas com
a Paróquia de Franca foram aprovadas por
atos da mesma presidência, em 13 de maio de
1875, e marcadas as divisas em 3 de outubro
do mesmo ano.
Em 1905, por ordem do fabriqueiro
Francisco Cândido de Assis Falleiros, o agrimensor Antônio Carlos de Vilhena levantou
uma planta do patrimônio, com todas as datas
anteriores, e constatou que a primeira foi concedida em 1º de abril de 1870, e a construção de prédios regulares começou nesse mesmo ano. Os primeiros pagamentos de foros
acham-se registrados em maio de 1870, no 1º
livro de receita e despesa, pela mão do fabriqueiro Joaquim Carlos Monteiro. Esse livro de
receita e despesa somente foi organizado pelo
juiz de Direito de Franca, dr. João Feliciano da
Costa Ferreira, em 29 de abril de 1875, quando o dito fabriqueiro prestou contas.
A Lei nº 23, de 10 de março de 1885,
assinada pelo então presidente da Província,
dr. José Luiz de Almeida Couto, elevou a
antiga povoação à condição de Vila, com o
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nome de Vila de Nossa Senhora do Patrocínio do Sapucaí.
Os primeiros vereadores foram eleitos
em 10 de dezembro de 1887, tendo como primeiro presidente da Câmara o coronel João
Villela dos Reis, os quais tomaram posse em
28 de janeiro de 1888.
Em 10 de dezembro de 1887 foram
eleitos os primeiros vereadores, que tomaram
posse de seus cargos em 28 de janeiro de 1888,
sendo que a Vila foi emancipada à condição
de Município nessa mesma data. O primeiro
presidente da Câmara foi o coronel João Villela dos Reis, eleito em 20 de março de 1889.
Foi ele que em ato presidencial criou o foro
civil e o conselho de jurados.
Segundo escreveu dr. Antônio de Toledo Pisa, um recenseamento realizado em
1886 apontou o número de 2.281 pessoas residentes; já o recenseamento federal de 1890
registrou 3.892 habitantes, o que denotou um
crescimento de 400 pessoas por ano.
A libertação dos escravos, em 1888, acabou por levar à região colonos estrangeiros
(italianos, espanhóis e portugueses), os quais
formaram parte dessa população, mas de maneira muito flutuante.
Em 25 de agosto de 1892, pela Lei nº 80, a
Vila de Nossa Senhora do Patrocínio foi elevada
à categoria de Comarca e Cidade pelo Governo
de São Paulo, sendo seu primeiro juiz de Direito
o dr. Primitivo de Castro Rodrigues Sette.
O distrito de Paz do Arraial da Aparecida (Itirapuã) foi criado e incorporado à Comarca de Nossa Senhora do Patrocínio do Sapucaí, pela Lei nº. 751, de 14 de novembro de
1900, ficando ligado a ela até 24 de dezembro
de 1948, quando a Lei nº 233 criou o município de Itirapuã – a mesma lei fez com que
o antigo “Garimpo do Sapucaí” passasse a se
chamar Patrocínio Paulista.
Hoje, Patrocínio Paulista possui apenas
o distrito de sua sede.
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DE CAPELA A MUNICÍPIO
Da formação de uma capela ao estabelecimento de um município, existe um percurso de denominações. Vamos entender melhor quais são e o que significam:
Capela: pequeno templo fundado pelos nobres ou senhores nas terras de sua propriedade, geralmente ao lado de sua casa. Convertia-se muitas vezes em Paróquia, formando uma Vila.
Freguesia: sede de uma igreja paroquial que servia para a administração civil. Era a
categoria oficial em que era elevado um povoado, quando nele havia uma capela administrada por um pároco que era mantido à custa dos moradores, que lhe pagavam um valor
anual para o seu sustento.
Vila: unidade político-administrativa autônoma equivalente a Município, trazida de
Portugal para o Brasil no início da colonização, tendo perdurado até fins do século XIX;
toda vila deveria possuir Câmara e cadeia, além de um “pelourinho” – símbolo da autonomia; termo empregado em substituição a Município, pois este não podia ser empregado na
colônia, ou seja, em terras não emancipadas.
Termo: território da Vila, cujos limites são imprecisos. Tinha a sua sede nas Vilas ou
Cidades respectivas e era dividido em Freguesias, limites, raias ou marcos divisórios, que
extremam uma área circunscrita.
Cidade: título honorífico concedido, até a proclamação da República, pela Casa Imperial, a Vilas e Municípios, sem nada acrescentar à sua autonomia. A partir da Constituição de
1891, esse poder é delegado aos Estados, que podem tornar Cidade toda e qualquer sede de
Município. Nome reconhecido legalmente para as povoações de determinada importância.
Município: divisão administrativa de origem romana, levada pelos romanos para a
Península Ibérica, e de Portugal trazida para o Brasil. Equivale à Vila e define a menor unidade territorial político-administrativa autônoma. Entre os romanos, a Cidade que possuía
o direito de se administrar e governar por suas próprias leis; no Brasil, substitui definitivamente o termo “Vila” a partir da República, tendo aparecido pela primeira vez na legislação
na Carta Régia de 29 de outubro de 1700.

Igreja Matriz.
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5 - ORIGEM DO ANTIGO NOME

N

ossa Senhora do Patrocínio, Santa Bárbara das Macaúbas e Nossa Senhora do Patrocínio de Sapucaí foram os nomes recebidos por influência da padroeira, cujo templo se acha
próximo ao Rio Sapucaizinho, que por sua vez deságua no Sapucaí, popularmente chamado de
“Garimpo do Sapucaí”.
Segundo Karl Von Martius, o nome “Sapucaí” ou “Sapucaia-hy” significa Rio da Galinha, e “Sabia-caia-hy” significa Rio da Sapucaia.
Já o dr. João Mendes de Almeida, em seu Dicionário Geográfico da Província de São Paulo,
escreve que Sapucaí é uma corruptela de “Há-pug-quai-i”,ou seja , um fluxo d’água que sofre
sucessivos cortes, furos e cinturas – “ha” = cortar, talhar; pug = furar, arrebentar; quai = fazer
cintura, estreitar, e i = preposição de perseverança. O “h” aspirado parece soar “ç”; alusivo a ter
saltos e cachoeiras, bem como gargantas (furos) feitas nas rochas.

Cachoeira do Rio Sapucaizinho.
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Teodoro Sampaio, no livro Tupi na Geografia Nacional, diz que “Sapucaí ou sapucaia-y”,
significa rio das sapucaias.
Segundo o Novo Dicionário Aurélio, sapucaia é uma árvore da família das lecitidáceas
(Lecythis pisonis), da Floresta Atlântica, de folhas

oblongas e acuminadas, flores grandes, carnosas,
violáceo-pálidas, e com muitos estames fundidos, sendo os frutos enormes cápsulas lenhosas
e cilíndricas, com grandes sementes oleaginosas,
muito apreciadas como alimento saboroso, e de
madeira ótima para obras externas.

ANTIGAS FAZENDAS DA REGIÃO
Fazenda da Serra – Sua primeira proprietária foi d. Joaquina Custódia da Conceição
(Madrinha da Serra), posteriormente pertenceu ao capitão Vicente Nunes Ferreira.
Fazenda do Esmeril – Fundada na
década de 1820, posteriormente, pertenceu ao senhor Pio Avelino de Figueiredo.
Ela abrigava uma pequena ermida na qual
muitas vezes foram celebradas missas.
Fazenda de Santa Bárbara –
Fundada, por volta de 1828, pelo capitão José Eduardo de Figueiredo, pai do
coronel Estevão Marcolino de Figueiredo, teve sua casa construída em 1838,
com uma ermida dentro. Essa fazenda
recebeu visitas ilustres, como a de d. Joaquim Gonçalves de Azevedo, bispo de
Goiás, em 1869; a de d. Cláudio José
Gonçalves Ponce Leão, bispo de Goiás, quando esse foi à Europa e depois,
quando voltou, em 1870; a do presidente de Goiás, dr. José Joaquim Leite Moraes; e, em 5 de julho de 1904, recebeu
ainda a visita do conselheiro Antônio
Prado, na época, prefeito de São Paulo.
Fazenda do Jaborandi – Foi fundada na década de 1830 por Joaquim
Cachoeira do Guido.
Garcia de Figueiredo, com ermida e um
cemitério. Posteriormente, passou a ser a propriedade de João Alves de Figueiredo.
Fazenda do Turvo – Fundada na década de 1830, pelo major Antônio Joaquim do
Nascimento, posteriormente tornou-se patrimônio do sr. Joaquim Alves Falleiros – o lote
cedido à igreja era parte desta fazenda.
Fazenda de São Francisco – Fundada na década de 1850 pelo sargento-mor Veríssimo Plácido de Arantes, juiz municipal de Franca, logo depois da chamada Anselmada,
posteriormente passou a integrar as posses do sr. Joaquim Villela dos Reis, pai do coronel
João Villela dos Reis.
Fazenda do Jardim – Fundada na década de 1850 por José Justino Falleiros, posteriormente, passou para o major João Cândido Falleiros.
Fazenda Vanglória – Fundada na década de 1870, com ermida, por Manoel Claudiano Ferreira Martins, posteriormente, passou para Joaquim de Paula Marques.
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BREVE RESUMO DE FATOS HISTÓRICOS
1884 – Em 28 de fevereiro desse ano foi criada a Agência de Correios da cidade, sendo o primeiro agente postal do qual se tem lembrança o sr. Manzi Antônio, que mudou-se
em 1898 e ficou até 1912 ou 1913 em Patrocínio. Foi estafeta até a sua aposentadoria o sr.
João Hipólito de Figueiredo. Ele transportava as malas a cavalo e assim o fez até o ano de
1920, quando as cartas passaram a ser levadas pela Empresa de Automóveis. Até 1913, a
Agência funcionou numa casa situada na atual praça Altino Arantes. Dessa data em diante
foi transferida para a rua Major Álvaro, n° 32, sendo agente postal a sra. Mariana Cristina
Falleiros. Em 8 de maio de 1939, a Agência foi transformada em Postal Telefônica, sendo
agente postal a sra. Mariana Cristina Falleiros – o prefeito municipal, o sr. Elpídio Falleiros,
foi quem muito trabalhou para introduzir esse melhoramento na cidade. Com a aposentadoria de d. Mariana, em 1943, foi nomeada para substituí-la Anália Falleiros Conrado. Em
20 de abril de 1953, a Agência foi transformada em Postal Telegráfica e as transmissões
passaram a ser feitas pelo aparelho Morse. O sr. Jair Falleiros era quem trabalhava como
telegrafista. Em 1985, passou a funcionar novamente como Postal Telefônica, tendo na
direção da Agência o sr. Cristiano Antônio de Oliveira.
1892 – Surge em Patrocínio a primeira banda, pertencente à Conferência de São Vicente de Paulo, que era proprietária dos instrumentos, conhecida como “Banda Musical Filarmônica”. Regida pelo maestro Firmino do Nascimento, em 1898 Manzi Antônio passa a
integrá-la – sua mudança para Patrocínio se deu como agente do correio, porém, como possuía bons conhecimentos de música, assumiu em 1900 a regência da mesma passando a
ser conhecida como a “Banda do Maestro Manzi Antônio”. Essa corporação musical passou
então a abrilhantar as noites patrocinenses. Na época, o sr. Joaquim Garcia Paiva Júnior, ao
se mudar com a família para a cidade, montou uma, denominada “Banda do Maestro Garcia”.
Em 1905, com a extinção da banda de Manzi Antônio, os músicos de ambas as corporações
passaram a tocar juntos. Com a mudança do maestro Garcia para uma fazenda, a regência
da banda fica a cargo de Joaquim Braz de Figueiredo – somente nos fins de semana o
maestro Garcia comparecia à cidade para executar as belas composições que havia feito
durante a semana. A banda exerceu atividades constantes até 1908, voltando a atuar em
1911, sendo que nesse período os instrumentos foram recolhidos pela Câmara Municipal.
1905 – O padre Heriberto Goettersdorfer escreveu e lançou no Livro Tombo da Igreja
Matriz os minuciosos Apontamentos Histórico Geográphicos sobre Patrocínio de Sapucahy, primeiro trabalho mais minucioso sobre a cidade.
1908 – Em 1º de novembro desse ano foi inaugurada a “Santa Casa de Misericórdia”
de Patrocínio de Sapucaí, em prédio doado, em 1905, pelo capitão João Novato. Situava-se na esquina das ruas 13 de Maio e Sargento Tomás, e contava com uma comissão de
agenciadores de recursos composta pelos seguintes senhores: coronel João Villela dos
Reis, capitão João Evangelista da Rocha, capitão Manoel Jorge Medeiros da Silva e, como
tesoureiro, o capitão João Novato. Muitos anos depois, devido à necessidade de mudanças, foi composta nova comissão para viabilizar a construção de um novo prédio.
1911 – O maestro Garcia, por intermédio de Joaquim Braz de Figueiredo, pede à
Câmara a doação dos instrumentos e a reativação da banda. Nesse mesmo ano, o capitão
João Novato adquire novos instrumentos e os doa ao maestro Garcia. Em 7 de setembro
nasce José Novato Dias, filho do benfeitor da corporação musical, que passa então a
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chamar-se “Banda Sete de Setembro”, em homenagem ao filho de João Novato. Em 1924,
capitão João Novato falece em Patrocínio do Sapucay.
1913 – Felício Radesca, imigrante de Monte Sano, Itália, instala o primeiro cinema
da cidade, o “Sete de Setembro”, abrigando-o numa antiga casa comercial adaptada, na
esquina das ruas Cônego Peregrino e Voluntários Paulistas. Posteriormente, houve uma
mudança de proprietário e ele passou a chamar-se “Cine Paratodos”. Com o tempo surgiram outros, como o “Cine Teatro Continental”, gerido pela empresa Marcelino Carraro, até
1955; em 1958 surge o “Cine Flórida”, inicialmente de propriedade de Lourival Falleiros,
que passou por vários outros proprietários e funcionou até 1982.
1914 – Em 15 de agosto de 1914 foi inaugurado, oficialmente, o fornecimento de luz
elétrica à cidade pela concessionária Cia. Francana.
1915 – Surge a imprensa em Patrocínio Paulista, um sinal claro de que progresso
chegara – esse fato ocorreu com a criação do primeiro jornal patrocinense, A Justiça, de
propriedade de seu também diretor, o capitão João Novato. Seu redator era o conceituado
José Nascimento, a quem Sabino Loureiro endereçou uma carta de cumprimentos transcrita no primeiro número da publicação. Esse primeiro jornal, o único na cidade, passou a
funcionar como um órgão oficial, publicando os atos da Câmara Municipal e da Prefeitura.
O jornal A Justiça teve vida longa em Patrocínio, sendo que nos arquivos municipais
encontra-se uma boa quantidade de seus exemplares relativos aos anos de 1924 e 1925.
Não se sabe, porém, quando ele deixou de ser publicado. Também outros jornais circularam na cidade, sendo que o jornal O Progresso cuja circulação foi interrompida em alguns
momentos, tornou-se de grande importância para o município.
1916 – Falece um grande político patrocinense, o coronel Estevão Marcolino de Figueiredo, filho do capitão José Eduardo de Figueiredo e de d. Mariana Delminda de Figueiredo. Ele foi vereador, deputado estadual e federal e sempre defendeu os interesses de
sua querida terra. Seus herdeiros fundaram, em 1916, o jornal O Estevinópolis, que passou
a refutar fragorosamente as opiniões do A Justiça. Os ânimos se acirraram. Paralelamente
ao jornal O Estevinópolis, e impresso na mesma tipografia, começou a circular no mesmo
ano o A Mocidade. Dirigido por José Barcellos, o jornal saía às quintas-feiras, anunciando
nos altos da página ser um “órgão literário e noticioso”. O último número que se tem notícia
desse jornal é datado de 2 de novembro de 1917.
1919 – O jornal O Progresso nasceu em meados desse ano. Tanto é certo que o
exemplar n° 263, de maio de 1925, traz abaixo do título uma referência ao “Anno VII”.
Figuravam como redatores Nabuco e Marcos Rialto, sendo proprietário João Machado. O
último exemplar localizado traz o n° 24 e vem datado de 23 de março de 1923.
1921 – A Câmara de Vereadores editou, em 17 de dezembro desse ano, o Código
de Posturas Municipais de Patrocínio do Sapucay, promulgado pelo então prefeito Antônio
Joaquim de Alvarenga através da Lei nº 22/1921. Esse documento possui 304 artigos e
dez tabelas – era por ele que os vereadores regulavam os poderes do município, assim
como disciplinavam a política sanitária, a segurança pública, os salários dos servidores
e também as normas fiscais e urbanísticas. Trata-se de um “pitoresco documento”, pois
compila preceitos das mais variadas ordens – matéria constitucional, administrativa, processual, tributária e penal.
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1924 – Nesse ano, o município perde dois expoentes de sua história. Em 13 de junho,
falece na cidade o capitão João Novato, considerado o primeiro benemérito da Santa Casa
de Misericórdia de Patrocínio Paulista. Contava 60 anos (1864-1924) de idade, era viúvo e
tinha 7 filhos. Foi homenageado por necrológio do jornal O Progresso, de 15 de junho. Em
19 de novembro, faleceu o poeta Jorge Faleiros, patrocinense nascido em 3 de novembro de
1898, filho de Francisco Cândido de Assis Falleiros e d. Ana Cláudia Falleiros. Faleceu em
São José dos Campos, SP, com apenas 26 anos de idade. Poeta muito culto e de grande
sensibilidade, que nos legou belos poemas editados em seu livro póstumo Nirvana – esse
livro foi reeditado com acréscimos durante o mandato do então prefeito José Milton Faleiros. O nome do poeta foi dado, pela Lei nº 4.418, de 26 de novembro de 1957, ao Ginásio
Estadual de Patrocínio Paulista, que passou a chamar-se Ginásio Estadual “Jorge Faleiros”.
1932 – Irrompida a Revolução Constitucionalista, em 9 de julho, jovens patrocinenses,
sensibilizados com a causa, enfileiraram de pronto a lista de voluntários e muitos deles seguiram para os campos de batalha: Firmo Pereira Sobrão, João Novato Dias, Juvenal César de
Figueiredo, Esmeraldo Nunes Monteiro, Orlando de Andrade Figueiredo, Olívio Goulart de Andrade, Waldomiro de Andrade, Alceu Andrade Figueiredo, Domingos Puglia, Joaquim Gomes
Filho, Octávio Gonzaga da Silva, José Rodrigues de Paula, João Cândido da Silva, Benedicto
Alves dos Santos, Luis Villela dos Reis, José Patrocínio Ferreira, Emílio Nunes Monteiro, Leandro Olympio Thomaz, José Novato Dias, Antônio Torres, Alcides Falleiros, Joaquim Gadini,
Lourival Fernandes, José Machado Fernandes, José de Andrade Sobrinho, padre Antônio Pinto de Andrade, João Cândido Falleiros, Pedro Monteiro Paes Leme e Braz Germano.
1935 – Em janeiro, editado inicialmente por Ricardo Pucci, tendo como redator o sr.
Lourival Fernandes, nasce o jornal O Garimpeiro. Em maio, contudo, Rubens Alves Leite
passa a ser o seu editor, substituindo a Ricardo Pucci; também Lourival Fernandes deixa
a redação. O jornal findou com o ano. Na mesma gráfica em que era impresso e editado
O Garimpeiro, ainda em 1935, renascia o A Cidade. Sabe-se que o jornal teve existência
anterior, em data imprecisa, pois no exemplar obtido consta “2ª PHASE”. Editado por seu
proprietário, Rubens Alves Leite, tendo como redator o sr. Augusto Novato, supõe-se que
A Cidade também nesse período teve curta vida, deixando de circular, talvez, em 1936.
1941 – Em 30 de setembro, foi fundada a Cooperativa de Laticínios de Patrocínio
do Sapucaí Ltda., no distrito de Itirapuã, município de Patrocínio Paulista. Mais tarde, sua
sede se transferiu para Patrocínio Paulista e chegou a produzir todos os subprodutos do
leite, como queijos de vários tipos, destacando-se entre eles o famoso parmesão com a
marca “Dollar”, manteiga, caseína e lactose. Essa importante cooperativa chegou a abranger um amplo raio de ação, congregando os municípios de Itirapuã, Franca, Restinga,
Pedregulho, Cristais Paulista, Jeriquara, Rifaina, Igarapava, Ribeirão Corrente, Buritizal
e Ituverava, no Estado de São Paulo e, em Minas Gerais, os de São Tomaz de Aquino,
Capetinga, Ibirací e Claraval, sendo que, em 1971 congregava 547 associados, com um
capital de CR$ 644.871,95. Era filiada à Cooperativa de Laticínios do Estado de São Paulo,
entregando a ela cerca de 35.000 litros diários, que eram distribuídos à população com o
nome de “Leite Paulista”.
1943 – Em 2 de julho foi fundada a Cooperativa Agrícola Mista de Patrocínio do Sapucay, que se propunha a fornecer bens de consumo necessários à lavoura. Mais tarde, é
integrada à Cooperativa de Laticínios, passando a fazer parte do Departamento de Compras e Vendas dessa cooperativa.
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1950 – Foi inaugurado o primeiro Posto de Assistência Médica-sanitária (PAMS),
criado pelo Governo Estadual em julho de 1949. Funcionava em prédio alugado na esquina
das ruas Major Álvaro e João Villela, tendo a finalidade de proporcionar assistência médica
gratuita às crianças e aos adultos, vacinação infantil e fiscalização sanitária em residências
e estabelecimentos comerciais.
1953 – Criação da Escola Estadual “Jorge Faleiros”, com ato publicado no DOE, de
30 de dezembro de 1953, tendo como mentor o sr. José Alves de Souza Faleiros Júnior,
profº e farmacêutico da cidade.
1955 – Em 10 de março, o antigo Frigorífico Sapucaí Paulista S/A passa a fazer parte
da Cooperativa Industrial Agropecuária de Patrocínio Paulista, prestando serviços a seus
associados, abatendo o gado de corte, fornecendo carne verde aos açougues da região,
produzindo grande quantidade de embutidos e também produzindo charque, sebo e outros
derivados de que o comércio regional necessitava.
1956 – A Cooperativa de Crédito de Patrocínio Paulista Responsabilidade Ltda., foi
criada em 1º de abril, visando o suprimento do capital de giro de todas as demais cooperativas em funcionamento no município. Em 26 de outubro de 1977, seu saldo positivo foi
assumido pelo Banco do Estado de São Paulo (Banespa), cuja agência foi inaugurada no
mesmo prédio da cooperativa liquidante.
1958 – O prefeito em exercício, por meio da Lei Municipal nº 166, de 17 de fevereiro
1958, doou um terreno com a dimensão de 900 metros quadrados, situado à rua 10 de
Março, para a construção em dois pavilhões, pelo Instituto de Previdência do Estado, do
posto de assistência médico-sanitária, que foi inaugurado em 5 de dezembro de 1961, já
no governo do sr. Ederval José dos Reis. Ele passou a funcionar nessa mesma data, com
divisão de atendimento para adultos e crianças.
1959 – Fundação da Cooperativa dos Cafeicultores de Patrocínio Paulista, em 7
de novembro.
1961 – Fundação da Cooperativa de Consumo, em 1º de julho, de grande utilidade
para os consumidores em geral e que permaneceu ativa por quase 11 anos. Prestou bons
serviços à comunidade e encerrou suas atividades em 18 de fevereiro de 1972.
1964 – O Clube Hípico de Patrocínio Paulista foi fundado em 29 de junho, tornando
realidade o sonho de vários patrocinenses.
1967 – O antigo Posto de Assistência Médica-Sanitária (PAMS) transformou-se no
Centro de Saúde IV, pertencente ao Distrito Sanitário 6-3, de Franca, de acordo com a
publicação da Secretaria de Saúde, no DO, em 18 de março de 1970.
1968 – Em 7 de setembro, dirigida por J. Isaltino, surgiu a A Folha de Patrocínio,
tendo como redatores Arildo Gomes e Airton Alves da Silva, sendo impressa na cidade de
Franca. Problemas financeiros provocaram seu rápido desaparecimento.
1970 – No dia 27 de setembro, o sr. Emílio Bertoni fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio Paulista e Itirapuã.
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1972 – A produção da Cachaça Premium Elisa inicia-se na Fazenda Santa Elisa,
empresa familiar fundada no município pelo profº Bruce Baner Johnson.
1973 – A Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fundada na cidade por alguns
fiéis vindos de Franca, visando a propagação do Evangelho.
1976 – O Sindicato Rural de Patrocínio Paulista foi fundado pelos senhores Juca
de Andrade, Tarcísio Leite, Edson Castro do Couto Rosa e outros, que criaram uma nova
entidade em Patrocínio Paulista para representar a agropecuária. Em 12 de setembro, foi
fundada uma nova entidade que recebeu o nome de Centro Espírita Cristo Consolador.
1979 – O Centro Comunitário “Maria do Rosário” surge em Patrocínio Paulista como
uma nova entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 29 de outubro. O nome
da nova entidade foi uma homenagem muito merecida à antiga moradora do bairro Santa
Cruz, Maria do Rosário do Nascimento.
1985 – Na ocasião do centenário do município foi editado o Almanaque Histórico de
Patrocínio Paulista, em homenagem à cidade.
1987 – Uma antiga aspiração dos moradores da Fazenda Lambary se realizou com a
construção da Capela de Santa Clara de Montefalco. No mesmo ano, frei Custódio se desligou do cargo de pároco e o bispo diocesano d. Diógenes Silva Matthes deu posse como
administrador paroquial ao padre Ciríaco Remón y Remón.
1988 – Em 29 de julho às 5h30, faleceu o padre Inocente Osés, aos 91 anos, após
longa enfermidade. No mesmo ano, a Loja Maçônica Fênix passa a funcionar.
1989 – No dia 22 de junho, faleceu o padre Ciríaco Remón y Remón, então o padre
Alaor dos Santos se encarregou da paróquia de Santa Clara até a nomeação do novo pároco: padre Rosalvo de Miranda, em 7 de setembro. A Comunidade Evangélica “Adonai”
(Meu Senhor) é fundada por um grupo de cinco “irmãos”, Mauro Apolinário, Marildo Gabriel,
Sandro, Eduardo e Francisco. Nesse mesmo ano, surgiu a Instituição Assistencial Frederico Ozanan, fundada com o objetivo de acolher pessoas desabrigadas e desamparadas.
Foi inaugurada em 10 de dezembro e durante sua trajetória de existência a instituição teve
vários presidentes. Atualmente, a presidente é a sra. Nilza Bernardo da Silva. Ainda em
1989 surge o Grupo de Folia de Reis chamado “Os Patrocinenses”, formado por 12 Integrantes, liderados pelo seu fundador, sr. Antônio Silvestre da Silva (o embaixador da Folia).
1990 – O teatro surgiu em Patrocínio Paulista durante a gestão do prefeito José Milton Faleiros, quando Ana Maria Faleiros recebeu o edital de um curso de teatro promovido
pela oficina cultural Cândido Portinari, de Ribeirão Preto, e fez uma parceria com o sr. David Cabral, profº pedagogo e instrutor de teatro, que trouxe a proposta de formação de um
grupo teatral, o projeto “Claraboia”.
1991 – É fundada a empresa Queijos Mama, em 1º de abril, tendo como idealizador
Sérgio Vioto. A Escola Agrupada passa a chamar E.E.P.G. Prof. Luiz Andrade de Freitas.
1992 – Em 8 de fevereiro, depois de 68 anos de apostolado na cidade de Patrocínio
Paulista, os padres Agostinianos entregam a Paróquia, que foi transformada no Seminário
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Propedêutico Nossa Senhora do Patrocínio. Tomou posse como vigário paroquial o padre
Marco Antônio Gimenez Garcia e seu coadjutor, Marcos Valentin Nerone. No dia 13 de fevereiro foi inaugurado o Seminário pelo bispo diocesano, d. Diógenes Silva Matthes, com o
nome de Seminário Diocesano Casa Propedêutica, contando com sete seminaristas cursando o 2° grau na E.E.P.S.G. Jorge Faleiros. A Paróquia de Itirapuã, que era anexada a ela, no
dia 28 de dezembro, passa a ser dirigida pelo padre Marcos Valentin Nerone, que deixou de
trabalhar em Patrocínio e tomou posse na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itirapuã.
1995 – A ideia de formar um grupo de congada na cidade foi do idealista sr. Joaquim
Cândido Garcia, que em 20 de abril criou o Grupo de Congada Unidos de Patrocínio Paulista. Desde sua criação até os dias atuais o Grupo teve como capitão o sr. Sebastião Freitas
da Silva. No início, o Grupo chamava-se Marinheiros de Santa Cruz, e hoje tem o nome de
Unidos de Patrocínio Paulista.
1996 – A EMEI Gercyra de Andrade passa a reunir, em um só local, as classes
de Educação Infantil, que antes funcionavam separadamente em vários locais e horários.
Todas as turmas passam a funcionar em um novo e amplo prédio, e a unidade recebeu o
nome de Gercyra de Andrade, mas só em março de 1997, durante o governo do prefeito
Nélio Liporoni, o nome foi oficializado. Atualmente, a EMEI Profª Gercyra de Andrade, em
seus dois períodos (manhã e tarde), atende mais de 500 alunos de 3 a 6 anos. No dia 30 de
dezembro, numa Eucaristia presidida pelo bispo d. Diógenes, tomou posse o novo pároco
de Patrocínio, o padre Marco Antônio Bognotti.
1997 – Em abril de 1997, as obras da capela do bairro Santa Cruz foram concluídas,
com salas para catequese, cozinha e banheiros. Já as da Matriz foram concluídas em setembro do ano seguinte. Foi fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo casal de
pastores Aparecido Bueno e Viviane Bueno.
1998 – A empresa Jussara inaugura uma das mais modernas plantas industriais do
País, em Patrocínio Paulista, onde hoje funciona sua sede. Em 3 de setembro, surge na
cidade o Rancho JP, restaurante de comida típica mineira e goiana. Ainda em 1998, inicia-se o Projeto Sonho de Criança.
1999 – A CEVASA surgiu do desejo de desenvolvimento socioeconômico de Patrocínio
Paulista. Naquela oportunidade, os empenhos de três importantes grupos, governo, agricultores e indústria, foram fundamentais para o nascimento de uma nova empresa. Em dezembro,
implanta-se na Paróquia da cidade a Escola Paulo Apóstolo, com o objetivo de suscitar e formar
novos agentes de evangelização. Ainda em dezembro, o patrocinense Fábio Costa torna-se diácono permanente, recebendo o acolitato em Franca, na Catedral Nossa Senhora da Conceição.
2000 – A J.A. Saúde Animal foi fundada em Patrocínio Paulista por José Abdo de
Andrade Hellu. Hoje, consolidada no mercado, é uma indústria farmacêutica que atua no
setor veterinário, desenvolvendo, fabricando e comercializando medicamentos para bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. Em 8 de dezembro, celebrou-se a Eucaristia
de Ordenação Sacerdotal do patrocinense padre Flávio Augusto Cícero, que atualmente
exerce seu ministério na Paróquia Cristo Rei, em Orlândia.
2001 – Em 28 de julho, o patrocinense e religioso da Ordem dos Agostinianos Recoletos Afonso de Carvalho Garcia foi ordenado sacerdote por d. Diógenes Silva Matthes.
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Em 2 de dezembro, tomou posse o novo pároco da cidade, o padre Heriberto dos Santos,
que veio da paróquia Sant’Ana. Após a renúncia de padre Heriberto, no dia 15 do mesmo
mês, toma posse o padre Ângelo Pignoli, no cargo de administrador da Paróquia Nossa
Senhora do Patrocínio, designando o padre Alessandro Marcos de Souza e o padre Mário
Reis Trombeta como cooperadores do administrador paroquial.
2002 – Em 24 de abril, frei Caetano Ferrari é nomeado bispo coadjutor da Diocese de
Franca. No dia 10 de novembro, toma posse o novo pároco da Paróquia Nossa Senhora do
Patrocínio, o padre Cássio Dias Borges.
2004 – O show “Sonho de Criança” passou a dar as oportunidades para crianças com
necessidades especiais, sendo depois reestruturado já então como “Projeto”.
2006 – O Projeto Sonho de Criança teve o privilégio de contar com a participação das
crianças da APAE de Patrocínio Paulista, e continuam fazendo parte da equipe, contribuindo para o início da inclusão de alguns alunos da APAE na rede de educação do município.
Em 1º de dezembro, a Banda Marcial de Patrocínio Paulista foi criada, por meio do projeto
de Lei Municipal n° 2.131/06, tornando-se uma corporação musical da cidade. Com ela foi
implantado o Programa de Iniciação Instrumental para a comunidade. Em 8 de julho, foi
celebrada a Eucaristia de Ordenação Sacerdotal do padre Jurandir do Nascimento. Em 29
de novembro, com a aceitação da renúncia de d. Diógenes Silva Matthes pelo papa Bento
XVI, d. Caetano Ferrari torna-se segundo bispo diocesano de Franca, tomando posse do
cargo no dia 7 de dezembro.
2007 – No dia 12 de outubro, na Paróquia São Benedito, em Franca, foi celebrada
a ordenação do diácono permanente Antônio Flávio de Castro, que passou a exercer seu
ministério em Patrocínio.
2009 – O Projeto “Sonho de Criança” participa do edital Ponto de Cultura, conseguindo aporte por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A sede do Ponto de Cultura é o
Esporte Clube Meia Noite.
2010 – Em 21 de fevereiro, a população católica conheceu seu novo líder: d. Pedro
Luiz Stringhini. Em 12 de março, o padre Diego Carlos Gonçalves foi ordenado sacerdote
na Igreja Matriz da Paróquia São Benedito, mas exerce seu ministério na Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, em Ituverava.
2012 – Patrocínio Paulista comemorou o aniversário de 127 anos de sua elevação à
condição de Vila, pela Lei nº 23, de 10 de março de 1885.
Texto da Profa Palmira Luiza Novato Faleiros
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6 - DESENVOLVIMENTO

O

município sempre teve suas atividades econômicas voltadas à agropecuária, possuindo uma das maiores bacias leiteiras do Estado de São Paulo, excelente lavoura cafeeira e de
cana-de-açúcar.
A região conta com abundantes e férteis terras graças aos rios que cortam o município e
irrigam o solo. É nesse chão que os produtores colhem a cana-de-açúcar, o café, a laranja, além
de engordar o gado nos seus pastos, o que garante a produção de leite.
A cana segue à frente das produções, cuja colheita mensal beira a casa de 1,4 milhões de
toneladas que se transformam em etanol, açúcar e energia.
O ciclo da prosperidade que vem da terra se completa em Patrocínio Paulista com as
agroindústrias, grandes geradoras de empregos e impostos na cidade.
Diretamente, a agricultura, junto com as indústrias envolvidas no processo, emprega
66% dos trabalhadores com carteira assinada.
Isso inclui os curtumes, responsáveis pelo couro usado nas indústrias de calçados, além da
fabricação de ração animal. Tais produtos rompem as fronteiras do Brasil.
Fonte: Revista Patrocínio Paulista – 127 anos. DR2M.

Recapeamento da Rodovia Wilson do Couto Rosa.
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CANA-DE-AÇÚCAR
A cultura da cana de açúcar ocupa hoje
uma área significativa do município (14.000
hectares), constituindo-se como fonte geradora de receitas aos agricultores da região. O
desenvolvimento da cultura canavieira traz
aspectos positivos, tais como: melhoria de arrecadação municipal (através do ICMS) e o
aumento da quantidade de empregos.
Ocorre também uma melhora significativa no solo devido às técnicas modernas de
práticas conservacionistas empregadas pelos
produtores, além de uma melhoria geral na
conservação e manutenção de estradas vicinais.
Os produtores que cultivam cana-de-açúcar em Patrocínio Paulista possuem bastante tecnicidade, utilizando de maquinários
e implementos agrícolas que permitem uma
conservação adequada do solo.
Existe em nosso município a CEVASA,
Central Energética do Vale do Sapucaí, usina
de cana e cachaça e que agora também produz
açúcar, gerando vários empregos diretos e indiretos. Os cultivos do milho e da soja estão
sendo substituídos pela cultura da cana-de-

-açúcar, principalmente pela proximidade de
usinas de açúcar e álcool das áreas de plantio,
que oferecem melhor retorno financeiro, permanecendo, assim, pequenas áreas com milho
e soja, destinadas praticamente à alimentação
animal e ao rebanho leiteiro da região.
Embora ainda com pouca expressão, a
fruticultura vem despertando o interesse dos
agricultores do município, pois este apresenta
clima e solo ideais para o seu desenvolvimento.
Temos como exemplo o caso da citricultura que ocupa uma área de, aproximadamente, 100 hectares. Outras culturas como a
uva e maracujá estão sendo implantadas em
pequenas áreas, como alternativa de renda.

AVICULTURA DE CORTE
Essa atividade é pouco significativa na
região, com aproximadamente 50.000 cabeças, principalmente na forma de integração,
proporcionando aos produtores a garantia de
boas condições de comercialização.
A avicultura de corte tem condições de
ser ampliada, uma vez que, devido aos altos
custos de insumos agrícolas, os produtores

Plantação de cana-de-açúcar.
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utilizam os dejetos para aplicação em outras que 30 hectares de café. Essa cultura concenculturas, principalmente o café.
tra-se nos pequenos e médios agricultores.

MILHO E SOJA
Devido às condições econômicas, essa
atividade tem sido pouco explorada. O nível
tecnológico na cultura da soja pode ser classificado como médio/alto.
Quanto à cultura do milho, o nível tecnológico é bastante heterogêneo e seu cultivo
se dá, na grande maioria, em pequenas propriedades, sendo cultivado, principalmente,
como suporte à pecuária.

Cafezal na Fazenda São João.

PECUÁRIA LEITEIRA E DE CORTE
A pecuária leiteira ocorre em algumas
propriedades com níveis tecnológicos, de
modo geral, bons. A pecuária de corte, embora muito disseminada, apresenta nível tecnológico muito baixo, praticamente extrativista.

Colheita de milho.

Gado leiteiro Raquel Rosa.

APICULTURA

Plantação de soja em Patrocínio Paulista.

CAFÉ
A cafeicultura ocupa, hoje, uma área de
2.148,3 hectares, representando 3,9% da área
total do município. Aproximadamente 161
agricultores estão envolvidos com esta atividade, sendo que 60% deles possuem área menor

A apicultura surgiu na década de 1980
no município, com o apiário Bomm Mel, de
propriedade de Ana Maria Faleiros, porém,
ainda é bastante incipiente e praticada por
pequenos apicultores, mas que sabem da importância das abelhas para a manutenção da
vida no Planeta, por seu papel na polinização
das plantas.
Eis alguns apicultores: Hélio Gondin,
Galdino Santos de Almeida, “Senhor Santinho”,
e Célio Rodrigues, da Fazenda Santa Edwiges.
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Melhorando essa atividade, o senhor
“Santinho” vem cultivando flores, em três
hectares de terras, que muito ajudam na produção de mel e na polinização. Os apicultores
também aproveitam os pastos apícolas favoráveis existentes no município, produzindo um
mel de boa qualidade.
Atualmente, a apicultura tornou-se uma
atividade economicamente viável com a comercialização de produtos como o mel, o pólen, a geleia real, a própolis, o veneno e a cera. O pólen é
rico em proteínas e constitui-se como suplemento alimentar. O mel tem propriedades bactericidas que ajudam a combater infecções, e além
de ser remédio, serve como alimento e adoçante.

Coleta de mel.

O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O primeiro serviço de abastecimento
de água potável de Patrocínio Paulista data
de 1917 e foi financiado e executado pelo
então prefeito, o sr. José Chaves. O sistema
era composto de captação natural das minas,
a leste da cidade, a cerca de 1.700 metros, na
formação do Córrego Taquara. Esse primeiro
serviço de abastecimento de água da cidade,
pioneiro para a época, para os nossos dias é
considerado precário.
Logo no início da década de 1950, porém, foram perfurados dois poços profundos
e, em 1953, é projetado o novo serviço de
abastecimento de água.
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A execução das obras do novo serviço
foi iniciada no ano seguinte pelo engenheiro
Carlos de Lacerda Chaves, sendo que a inauguração desse serviço se deu em 1956.
Já em 1969 foi inaugurado o SAE (Serviço de Água e Esgoto) pelo então prefeito
dr. Cristovão Barcellos. Em outubro desse
mesmo ano a prefeitura de Patrocínio Paulista começou a perfuração de um novo poço
profundo para atender a demanda de água da
população. Esse poço ficou pronto em fins de
1970, dando excelentes resultados. Possuía
uma vazão de 60.000 litros por hora.
A extensão da rede de água foi sendo
ampliada e, hoje, a área urbana de Patrocínio
Paulista é abastecida por um sistema misto, ou
seja, há captações superficiais e subterrâneas.
Atualmente, existem sete pontos de captação, sendo dois superficiais e cinco subterrâneos.
O prédio da SAEPP (Serviço de Água e
Esgoto de Patrocínio Paulista), localizado na
rua 10 de Março, nº 1.423, foi totalmente reformado e reinaugurado em 11 de outubro de
2010 – também um laboratório para análises
físico-químicas e bacteriológicas de água e de
esgoto foi construído para monitorar, diariamente, a qualidade da água consumida pelos
munícipes, além de inúmeras medidas que propiciaram o crescimento de 2% ao ano no número de ligações. Assim, o que se projeta é que
o abastecimento de água em Patrocínio Paulista seja suficiente para os próximos 10 anos.

SAEPP.
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CREDICOONAI EM PATROCÍNIO
PAULISTA

Usina CEVASA.

A Credicoonai foi constituída em assembleia realizada no dia 13 de dezembro de
1983, no salão nobre da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, SP, com 25
cooperados fundadores, entre eles os patrocinenses José Sérgio de Andrade Lopes, Ederval José dos Reis, Odemar de Andrade Lopes,
José Marcos de Andrade Figueiredo e Rubens
de Freitas, eleito naquela oportunidade primeiro presidente da cooperativa de crédito.
A autorização para seu funcionamento
foi concedida pelo Banco Central do Brasil
em 13 de setembro de 1984. No ano seguinte, Patrocínio Paulista já receberia o primeiro
representante da Credicoonai. Entre os colaboradores que atuaram na cidade estão Antonio Lopes, Luís Henrique Neves de Freitas,
Wanderley Alves Faleiros, Olavo dos Santos
Pereira, Sérgio Henrique Palamoni e Luís
Fernando Liporoni.
Atualmente, o Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) da Credicoonai na cidade está
localizado na rua Coronel Antonio Jacinto, nº
1.415, atendendo a mais de 1.000 cooperados.

USINA CEVASA

para o desenvolvimento da comunidade, ao
longo dos anos, por meio da capacitação de
seus funcionários e familiares; na parceria com
poder público para o desenvolvimento do esporte e lazer; e no apoio das entidades locais.
Nos negócios, seu papel foi de estimular o
crescimento e o desenvolvimento de tecnologias
para geração de resultados aos seus acionistas, o
que permitiu seu crescimento ao longo dos anos,
alavancando e projetando sua atuação no setor
sucroenergético, a ponto de tornar-se parte do
importante grupo multinacional, a Cargill.
Com a produção de etanol, contribuiu
para o aumento da capacidade produtiva e,
ainda, com a criação de dois novos produtos:
o açúcar e a geração de energia elétrica.
De sua primeira safra, em 1999, até
hoje, houve um crescimento da capacidade de
processamento de cana de 500 mil para 1,4
milhões de toneladas, com estimativas de que
nos próximos anos esse número chegue aos 3
milhões de toneladas.
Associando o conhecimento do agricultor com o aporte industrial e comercial, com
equipamentos de tecnologia e funcionários capacitados e motivados, a CEVASA vem construindo a cada dia uma empresa melhor.

A CEVASA surgiu graças ao empenho
do Governo, de agricultores e da indústria, USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA
sendo fundamentais para o nascimento dessa
A Usina de Laticínios Jussara foi fundanova empresa. Como alternativa na geração da em 18 de junho de 1954 pelo médico Améde emprego e renda, a CEVASA contribuiu lio Rosa Barbosa, em Franca.
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Porém, em 1955, ela já se torna uma das
primeiras empresas do Estado de São Paulo
a produzir leite pasteurizado, embalado em
garrafas de vidro e distribuído em domicílios
por carroceiros.
Em 1970, seu leite foi um dos primeiros
a ser embalado e distribuído em saquinhos.
Em 1993, com o início da produção do leite pasteurizado em embalagem cartonada, a
Jussara estabeleceu-se também como uma das
pioneiras nesse processo de envase. A partir
de 1996, a empresa já investia no processo de
embalagem do leite longa vida.
Em 1998, a Jussara inaugurava uma das
mais modernas plantas industriais do País,
na cidade de Patrocínio Paulista, onde hoje
funciona sua sede. Em 2005, a empresa conquistava o Troféu Ponto Extra, como melhor
fornecedor de leite longa vida. Tal premiação
é concedida pela APAS – Associação Paulista
de Supermercados.
Em 2006, impulsionada pelo crescimento do mercado, a Jussara expandiu suas instalações, aumentando em 80% sua capacidade
de produção e em 300% seu poder de estocagem com a construção de um dos mais modernos centros de distribuição de laticínios do
País, assim, passou a fazer parte dos principais
anuários dos setores de agronegócio do Brasil,
nos quais é apontada entre os 10 melhores laticínios existentes aqui. A partir desse ano, a
Jussara assumiu a liderança em leite UHT no
Estado de São Paulo, segundo pesquisas realizadas pela ACNielsen e publicadas pelas associações paulista (APAS) e brasileira (ABRAS)
de supermercados, posição a qual detém até
hoje, figurando ainda como um dos maiores
fabricantes de leite longa vida do Brasil.
Em 2008, a empresa abriu uma nova
divisão, a Jussara Agro, com o objetivo de
atender com rações e produtos agropecuários
a seus produtores. Com isso, ela anunciou sua
primeira planta industrial fora do Estado de
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São Paulo, em Araxá – MG, onde iniciou suas
operações no segundo semestre de 2009.
A empresa ainda expandiu sua rede leiteira, que conta hoje com doze postos de captação
distribuídos pelos Estados de Minas Gerais,
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em
2010, a Jussara estreou entre as 1.000 maiores
empresas do País pelos anuários Maiores e Melhores da revista Exame e Valor 1000, do jornal Valor Econômico. Já em 2011, em pesquisa
publicada pela Leite Brasil (Associação Brasileira dos Produtores de Leite), a Jussara integra
a lista dos treze maiores laticínios do País, de
acordo com critério de volume de leite processado. Estreante no ranking, a Usina de Laticínios Jussara é indicada como a 9ª maior empresa do setor, tendo sido também responsável
pelo maior crescimento em volume de processamento de leite durante o período avaliado.
No mesmo ano e pela sexta vez consecutiva, a
empresa foi indicada como líder de vendas em
leite longa vida no interior de São Paulo.

Laticínios Jussara.

REDE MÁRIO ROBERTO
Marca fundada em meados dos anos
1970, primeiramente desenvolvida e utilizada
na produção de calçados, começou sua história
junto à cidade de Patrocínio Paulista na agropecuária. Nos anos 1980, passou a ser referência no setor de combustíveis – a empresa começou com um posto na cidade e hoje conta com
uma rede de oito postos pela região, sendo dois
no município de Patrocínio Paulista.
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J.A. SAÚDE ANIMAL

ceirizadas, no intuito de melhor preencher sua
capacidade produtiva e de faturamento.
Porém, na fabricação de medicamentos,
a J.A. começou posteriormente, visto a dificuldade e complexidade de se obter a licença
para comercializar novos itens junto ao Ministério da Agricultura.
Até o momento, a linha de medicamentos em comercialização da J.A. é composta de
antibióticos, antiparasitários, antiinflamatórios
e anestésicos – em 2011 a empresa já contava
com mais de 50 colaboradores internos, cuja
equipe era composta por farmacêuticos, médicos veterinários e biomédicos, todos sob a coordenação do idealizador da empresa, José Abdo.
A equipe externa, na área de vendas, é
formada por mais de 20 colaboradores, entre
eles estão distribuidores, representantes e promotores de vendas.

A J.A. Saúde Animal foi fundada em
2000, por José Abdo de Andrade Hellu, e é
uma indústria farmacêutica que atua no setor
de saúde animal, desenvolvendo, fabricando e
comercializando medicamentos para bovinos,
equinos, suínos, caprinos e ovinos.
Formado em Medicina Veterinária, pela
UNESP (Campus Jaboticabal), em 1977, José
PREMIX – NUTRIÇÃO DE RESULTADOS
Abdo começou a pesquisar e desenvolver as
A Empresa Premix, uma das mais imprimeiras formulações em meados dos anos
1990, quando já havia adquirido experiência portantes empresas de Patrocínio Paulista, há
em atendimento no campo, com foco em clí- mais de 30 anos no mercado de suplementos
nica e reprodução animal. Nessa ocasião, ele minerais, está sempre comprometida em depercebeu que vários medicamentos veteriná- senvolver e oferecer o que há de melhor em
rios oferecidos no mercado não atendiam to- soluções para nutrição animal.
Suas quatro unidades fabris (Patrocínio
talmente as expectativas dos criadores.
Com o andamento dessa primeira fase Paulista/SP, Presidente Prudente/SP, Juara/
de pesquisas e desenvolvimento, iniciaram-se MT e Araguaína/TO) e seus cinco centros de
os testes de campo. Os medicamentos foram distribuição (Ji-Paraná/RO, Campo Grande/
testados em fazendas da região nas quais ele MS, Cuiabá/MT, Maringá/PR e Goiânia/
realizava seus atendimentos, momento em que GO) estão sempre investindo em inovação e
constatou que as formulações desenvolvidas, desenvolvimento tecnológico.
A Premix, com excelente estrutura de
muitas delas inovadoras, eram de fato eficazes
pesquisa, mantém parceria com as mais renopara a cura das enfermidades dos animais.
Esses resultados deram sustentação à sua madas instituições de ensino e oferece ampla
ideia de construir uma indústria, com estrutu- linha de produtos, entre suplementos minera apropriada e regularizada perante o Ministé- rais, protéicos e energéticos, rações e aditivos
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. para bovinos de corte, leite, equinos e ovinos.
Em 2003, com a aprovação da estrutura RANCHO JP
física da empresa, iniciou-se o processo de inEm 3 de setembro de 1998, o Restaudustrialização de produtos para as empresas ter- rante Rancho JP foi fundado pela família Pi45
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grucci, em meio à natureza, situado às margens do Rio Sapucaizinho.
O nome do Restaurante Rancho JP foi
uma homenagem do casal Carlos e Vilma Maria Pigrucci aos filhos, cujos nomes, unidos,
formam as inicias JP.
Com receitas e temperos caseiros, a especialidade da casa é a culinária brasileira, que
leva os seus degustadores a uma viagem cultural
de paladares pelas deliciosas comidas mineira e
goiana, com sabores de dar “água na boca”, sempre preparadas carinhosamente pela chef Vilma
Maria Pigrucci, natural do Estado de Goiás.
Em 2009, a família Pigrucci, atendendo
aos pedidos de muitos, ampliou os seus negócios e inaugurou uma unidade do Rancho JP,
na cidade de Franca, SP.

nacional até iniciar a produção da sua própria
cachaça, a Cachaça Premium Elisa.
Alguns pequenos segredos desenvolvidos
por Bruce na produção da Cachaça Elisa tornaram-na uma das melhores do Brasil.
A Cachaça Elisa é produzida em pequena escala, com cana-de-açúcar plantada na
própria fazenda, colhida manualmente, sem
queima, e moída imediatamente após o corte.
Fermentada em curto espaço de tempo, com
cepas de fermento selecionadas, em processo
integrado com o meio ambiente. Destilada
duas vezes em alambiques de cobre, da qual se
aproveita apenas o “coração” da cachaça.
A Cachaça Elisa Prata é descansada por
dois anos em tonéis de amendoim e a Cachaça Elisa Ouro, além de descansada em tonéis
de amendoim, é envelhecida por quatro anos
em barris de carvalho europeu, de 200 litros,
até atingir sua maturidade. A Cachaça Elisa
é ganhadora de prêmios máximos no Concurso Nacional de Avaliação de Qualidade
da Cachaça, o concurso mais sério do gênero,
realizado pela USP, com especialistas internacionais e seguindo rigorosos critérios de avaliação química e sensorial.
Rancho JP.
A Fazenda Santa Elisa é hoje dirigida
CACHAÇA PREMIUM ELISA
por Christian Johnson, filho de Bruce, que
A produção da Cachaça Elisa foi iniciada faleceu em 2007, em Patrocínio Paulista.
em 1997, na Fazenda Santa Elisa. A empresa
Fonte: <www.cachacaelisa.com.br>.
familiar foi fundada em 1972, em Patrocínio
Paulista, pelo profº Bruce Baner Johnson, um
norte-americano que radicou-se no Brasil, pela
paixão que sente, não apenas pelo País, mas pela
cultura e principalmente pela cachaça. Casou-se,
nos anos 1960, com Inez Figueiredo Falleiros
Johnson, natural de Patrocínio Paulista; filha de
Elisa Figueiredo Falleiros e José Alves de Souza
Falleiros Júnior (sr. Juquinha); e neta de produtores de cachaça (Cachaça Barra Grande).
Bruce passou anos estudando e desenvolvendo uma metodologia exclusiva e inovaCachaça Elisa.
dora para aperfeiçoar a produção dessa iguaria
46
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QUEIJOS MAMA

Loja Patrocinense e, após o falecimento do sr.
Sebastião, finalmente ela passou a chamar-se
Loja Fernandes, em sua homenagem.

LOJA DO AKIRA

Fundada em 1º de abril de 1991, a
Queijos Mama foi criada por Sérgio Viotto,
técnico em laticínios e economista. O nome
escolhido, Mama, foi escolhido como uma
homenagem à sua mãe, Ida Carnielli Viotto.
O sonho da empresa era pequeno em
números, mas se tornou grande em realizações e hoje conta com uma linha de produtos
que inclui os queijos dos tipos próvola, palito,
mussarela, ricota, provolone, entre outros.

Akira Noda, filho dos imigrantes japoneses Guenzo Noda e Sueno Noda, nasceu
na cidade de Oriente, SP, em 1º de agosto de
1939, na Fazenda Jatobá.
Em abril de 1965, chegou a Patrocínio
Paulista para trabalhar na Empresa Cruza,
construtora da estrada vicinal que liga a cidade à Rodovia Engenheiro Ronan Rocha.
Akira então se estabeleceu na cidade e
tornou-se um comerciante conhecido e querido por toda população, conquistando a todos
com seu carisma, humildade e compreensão.
Casou-se com a Profª Maria Aparecida da Silva
Noda (dona Lia), com quem teve cinco filhos.
Akira Noda faleceu em 4 de junho de 2006.
Sua loja continua estabelecida no mesmo local e é administrada pela família.

LOJA FERNANDES
A Loja Fernandes foi inaugurada em meados de 1956 e ficava localizada no cruzamento das ruas Major Álvaro e Cônego Peregrino,
em um antigo casarão que existe até hoje.
Após dois anos, ela mudou-se para outro local, localizado no cruzamento das ruas
Major Álvaro e Pio Avelino, onde funciona
até os dias atuais.
O proprietário e fundador, sr. Sebastião
Fernandes da Silva, e sua esposa, sra. Maria
Inês Bertelli Fernandes da Silva, ao inaugurarem a loja, escolheram o nome Bazar das Novidades. Porém, logo depois, o mudaram de

Loja do Akira.

SENSAÇÃO
A Sensação teve seu marco inicial em 11
de novembro de 1966, quando os jovens José
Paulo Lopes e Fábio Teruel Spinelli, estudantes da mesma escola, decidiram montar uma
loja do tipo “magazine”. O primeiro endere47
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ço da A Sensação foi na rua Coronel Antônio
Jacinto, em frente à praça do Garimpeiro, no
centro da cidade.
Atuando no ramo de tecidos, calçados,
confecções e armarinhos em geral, a loja foi
criada com o objetivo de oferecer aos patrocinenses produtos, marcas e artigos diferenciados, sempre seguindo os roteiros da moda.
Além da loja, seus fundadores trabalhavam em outras organizações e paralelamente
montaram um pequeno escritório de contabilidade, que atendia a vários clientes da cidade; e também numa mercearia em frente
ao ponto de táxi, na rua Major Álvaro, que
na época também funcionava como ponto de
ônibus da cidade, pois ainda não existia o terminal rodoviário.
Nessa mesma época, os sócios exerceram outras atividades comerciais em parceria,
como a concessão de atendimento ao público na Estação Rodoviária, recém inaugurada; montaram uma loja de móveis chamada
Tupy, que funcionou por alguns anos; posteriormente, o Hotel Havaí, que está em funcionamento até hoje; e o Supermercado Cristal, que hoje é a loja Cristal Center.

Fachada da Loja A Sensação.
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Em 1992, os fundadores decidiram desfazer a sociedade e a A Sensação passou a ser
administrada pela família de José Paulo e sua
esposa Lídia, que, atualmente, conta com a
colaboração de outros familiares. Sua sede em
Patrocínio Paulista está localizada na rua Coronel Antônio Jacinto nº 1.444.
Em 2011, no ano em que completou 45
anos de fundação, a loja A Sensação expandiu
suas atividades, inaugurando três filiais na cidade de Franca, uma no centro e duas no Shopping do Calçado, sendo uma delas destinada ao
público feminino e a outra, ao público infantil
com o nome de Dig Din.

JORNAL DA CIDADE
O Jornal da Cidade foi fundado em abril
de 1999 por Agnaldo de Oliveira Silva, que
exercia mandato de vereador e fez o convite ao
jornalista Beto Pereira para ser seu sócio. Algum tempo depois, Agnaldo se desligou da empresa, que continuou sendo dirigida por Beto.
O Jornal da Cidade circula todos os meses com
distribuição gratuita e dirigida. A primeira edição, que saiu em maio do mesmo ano, destacou
a inauguração da CEVASA, Central Energética
Vale do Sapucaí, onde na época foram investidos 20 milhões de dólares, e também uma entrevista com o prefeito Nélio Liporoni, o saudoso Nelinho, entre outras matérias.
Na primeira edição, o jornal tinha apenas
um colaborador, o saudoso José Pedro de Andrade, que mensalmente enviava seus belos textos
para serem publicados e admirados por todos.
O ex-prefeito Leonardo Faleiros também foi um dos colaboradores que deixou
saudades. Hoje, são vários os colaboradores.
Em março de 2011, a publicação passou a ter duas páginas coloridas. Abril de
2012 marcou os 13 anos do Jornal da Cidade, sempre atuando com profissionalismo e
dedicação, levando informações, fatos e fotos
aos patrocinenses.
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7 - EDUCAÇÃO

A

educação constitui um processo contínuo, com atividades desafiadoras na vida do
indivíduo e nos diversos contextos sociais, o que contribui para a construção de novos conhecimentos, para melhorar os relacionamentos no convívio familiar, escolar, comunitário e social.
Por meio da troca de experiências, amplia-se o conhecimento e, consequentemente, muda-se a
forma de ver, viver e sentir o mundo.
Em relação à educação escolar, a escola propicia ao educando uma prática pedagógica
que amplia as condições, influi para que ele seja sujeito de sua própria história e desenvolva habilidades e competências frente aos desafios. A educação em Patrocínio Paulista sempre esteve
e está vinculada ao aprimoramento e ao conhecimento em todas as perspectivas, por meio de
parceria escola – família – comunidade; buscando estimular e incentivar os educandos para que
estes possam enfrentar com responsabilidade, comprometimento e criatividade os entraves da
vida e, ainda, prepará-los para o mercado de trabalho.

Festa Junina.
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Atualmente, o município possui cinco unidades escolares na zona urbana, sendo
uma escola municipal de Educação Infantil,
designada EMEI “Professora Gercyra de Andrade”, atendendo alunos na faixa etária de 3
a 5 anos; duas escolas de Ensino Básico de 1ª
a 5ª séries, sendo municipalizadas, que são a
EMEB “Irmãos Matos e a EMEB “Professor
Luiz Andrade de Freitas”, com o Ensino Supletivo – Modalidade Suplência I; uma Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
com o nome de “Jorge Faleiros” e a Escola de
Educação Especial Juca de Andrade, tendo
como mantenedora a APAE.
Em 1905, surgiu em Patrocínio Paulista
uma escola do sexo masculino, no início atendendo 20 alunos, sob a regência do vigário
Heriberto Goettersdorfer, tendo como profº.
Randolfo Braga. A escola foi instalada em uma
casa cedida pelo coronel Joaquim Goulart.
Em 1907, a escola mudou-se para um
prédio construído na esquina das ruas 7 de Setembro (atual Cel. João Villela) e das Laranjeiras (atual Major Goulart) com o nome de Colégio Paroquial Dom José de Camargo Barros.
Em 21 de outubro de 1913, as irmãs
da Congregação Jesus Maria José chegaram
e instalaram um colégio na cidade. No início, a escola atendia como externato, sediada
provisoriamente onde funcionou o Colégio
Paroquial Dom José de Camargo Barros.
Posteriormente, construíram um prédio que

ficava entre as atuais ruas Major Goulart e
Cônego Peregrino.
Por volta de 1926, as irmãs partiram
para a França e o colégio fechou suas portas.
Mas muitas escolas foram abertas por
particulares e pela municipalidade para atender
à demanda da cidade que crescia.
Assim, surgiram: a escola particular do
Prof. Manuel Francisco Bueno, para o sexo
masculino; as escolas particulares das profª
Carolina Alves Ferreira e Maria da Penha
Schumann, para o sexo feminino; as escolas
municipais regidas pelas profª Maria Augusta Falleiros e Maria Venâncio Falleiros, ambas para meninas; e a escola do Prof. Alfredo
Áureo Ferreira, que funcionava no pavimento
superior da antiga Cadeia.
Ainda são lembradas as escolas rurais:
Maestro Joaquim Garcia de Paiva Júnior,
1910-1911 (Escola da Fazenda Córrego Fundo); 1912-1914 (Escola da Fazenda da Mata);

Projeto Horta.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PEREGRINAÇÃO
No início da última década do século XIX, chegaram a Patrocínio os irmãos Antônio
Corrêa Soares de Matos e Francisco Corrêa Soares de Matos, conceituados professores,
vindos de Santa Rita de Cássia, MG, nascidos em Portugal, na Villa Real de Trás os Montes.
Logo de início esses professores portugueses fundaram um internato para meninos;
primeiramente uma escola municipal, que depois se tornou uma escola particular.
Nessa escola eram ministradas aulas de Português, Matemática, Inglês e Francês.
Por volta de 1922, o Ensino Primário foi oficializado com a criação de um Grupo Escolar em Patrocínio Paulista, e a escola dos irmãos Matos fechou suas portas.
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1915-1916 (Escola da Fazenda Santa Luzia); sr.
Tondas, 1930 (Fazenda Retirinho); Maria Neves de Andrade, 1930-1932 (Escola da Fazenda
Bela Vista e da Fazenda Santa Fé); José Franco
Filho, 1931 (Escola da Fazenda Paraíso); Alcaym de Souza, 1933-1935 (Escola da Fazenda
Estiva); Euvira Magna Falleiros, 1935 (Escola
da Fazenda Campo Limpo); Odette de Andrade, 1937-1938 (Escola da Fazenda Santa Izabel
Chagas); Enói Falleiros, 1939-1940 (Escola da
Fazenda Santa Izabel Chagas); Leonízia Vieira
Faria (d. Nizinha), 1940-1941 (Escola da Fazenda Estiva); Zoraide Falleiros, 1940-1942
(Escola da Fazenda Taquaral); Araci Arruda
de Figueiredo (Escola da Fazenda Esmeril);
Joaquina Rocha, 1934 (Escola da Fazenda São
Luiz); Maria Conceição D’Elia, 1934 (Escola
da Fazenda São Joaquim); Filomena Graciosa
de Figueiredo, 1935 (Escola da Fazenda Santa
Eulina); João Cândido Falleiros (Escola da Fazenda Taquaral); e Henrique Machado (Escola
da Fazenda Taquaral).
Aos poucos essas escolas, particulares ou
municipais, foram sendo transformadas em
estaduais. Ao findar o ano de 1984, Patrocínio Paulista contava com 29 escolas isoladas,

todas vinculadas à EEPG “Irmãos Matos”, situadas nas fazendas Vila Rica, Barranco Alto,
Betânia, Bonfim, Colorado Agropecuária S/A,
Furnas, Granada, Nossa Senhora Aparecida
(Esmeril), Nossa Senhora Auxiliadora, Retirinho, Santa Cecília, Santa Fé, Santa Cruz,
Santa Eulina, Santa Inês, Santa Maria, Santa
Rita, Santa Terezinha, Santana e São Tomé.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA “IRMÃOS MATOS”
A antiga Escola Estadual de 1º Grau “Irmãos Matos”, segundo o Almanaque Histórico, iniciou suas atividades nos anos 1920, com
o nome de Escolas Reunidas de Patrocínio
do Sapucahy.
No ano de 1922, o atual prédio da praça Altino Arantes foi concluído e, a partir de
1932, a escola passou a se chamar Grupo Escolar de Patrocínio.
Em 1949, com a mudança do nome do
município, a escola passou a chamar-se Grupo Escolar de Patrocínio Paulista.
Depois, por meio de uma pesquisa de
opinião pública, a escola ganharia seu novo
nome, Grupo Escolar “Irmãos Matos”.

Desfile de 7 de setembro.
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Em 2000, com a municipalização do
Ensino Fundamental, houve o agrupamento
das Escolas Rurais e os alunos das mesmas
foram transferidos para as escolas municipais
“Irmãos Matos” e “Luiz Andrade de Freitas”.
Assim, a Escola “Irmãos Matos” passaria a
funcionar somente com as séries iniciais do
Ensino Fundamental – 1ª a 4ª –, deixando de
atender os alunos de 5ª a 8ª séries.
Com o Decreto nº 2.364/08, de 25
de maio de 2009, a escola passaria a se chamar Escola Municipal de Educação Básica
“Irmãos Matos”, devido à alteração na lei
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

QUADRO DE DIRETORES DE
1985 A 2012
Mariza da Graça Verzola (1985
-1986), Regina Batista (1987-1989), Maria Rita Liporoni Toledo (1990), Geraci
Alves Munis (1991-1992), Sandra Maria
Ataíde Requel (1993-1999), Maria Angélica de Andrade Freitas Leal (20002001), Lígia Maria Figueiredo Andrade
Carraro (2002-2010) e Vanderléia Jane
de Oliveira Fonseca (2011-2012).

Educação Básica (1º ao 5º ano). Atualmente,
os alunos ingressam no Ensino Básico a partir
dos seis anos.
Em 2011, a escola passou a atender os
alunos com professores especializados em aulas de Inglês, Música e Artes.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PROFESSOR LUIZ ANDRADE
DE FREITAS
Em 15 de maio de 1979, por meio do
Decreto nº 13.529, foi criada a EEPG (Agrupada) de Patrocínio Paulista, independente
das demais escolas, com sede no prédio da
rua Pio Avelino, nº 1240. A nomenclatura de
“Agrupada” se deve ao fato de que sua proposta era reunir sete ou menos salas de aula.
Entre os anos de 1979 a 1987, lá também funcionou o curso Pré-Primário do Estado, atendendo crianças de seis anos, que
encerrou suas atividades em 1988, já que os
cursos do Pré passaram para a Prefeitura (foram municipalizados).
Nesse mesmo ano, foi criado o Ciclo
Básico e os professores efetivos passaram a ter
uma jornada única de trabalho.

EMEB Irmãos Matos.
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Em 1991, a escola passou se chamar Escola Estadual de 1° Grau Profo Luiz Andrade
de Freitas, atendendo crianças de 1ª a 4ª séries
do Ensino Fundamental, no período diurno;
e Supletivo (EJA), no período noturno.
Em 1996, a escola foi fechada e, em 1997,
voltou a funcionar com o Ensino Supletivo.
A Escola Municipal “Profo Luiz Andrade de Freitas (Ensino Fundamental e Supletivo – Modalidade Suplência I, Termos I e II),
passou a ser mantida pela Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista e supervisionada
pela Secretaria do Estado da Educação.
Iniciou suas atividades no ano de 1997,
em prédio cedido pela Secretaria de Estado
da Educação, para atender 23 alunos com
idade a partir de seis anos e meio, que não
tiveram vagas asseguradas na Rede Estadual
de Educação, naquele ano. Com a aprovação
do EC 14/96, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394/96) e da Lei
9.424/96, pelas quais os municípios deveriam
adequar-se à nova realidade educacional, e

com a não municipalização da Educação no
município, a mantenedora passou a expandir
sua rede própria.
No ano de 1998, iniciou com 108 alunos cadastrados no censo escolar do MEC,
atingindo 120 alunos no final do ano letivo,
contando, assim, com três primeiras séries e
uma segunda série.
Com a demanda promissora para 1999,
surgiu a necessidade de expandir o número de
classes para nove, que ficaram assim constituídas: quatro primeiras séries, três segundas
séries, uma terceira e uma quarta séries, assistidas no período da manhã e da tarde, totalizando 252 alunos.
Assim, em 1997, com a criação da Escola
Municipal de Ensino Supletivo de Patrocínio
Paulista – Modalidade Suplência I, termos I e
II, para atender a Educação de Jovens e Adultos no período noturno, o mesmo prédio passou a ter duas escolas em funcionamento em
seu espaço físico, mas em períodos distintos.
Para a adequação às normas vigentes, os su-

EMEB Profo Luiz Andrade de Freitas.
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Em 2011, a escola passou a atender os
alunos com professores especializados de Inglês, Música e Artes, sendo 24 classes de Educação Básica, de 1º a 5º anos, no período
diurno; e uma classe de Educação de Jovens e
Adultos, no período noturno.

QUADRO DE DIRETORES
Alunos do EJA.

pervisores da Delegacia de Ensino de Franca solicitaram o encerramento das atividades
da Escola Municipal de Ensino Supletivo de
Patrocínio Paulista e a incorporação dessa demanda pela Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professor Luiz Andrade de Freitas”,
ficando o acervo e a documentação do referido
estabelecimento sob a guarda da então denominada Escola Municipal “Profo Luiz Andrade
de Freitas” (Ensino Fundamental e Supletivo).
Pelo Decreto nº 43.072, de 4 de maio
de 1998, Patrocínio Paulista foi autorizado,
pela Lei Municipal nº 1.785, de 4 de agosto
de 1999, a celebrar o convênio entre a Secretaria e o Município, visando assegurar a continuidade de implantação e o desenvolvimento
do programa de Ação de Parceria Educacional
Estado-Município, para o desenvolvimento
do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª séries.
Então, em 2000, ela passa a chamar-se
Escola Municipal do Ensino Fundamental e
Supletivo Professor Luiz Andrade de Freitas.
No período de 2007 a 2009, seu nome é alterado para Escola Municipal do Ensino Fundamental Professor Luiz Andrade de Freitas.
Em 24 de dezembro de 2009, ela passa para
o regimento escolar – Educação Básica do
Município de Patrocínio Paulista, pela Lei nº
9.394/96, a funcionar com turmas de 1ª a 5ª
séries. Em 2010, torna-se Escola Municipal
de Educação Básica Professor Luiz Andrade
de Freitas.
54

Dante Guedine Filho (1962-1963),
Armando Amaral (1964-1975), José Claret Mendonça (1979), Zilda Maria de Freitas Andrade (1980-1989), Sandra Maria
Ataíde Requel (1990-1993), Maria Aparecida Freitas Faleiros (1994-1995).
Em 1996 a escola esteve fechada. Valquíria Veríssimo Ribeiro (19971998), Maria Isabel de Andrade Figueiredo (1999-2000), Alba Maria Berteli Tolói
(2001-2004), Juliana Maria da Silva Corrêa (2005-2008), Suzeli do Nascimento
(2009-2012).

Alunos da EMEB Profo Luiz Andrade de Freitas.
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E.E. JORGE FALEIROS
No início da década de 1950, a população de Patrocínio Paulista reivindicava uma
escola pública que permitisse a continuidade
aos estudos a todos, que até então se restringia
ao Curso Primário.
Assim, em 30 de dezembro de 1953 foi
criada a Escola Estadual Jorge Faleiros, tendo
como mentor o sr. José Alves de Souza Falleiros Júnior, professor e farmacêutico da cidade.
De início, a escola funcionou com classes
do antigo Curso Ginasial, com professores da
cidade e outros de Franca. Anos depois de sua
criação, ela cresceu, consolidou-se e ampliou seu
atendimento com a instalação do Ensino Médio.
Seu funcionamento inicial deu-se no
prédio localizado em frente à Prefeitura Municipal, transferindo-se em 1974 para o prédio atual. Com o crescimento da população
de Patrocínio Paulista, a escola passou por
diversas ampliações: das sete salas de aula iniciais, hoje ela conta com 17, já insuficientes
para abrigar a clientela do curso diurno.
Ressalta-se a importância dessa unidade
escolar, que muito contribuiu para a história
de Patrocínio Paulista, já que muitos patrocinenses passaram por seus bancos e nela ti-

veram a sua formação básica, uma vez que o
atendimento na escola é de 1.500 alunos em
média ao ano. Instalada na rua Pio Avelino,
no 908, em espaço privilegiado, em meio a
pátios arborizados, com perfeitas condições
de acessibilidade para todos, a Escola Jorge
Faleiros conta com a participação de pais e
comunidade para garantir o bem-estar e a
aprendizagem dos alunos, funcionando inclusive nos finais de semana com o Programa
Escola da Família.
Jorge Faleiros: trabalho coletivo na formação de cidadãos para o mundo.
Texto da diretora Suraia Haber de Figueiredo.

QUADRO DE DIRETORES
José Alves de Souza Júnior (1964);
Maria Aparecida Figueiredo Pereira
(1966 e 1968); Maria Thereza Coelho
Lima (1971); Thereza de Lourdes Bellato
Kaluf (1974-1975); Zilda Maria Andrade
Freitas (1979); Dirma de Almeida Puppo
(1982-1983); Dalton Garcia de Andrade
(1984-1986); Rosa Maria Andrade Freitas
(1987); Dalton Garcia de Andrade (1988);
Dora Lucia Barcelos Cintra (1989); Suraia
Haber de Figueiredo (1990-2012).
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A Educação Pré-escolar é considerada
como a primeira fase do processo educativo e
é a que vai estabelecer a sua base. A Educação
Infantil desenvolve a criança, não apenas suas
capacidades intelectuais, mas também as artísticas, e é um trabalho que se apoia em três sistemas relacionados entre si: atividade motora,
órgãos dos sentidos e o sistema transcendental, que são os sentimentos e emoções.
Ao mesmo tempo em que a linguagem
verbal está sendo desenvolvida na criança, a
linguagem visual está sendo assimilada naturalmente, capacitando o aluno a ler e produzir imagens.
Nossas escolas se propõem a um trabalho baseado nas diferenças individuais e na
consideração das peculiaridades das crianças
na faixa etária atendida pela Educação Infantil.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PROFa GERCYRA
DE ANDRADE
Em meados de 1983, na gestão do prefeito Aloisio de Andrade Freitas, existia o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), que funcionava no prédio da antiga Escola
Jorge Faleiros, atendendo crianças de 3 a 6 anos
e também adultos pela “Fundação Educar”.
Assim, nasceu a “semente” da Educação
Infantil, com a criação de cinco salas de aulas
que foram recebendo vários nomes, de acordo
com a criatividade de cada professor, como
Catatau, Pé-de-moleque, Gente Miúda, funcionando em locais diferentes, como no antigo espaço da E.E. Jorge Faleiros, no Centro
Comunitário Maria do Rosário e na Creche.

Brinquedoteca.
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Projeto Horta.

No período de 1989 a 1992, todas as
classes de Educação Infantil passaram a funcionar na Creche e na EMEB Prof. Luiz Andrade
de Freitas. A escolinha passou a chamar “Gente
Miúda” e permaneceu assim até o ano de 1996.
Em 1993, foi criado um sistema de
transporte municipal para que as crianças pudessem estudar, chegar à escola, já que a maioria tinha que andar muito para estudar, pois
não havia ônibus para todos. Assim, as classes
foram divididas (manhã e tarde) em cada um
desses núcleos: P.S. Bandeirante; P.S. Nova
Sapucaí; P.S. Santa Cruz e também no antigo prédio da E.E. Jorge Faleiros. Em 1994,
essas classes voltaram para o antigo prédio da
E.E. Jorge Faleiros, em três períodos de aula.
Com isso, a Prefeitura aumentou o número
de turmas e disponibilizou mais ônibus para
transportar as crianças.
Em setembro 1996, ela passou a chamar-se Gercyra de Andrade, em homena-

gem à educadora que, com muita paciência,
bondade e carisma, exerceu com afinco o seu
papel. Nesse mesmo ano também os alunos
passaram para um prédio novo e muito mais
amplo, na rua Heriberto Borges de Freitas,
nº 1.535, no bairro Nova Patrocínio. Em 26
de março de 1997, o nome da escola foi oficializado: Escola Municipal de Educação Infantil Profª Gercyra de Andrade. Atualmente,
essa EMEI atende crianças de 3 a 5 anos, em
dois períodos (manhã e tarde).

QUADRO DE DIRETORES
Valquíria Veríssimo Ribeiro (19971998); Rosa Maria de Andrade Freitas
(1999-2003); Eliana Raquel Figueiredo
de Andrade (2004); Alessandra Mariana
do Carmo Figueiredo (2005); Leandro
Donizeti Xavier Silva (2006-2008); Josianne Sanches Bianchini (2009-2012).
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
JUCA DE ANDRADE – APAE

Após um levantamento realizado pela
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, no
início de 1984, constatou-se a existência de um
grande número de crianças e adolescentes, no
município, portadoras de necessidades especiais.
Assim, por meio de um grupo de amigos e
colaboradores, em 11 de abril de 1984, foi fundada a APAE de Patrocínio Paulista, sociedade
civil, de direito privado, sem fins lucrativos.
No início, a APAE funcionava em uma
sala do prédio do Fundo Social, atendendo
treze crianças e adolescentes com necessidades
especiais. A equipe era formada por uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga, um
auxiliar, uma cozinheira e colaboradores. Em
1986, passou a atender em período integral.
Em 1992, foi inaugurado o Pavilhão I
da APAE, já na avenida do Diamante. Dois
anos depois, com a inauguração do Pavilhão
II, as instalações seriam ampliadas. Reconhecida como escola de Educação Especial, em
1995, atendia 63 alunos em sala de aula e 12
alunos com atendimento ambulatorial.
Em 2005, a escola passou a ser chamada
Escola de Educação Especial Juca de Andrade,
sendo que na época havia 72 alunos em sala
de aula e 19 com atendimentos ambulatoriais.
Um dos objetivos da escola é estimular
as áreas deficitárias de seus alunos, proporcionando às pessoas de 0 a 3 anos, com deficiên58

cia de etiologia ambiental e/ou genética e os
considerados bebês de risco e/ou com atraso
no desenvolvimento, preparando-os para seguirem em programas de Educação Infantil
no município e/ou dentro de escolas mantidas
pelas APAE.
O trabalho da APAE é desenvolvido
por dois núcleos: o de apoio técnico-pedagógico, constituído por uma equipe interdisciplinar que atua em conjunto e/ou individualmente; e o de apoio ambulatorial, que
age diretamente na deficiência. Cada aluno
tem o seu plano individualizado baseado no
Currículo Funcional, de acordo com sua patologia e necessidades.
O aluno, quando apto, é encaminhado
à escola da rede municipal ou estadual e ao
mercado de trabalho. Até dezembro de 2010,
foram incluídos 15 alunos nas escolas do município e três jovens foram inseridos no mercado de trabalho.
Em 2011, a APAE contou com sete professores em sala de aula, uma professora de
Educação Física, uma interlocutora (deficiência auditiva), um diretor/coordenador, uma
secretária, um RH, dois monitores, uma assistente social, uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, um psicólogo, um auxiliar de serviços
gerais, um motorista e dois estagiários.

QUADRO DE PRESIDENTES
Ricardo Faleiros de Andrade (19841986); Jussara Rita Alves de Oliveira
(1986-1988); Carlos Rubens de Figueiredo (1988-1990); Antônio Carlos da Silva
(1990-1992); Eliane Saad da Silva (19921994); Maria Aparecida Gonçalves de
Castro (1994-1996); Pedro de Figueiredo
(1996-1998); Valquíria Veríssimo Ribeiro (1998-2000); Marcos Antônio Ferreira
(2000-2002); Luiz Pedro Pimenta (20022008); e Danilo Arelaro (2008-2013).
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ASSOCIAÇÃO PATROCINENSE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRECHE)
A Associação Patrocinense de Assistência
Social (APAS) foi fundada, em 16 de junho de
1960, pelo juiz de Direito dr. Jurandyr Nilsson,
com o apoio de sua esposa, Norma de Castro
Nilsson, com o objetivo de acolher e abrigar
menores desamparados da Comarca de Patrocínio Paulista, de ambos os sexos; além de prestar
amparo à velhice, dando assistência às pessoas
idosas que não possuam recursos nem família. A
intenção, também, era de se instalar uma creche.
A APAS funcionou como abrigo para
menores durante pouco mais de 20 anos, contando com voluntários da comunidade que,
além de administrar o funcionamento da entidade, promoviam eventos para angariar recursos, além de campanhas para doações de
mantimentos junto aos produtores rurais e
moradores da cidade. Nos anos 1970, a APAS
recebia verbas da Secretaria Estadual do Menor, sendo que os menores permaneciam no
orfanato até completar 18 anos de idade.
Ainda nos anos 1970, a instituição passou a atender e auxiliar idosos de baixo poder aquisitivo da cidade e, ainda, a beneficiar
crianças de famílias carentes, de dezoito meses
a seis anos de idade.
Em 1981, os convênios não puderam ser
renovados, o que gerou uma grande dificuldade financeira para a entidade. Em 30 de janeiro de 1984, a situação financeira da APAS já
era crítica e decidiu-se, pelo fechamento do
orfanato, encaminhando-se os menores para
as suas cidades de origem.
Em 13 de fevereiro de 1984, uma assembleia foi convocada pela diretoria do Orfanato e colocada a necessidade de se instalar uma
creche na cidade, a fim de acolher crianças de
ambos os sexos, de zero a seis anos de idade.
A partir de fevereiro de 1984, a entidade
passou a atuar como creche. A assistente social

recém-formada Kátia dos Reis ficou incumbida de coordenar o trabalho de organização. A
primeira cozinheira contratada foi Maria Lina
de Oliveira. O fogão era à lenha, enorme e
esquentava a cozinha inteira, mesmo assim,
Maria Lina, sempre sorridente, preparava com
a maior dedicação a alimentação das crianças,
cujo cardápio era montado por Kátia e a cozinheira, de acordo com as doações recebidas.
Em 1985, a creche apresentou um projeto para o “Pró-Vida”, então essa Organização Não Governamental (ONG) aprovou e
financiou a reforma completa do prédio, com
a aquisição de alguns equipamentos indispensáveis, como o fogão industrial.
No ano 2000, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Associação Patrocinense de Assistência Social passou a ser uma
Instituição de Educação Infantil que, após ter
trilhado uma fase transitória, a partir de 2009
tornou-se totalmente integrada à Rede Educacional do Município de Patrocínio Paulista.
Texto de Maria Lúcia de Andrade Figueiredo.

Associação Patrocinense de Assistência Social (Creche)
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PROJETO “SONHO DE CRIANÇA”
Em 1988, a profª Marli dos Santos Alves, com sua experiência no trabalho com as
crianças em fase de Pré-Escola da Escola Estadual de Primeiro Grau Agrupada de Patrocínio, buscou novas formas de trabalhar a desinibição infantil, com uma recreação estimulante que despertasse a atenção das crianças.
Na época, o programa “Xou da Xuxa”,
exibido pela Rede Globo de Televisão, fazia
muito sucesso entre o público infantil, então
ela começou a usar em sala de aula as estratégias utilizadas no programa.
Às sextas-feiras, no final do período, a
educadora passou a “brincar de imitar” com
as crianças e, aos poucos, elas começaram a se
interessar pela brincadeira, enfrentando suas
próprias limitações e dispondo-se a dublar
algum cantor.
Assim, foi constatado que por trás de
uma simples atividade existia grande possibilidade de contribuir de forma real para o desenvolvimento psicológico, emocional e social
das crianças.
Surgiu, então, o “Xou da Xuxa”, uma
atividade de dublagem e dança, envolvendo

todas as crianças da referida sala de Educação
Infantil e, no final de 1988, durante o encerramento do ano letivo, foi realizada uma apresentação com essas crianças na própria escola.
Devido aos resultados positivos apresentados com esse projeto nasceu o show
“Sonho de Criança”, em 1993, com características próprias, envolvendo crianças de várias idades em atividades diversificadas, tais
como a dança, a dublagem e dramatização,
encenação e canto.
A partir de 2004, crianças portadoras de
necessidades especiais começaram a participar
do então projeto e, em 2006, as crianças da
APAE de Patrocínio Paulista abrilhantaram a
apresentação, muito contribuindo para o início da inclusão de alguns alunos da instituição
junto à rede escolar de educação do município.
Ainda neste ano, o Projeto contou
com o patrocínio especial da Central Energética Vale do Sapucaí (CEVASA), situada
no município.
Em 2009, o projeto tornou-se um Ponto de Cultura, através da Secretaria de Estado da Cultura, com sede no Esporte Clube
Meia Noite.

Projeto “Sonho de Criança”.
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9 - CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER

ARTES
A arte está presente na história humana desde os tempos mais remotos e é um dos fatores
que nos diferenciam dos demais seres vivos. As produções artísticas são de grande ajuda para
o estudo de um período ou de uma cultura em particular. Pode ser simples ou complexa, mas
revela valores do meio em que é produzida.
É a expressão de todo um povo: de suas lutas, seus anseios, suas realizações. A arte é inovação constante. É na arte que o artista se vê livre para expressar seus sentimentos, nas mais
diferentes linguagens, compostas de imagens e símbolos, pelos quais o homem se comunica
com outros homens.
Texto de Surlene Maria Devós Faleiros

Detalhe de obra de Antônio Miguel do Nascimento, artista patrocinense.
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Em Patrocínio Paulista, as atividades artísticas sempre estiveram presentes ao longo
da história, além de que muitos patrocinenses
se destacaram em alguma atividade artística,
ou pessoas que, mesmo não sendo filhos dessa
terra, dedicaram-se no sentido de engrandecer
as artes na cidade.
Poetas e escritores: Jorge Faleiros; Osório Falleiros da Rocha; e Magno Dadonas,
“Mel de Pau”, talentoso poeta que modestamente se ocultava sob esse pseudônimo; José
Pedro de Andrade e Sérgio Alberto Faleiros.
Músicos: Joaquim Garcia de Paiva Júnior; Mercedes Garcia de Andrade; e Euler
Rocha Garcia.
Pintores: Joaquim Garcia Lopes Sobrinho – “Tio Quincas”, pintor e poeta; Valdomiro Renato do Nascimento; Ruben Goulart
de Andrade; Alexandre Nogueira Falleiros;
Antônio Miguel do Nascimento; Carolina de
Freitas Reis; Maysa Faleiros; Cláudia Vasconcelos de Castro e Rodrigo Freitas Rodrigues.

HISTÓRIA DA MÚSICA PATROCINENSE
– 1885-1985
Patrocínio Paulista têm nomes perenemente marcados na memória musical da cidade.
Foi com o maestro Garcia que a música
fixou suas raízes em terras sapucaienses. Ele
chegou a Franca a convite de Joaquim Tristão
de Almeida para tomar parte na Filarmônica Tristão e transferiu-se para Patrocínio, em
1901. Dedicou-se por toda a vida à música,
quer compondo, orquestrando ou executando os vários instrumentos que dominava com
perfeição. Além disso, foi professor municipal
e rábula. A orquestra do maestro Garcia abrilhantava as sessões do Cinema São Paulo. Fazia-se a abertura, executando-se depois várias
músicas durante a projeção das fitas e mesmo
nos intervalos. Se o filme fosse dramático, tocava-se valsa; se comédia, polcas e tangos; os
filmes de guerra, porém, eram acompanhados
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por marchas militares. Com a difusão dos conhecimentos musicais desse grande maestro,
a cidade ganhou vida nova, com a orquestra
tocando em saraus, reuniões familiares, bailes
e serenatas. Muitos instrumentistas e seresteiros percorriam as noites enluaradas de Sapucaí, cantando sob os lampiões as suas mágoas,
desventuras e amores: José Patrocínio Ferreira
– “José Batuque”, João Macedo Teixeira, João
Novato de Andrade, João Marcolino Ferreira,
Sebastião Lacerda – “Caipora”, Waldemar
Olegário do Nascimento e muitos outros.
Por volta de 1960, inspirados no legado do maestro Garcia, forma-se na cidade
um novo conjunto de serestas. Para isso,
muito contribuiu a capacidade musical do
profº Vicente Paula Rosa de Souza, que aqui
passou a lecionar acordeom, violão e piano.
O grupo, denominado “Conjunto da Saudade Maestro Garcia”, tocava em casamentos,
festas familiares e serestas. Salienta-se, ainda,
o músico francano Arnaldo Ricardo de Souza, diretor do Conjunto Francano de Amadores, que sempre tocava nas festividades de
Patrocínio Paulista.
Destacamos os instrumentistas Álvaro
Morgan de Aguiar, Irineu Gomes (violão),
José Falleiros Júnior (violão), Josino Nunes de
Souza (bandolim), Celso Alves Falleiros (violão), Herculano Custódio Moreira (violão),
José Barcellos da Silva (violão), José Barcellos
(violão, clarineta), Álvaro Paes de Barros
(violão), Maria de Lourdes Falleiros (violino), Otacílio P. de Abreu (cavaco), Plínio de
Andrade (clarineta), Rosalino Evangelista da
Silva (violão), Paulo Conrado do Nascimento
(gaita), Astor Baldoino de Andrade (violão),
José Barato (violão), Antônio Sabino de Araújo (acordeom), Antônio Hilário (acordeom),
Alceu do Carmo (violão), José Teodoro (violão), Osvaldo Fernandes de Oliveira (violino,
bandolim e violão), Sebastião da Silva Filu
(violão e acordeom), Ana Carolina Rocha
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(piano e órgão), Clarice Rocha (órgão), Maria
Chaves Falleiros (órgão), Gercyra de Andrade
(órgão) e Geraldo Silvério (violão). Durante
muito tempo, Patrocínio Paulista foi agraciado com as maravilhosas melodias executadas
pelas vozes de inesquecíveis seresteiros, como
as de João Macedo Teixeira, João Marcolino
Ferreira, João Novato de Andrade, Sebastião
Lacerda (Caipora), Waldemar Olegário do
Nascimento, José Patrocínio Ferreira (José
Batuque), José Lacerda Chaves, José Falleiros
Júnior (que, aliás, gravou um disco na casa
Edson, do Rio de Janeiro), Carlos Lelis Falleiros, Paulo Donizete do Nascimento, Naida
Falleiros, José Barcellos da Silva (José Pato),
Joaquim Ernesto Falleiros, Cecília Gomes,
Araci Villela dos Reis, Euler Rocha Garcia,
Walter do Nascimento, Carlos Nunes Monteiro, Joaquim Alves dos Santos (Souza), Dario Faleiros e José Geraldo de Andrade.
A música sertaneja em Patrocínio Paulista teve como um dos seus primeiros representantes, Benedito de Paula Marques, patro-

cinense, nascido a 18 de novembro de 1910.
Ele compôs a música “Tapira”, gravada por
ele e “Gambeva” nos estúdios da Rádio PRB
5, de Franca, no ano de 1945.
Entre os admiradores e cantores da música sertaneja em Patrocínio Paulista podemos
citar Osvaldo Garcia Lopes (Dico Lopes), Vicente Moreira do Nascimento, Waldomiro Alves Moreira, Benedito de Paula Marques, José
Cândido de Figueiredo Netto, José Barcellos
da Silva (José Pato), Alcindo Baldoino de Andrade (Alferes), Donério Alves Costa, Artur
Alves Falleiros (Barão), Benjamim Augusto do
Nascimento, Antônio Baldoino de Andrade,
Manezinho Brás, Jerônimo Garcia, Ismael Saturnino do Nascimento, Manoel Inácio, Paulo
Donizete do Nascimento, Carlos Lelis Falleiros, Luiz de Souza, José Milton Falleiros, Laércio Alves dos Santos, Márcio Apolinário, João
Lopes Sobrinho, Olésio de Figueiredo, Luiz de
Souza, Pedro Cândido de Oliveira (Luiz e Pedro Barbeiro) e Noel Andrade.
Texto de Leonardo Falleiros do Nascimento

Apresentação da Banda Marcial Municipal.
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BANDA MARCIAL MUNICIPAL
o

Em 1 de dezembro de 2006, pelo projeto de Lei Municipal n° 2.131/2006, foi criada a Banda Marcial Municipal de Patrocínio
Paulista, com a implantação do Programa
Iniciação Instrumental. Naquele momento
também se e iniciara um projeto musical na
comunidade, com a finalidade de ampliar a
sensibilidade dos integrantes da banda e aprimorar a socialização dos alunos, melhorando a qualidade melódica por meio de estudo
musical, oficinas e ensaios diários; visando o
desenvolvimento cognitivo e estimulando a
importância do trabalho em grupo, pois havia
muita diversidade entre os alunos das escolas
municipais, estaduais e da APAE.
No dia 7 de setembro de 2010, a Banda
Marcial Municipal de Patrocínio Paulista fez
sua primeira apresentação no desfile cívico da cidade, sob a regência de Marcial Morette (Max).
Os músicos dessa estreia, em 7 de setembro
2010, foram: bumbo – Carlos Alberto Teixeira,
Danilo da Silva Duarte, José Fernando Santos
Silva e Thiago Figueiredo Freitas; caixa – Erik
César Silva, Gabriel Alcântara da Silva Souza,
Ivan Wesley Donizete dos Santos, Leandro Luiz

Cortez Ferreira e Rogério Andrade Gonçalves;
eufônio – Carlos Henrique Rosa de Oliveira
e João Marcos Batista Falcucci; quadriton –
Bruno Aparecido Ferreira; trombone – Carlos
Henrique dos Santos Silva, Daniel Silva Duarte, João Victor da Cunha Melo, Lucas Daniel
da Silva, Lucas Matos Brandieri, Lucas Richard
Machado, Maicon Ravage e Marcos Alves Pereira; trompete – Ariel dos Santos, Enderson Silva Assis, Fiovo Radi Neto, Gabriel Nascimento
Roque, João Elis dos Santos Silva, Laércio Romano Radi, Leonardo de Andrade, Leonardo
Donizete da Silva, Marco Vinícius do Santos,
Mateus Lima Nascimento, Rafael Batista da Silva e Vinícius Augusto de Andrade Arruda; tuba
– Artiquiano Romano Radi e Leelson Henrique
Tavares Oliveira; prato – Paulo Gustavo da Costa e Lucas Nogueira Cortez Ferreira; mascote –
Israel Emmanuel Morette e Gabriele dos Santos;
e como regente, o sr. Marcial Morette (Max).
Patrocínio, que já foi muito bem representado por fanfarras e bandas, atualmente
conta a Banda Marcial, que é composta de 50
integrantes, sendo 40 no corpo musical e 10 no
pavilhão nacional, um marco histórico para o
município, já que ela é pioneira nessa categoria.

Apresentação da Banda Marcial Municipal.
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O TEATRO
1990 foi o ano em que Patrocínio Paulista sentiu um grande desenvolvimento, com
propagandas, novelas em preto e branco, e jovens ligados à igreja que falavam sobre teatro,
com algumas apresentações litúrgicas, como a
“Paixão de Cristo”.
Ângela Maria Pimenta, hoje consultora
em sustentabilidade da IDESOFRAN na cidade de Franca, tentou desenvolver o teatro
em Patrocínio, mas não foi bem sucedida.
Naquele ano, sob a administração do
prefeito José Milton Faleiros, Ana Maria Faleiros recebeu o edital de um curso de teatro
promovido pela oficina cultural Cândido Portinari, de Ribeirão Preto. Então foi feita uma
parceria com o sr. David Cabral, de Ribeirão
Preto, professor pedagogo e instrutor de teatro, que trouxe a proposta de formação de um
grupo com o projeto “Claraboia”, que tinha
como dinâmica o teatro educador. Foram apenas 32 horas aulas, mas de grande valor.

Geraldo José Borges entrou nesse curso
por curiosidade e sem muitas esperanças. Da
turma da qual participou, somente ele ficou
para dar segmento ao teatro na cidade.
A tentativa de montar o texto infantojuvenil Dom Quixote mula manca e seu fiel
companheiro Zé Xupança não deu certo, pois
alguns integrantes não levaram a sério a arte
de representar.
Apenas Geraldo Borges, Dimas Ferreira, Marcos Ferreira, Carmo dos Reis, Isabel de
Lourdes Antônio Rodrigues, Maria José Isaías
e Euler Ribeiro Spinelli continuaram fazendo exercícios e pesquisando. Então, foi feito
contato com a Federação de Teatro Amador
do Nordeste Paulista (FETANP), de Franca,
que os auxiliou na montagem dos próximos
textos. José Aparecido Ribeiro (Jô Ribeiro) e
José Reinaldo os dirigiram na peça Um louco é
pouco, dois é bom, três é melhor.
O contato com o público os incentivou
muito, mas os grupos foram desfeitos.

Apresentação do Grupo de Teatro GTDN.
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Foi assim que Geraldo José Borges conheceu uma pessoa muito especial, tanto para
sua carreira artística como na vida afetiva, Euripa dos Santos, e juntos implantaram o teatro, não somente em Patrocínio, mas também
em algumas cidades da região. Euripa era o
contato e Geraldo o agente, levando o teatro
educador adiante.
Com a formação de vários grupos, muitos
pré-adolescentes foram tirados do mau caminho.
Em 1993, a pedido de sr. Irineu de Andrade, presidente do Sindicato, e do dr. Euler
Spinelli, que muito se preocupava com a exploração do trabalho infantil, Geraldo escreveu um a peça que abrangia o tema Direito de
Estudar, texto que lhe rendeu vários prêmios.
Em 4 de abril de 2003, Patrocínio Paulista recebeu vários grupos de teatro do Estado
de São Paulo, com o projeto VIII ETAESP
(Encontro de Teatro Amador do Estado de
São Paulo), que promoveu um workshop com
a atriz global Regina Duarte. Esse foi um momento de grande importância para o teatro.
Em 8 de abril de 2004, com o falecimento de Euripa dos Santos, e após um tempo de paralisação do grupo, surgiu o Grupo
Teatral Diamante Negro (GTDN), que atualmente conta com os seguintes integrantes:
Geraldo José Borges, Maria Ângela Gonçalves Rigo, Caio César da Silva, Vanderléia dos
Santos Costa, João Marcos dos Santos Borges
e Edson Alves Dias Fernandes, além de várias
participações especiais de Daiana, Denise,
Dario e Beatriz, sempre trabalhando com a
temática de educação e prevenção. O grupo
vem se apresentando em várias cidades, tendo
sido premiado por apresentações realizadas
na cidade de Franca, com o evento “Águas
de Março”, em 2010, em terceiro lugar; e,
em 2012, em primeiro lugar com o texto Um
louco é pouco, dois é bom, três é melhor.
“Das sementes que o teatro plantou... Sou
uma que hoje germinou”. Geraldo José Borges.
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FESTAS FOLCLÓRICAS
Ao longo da história patrocinense estiveram presentes festas como cavalhadas, congadas, folia de reis, além das festas tradicionais
do calendário católico: São Pedro, São João,
Santo Antônio, as chamadas festas juninas,
sempre acompanhadas de quadrilha e levantamento de bandeiras em honra aos santos. As
festas em louvor aos santos dos escravos (São
Benedito, Santa Efigênia, etc.) aconteciam no
mês de maio, acompanhadas por um “batuque” em homenagem ao dia 13 de maio. Porém essas foram escasseando até acabarem.
Quando a igreja do bairro Santa Cruz
estava para ser reconstruída, d. Maria do Rosário, pessoa que foi muito conhecida e estimada, tendo o seu nome perpetuado no Centro Comunitário de Patrocínio Paulista, organizou a Folia de Reis na cidade para angariar
fundos. Assim, cada Companhia de Reis dava
sua contribuição em dinheiro. A festa continuou por alguns anos e, em 1983, formou-se
a “Companhia de Reis”, do Grupo dos Idosos.

Festa Junina.
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GRUPO DE FOLIA DE REIS DE
PATROCÍNIO PAULISTA

O Grupo de Folia de Reis de Patrocínio
Paulista, recebe muitos convites para participar de eventos na região e faz também muitas
A Folia de Reis de Patrocínio Paulista foi
apresentações na cidade.
fundada, em janeiro de 1989, pelo sr. Antônio
A CONGADA EM PATROCÍNIO PAULISTA
Silvestre da Silva (o embaixador da Folia).
Tradicional em Patrocínio, tendo como
A ideia de formar um grupo de Conganome Os Patrocinenses, o grupo é formado da em Patrocínio Paulista foi do sr. Joaquim
por doze membros: Antônio Silvestre da Sil- Candido Garcia, em 20 de abril de 1995.
va, João Francisco da Silva, Sebastião Freitas
Desde sua formação até os dias atuais,
da Silva, sr. Chiquinho, José de Souza, Ge- estabeleceu-se como capitão do Grupo o sr.
raldo Alves Faleiros, Darcio Antônio de An- Sebastião Freitas da Silva.
drade, Geraldo Pelé, Pedrinho, José Teixeira,
No início, atuavam sob o nome de MaJosé Roque e Juninho.
rinheiros de Santa Cruz, passando depois para
Segundo consta, em uma das visitas do Unidos de Patrocínio Paulista, que permaneGrupo de Folia de Reis a uma casa de família ce até os dias de hoje.
da cidade foi alcançada uma graça. A senhora
Atualmente, o grupo é formado por 25
dessa casa estava grávida e era uma gravidez de integrantes, com participação atuante nos enalto risco, confirmada pelo médico que acom- saios e nos eventos ocorridos no município,
panhava seu pré-natal. Ao receber a visita do recebendo convites e se apresentando também
Grupo em sua casa, a mulher pediu que fosse em outras cidades da região.
cantado algo em louvor aos Santos Reis. Nessa hora ela fez um pedido, que seu filho nascesse saudável. Deus ouviu seu pedido então o
louvor do Grupo, e seu filho nasceu de parto
normal, saudável e em 2012, aos 19 anos, está
em perfeita saúde.

Folia de Reis.

Congada.
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GRUPO FOLCLÓRICO CATIRA SOLA
DE OURO
Catira ou cateretê é uma dança do folclore brasileiro, em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos.
De origem híbrida, com influências indígenas, africanas e europeias, a catira (ou “o
catira”) tem coreografia executada na maioria
das vezes por homens (boiadeiros e lavradores) e pode ser formada por seis a dez componentes e mais uma dupla de violeiros, que
tocam e cantam a moda.
É uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da
cultura caipira (Mato Grosso, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás e partes de São Paulo
e Mato Grosso do Sul).
A coreografia da catira, apesar de parecer
semelhante, varia bastante em determinados
aspectos, havendo diferenças nítidas de uma
região para outra. Normalmente é apresentada com dois violeiros e dez dançadores.

Grupo folclórico Catira Sola de Ouro.
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ESPORTES
A Prefeitura de Patrocínio Paulista e seu
Departamento de Esportes mantêm o Programa Esporte em Ação, que visa massificar o esporte e descobrir novos talentos.
O esporte em Patrocínio já é reconhecido em todo Brasil e no mundo, por isso o
acesso às praças esportivas é muito facilitado.
A cidade conta com um ginásio de esportes, o
Diamantão, inaugurado no dia 8 de outubro
de 1988; várias quadras de esportes; pista de
atletismo; um clube recreativo e uma associação para praticantes de judô, onde são praticadas várias modalidades olímpicas pela população, como a ginástica olímpica, capoeira,
voleibol, basquetebol, judô, futsal, natação,
tênis, atletismo, jiu-jítsu, balé, taekwondo e
futebol de campo, além de campeonatos de
futebol, de futsal, gincana da Caça ao Tesouro, entre outros.
A Prefeitura oferece materiais e equipamentos modernos, além de contar com professores de larga experiência, sempre atentos
ao surgimento de novas revelações.

Atletas patrocinenses.

Quando o assunto é esporte, Patrocínio
Paulista se enche de orgulho por ter um atleta
olímpico como Matheus Inocêncio Facho e
seus irmãos, Thiago, Milena, Jonas e Manoela, que iniciaram suas carreiras na cidade, sendo que dois deles continuam levando o nome
do município para vários campeonatos, dentro e fora do País. O exemplo desses jovens é
seguido por pelo menos mil crianças e adolescentes da cidade.

Volei.
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A Prefeitura mantém um projeto que
procura levar à comunidade conhecimentos
sob os benefícios da atividade física: a melhoria da qualidade de vida física, mental e social.
As atividades são oferecidas no horário
contrário ao horário escolar, para as crianças
e adolescentes, atendendo também a outras
faixas etárias com o Projeto Estilo, dos 16 aos
50 anos, e o Projeto Terceira Idade. O objetivo central é diminuir o número de crianças e
jovens que ficam nas ruas, incentivando-os à
prática esportiva e desenvolvendo a socialização e a integração comunitária.
A partir de 2010, o Departamento de
Esportes incluiu em seu calendário esportivo
a corrida e caminhada de final de ano, ligando
as cidades de Patrocínio Paulista e Itirapuã,
que conta com a participação sempre crescente das duas cidades e de toda região.

CLUBE HÍPICO DE PATROCÍNIO
PAULISTA
Em 29 de junho de 1964, a convite do
Clube Hípico de Claraval, diversos fazendeiros
patrocinenses resolveram participar de uma modalidade chamada de corrida hípica, criada pelos

padres cistercienses, em especial d. Carmelo. Assim, surgiu o Clube Hípico de Patrocínio Paulista e formou-se um dos melhores times, sendo
o Clube Hípico de Patrocínio Paulista campeão
nos anos 1966, 1969, 1972, 1974, 1976, 1979,
1980, 1982 e 2010. Após 1982, a equipe passou
por várias mudanças de diretoria, cavalos e colaboradores, o que contribuiu para que a equipe
não colecionasse títulos no período.
Em 2009, com a forte colaboração e
empenho dos novos diretores, cavaleiros e cavalos, com a torcida da população e o apoio
da Prefeitura Municipal, o Clube Hípico de
Patrocínio Paulista classifica-se para as semifinais do Campeonato Regional de Corridas
Hípicas, terminando o torneio em 4º lugar.
Em 2010, chegou o resultado tão esperado pelos patrocinenses, fruto do empenho,
dedicação, esperança, persistência e comprometimento, o Clube Hípico de Patrocínio
Paulista, após 27 anos de ostracismo, tornou-se campeão, em uma disputa eletrizante contra o Clube Hípico de Cristais Paulista.
Em 2011, a equipe chegou às finais, mas
perdeu a liderança para o Clube Hípico de
Cristais Paulista.

Disputa no Clube Hípico.
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FUTEBOL
O futebol é um esporte inglês que chegou
ao Brasil no final do século XIX, porém, até o
final dos anos 1910, Patrocínio não tinha sequer
uma associação destinada a essa modalidade.
Foi assim que, na tarde de 18 de abril de
1920, alguns patrocinenses (Manoel Villela
dos Reis, Antônio Luiz Pandolfi, José Eduardo Sobrinho, José Barcellos, João Barcellos,
Francisco Sales de Figueiredo, Domênico
Puglia, Joaquim Brás de Figueiredo, Frederico Dias Batista, Ernesto H. de Figueiredo,
Antônio Pinheiro de Lacerda, Joaquim Ernesto Falleiros, Urias Custódio Falleiros, Oscar Soares, Cristiano Pio de Oliveira e Antônio Alves Falleiros) reuniram-se no prédio da
municipalidade para a fundação de um Club
de Foot-ball. Assim, elegeu-se nessa mesma
data a diretoria da agremiação. Manoel Villela dos Reis foi escolhido presidente; Frederico Dias Batista, vice-presidente; João Barcellos e Joaquim Cândido Falleiros, secretários; João Novato e José Falleiros Júnior,
tesoureiros; Joaquim Brás de Figueiredo e
José Barcellos, procuradores; Antônio Luiz
Pandolfi, diretor esportivo.

O Conselho Fiscal foi composto por
Francisco Ponciano de Figueiredo, Joaquim
Garcia Falleiros, José Chaves Sobrinho, Oscar
Soares, Urias Custódio Falleiros e Álvaro Augusto Monteiro.
O local do futuro campo fora escolhido: as terras de Manoel Villela dos Reis, presidente do clube, na estrada velha que liga Patrocínio ao distrito de Itirapuã. Magnânimo,

Projeto Bom de Bola, Bom na Escola.
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Manoel Villela dos Reis doou a área. Ainda
sem nome próprio, o clube seguia adiante.
Em 20 de novembro de 1921 elegeu-se a nova
diretoria, composta por Josino de Mesquita
(presidente), Francisco Custódio Falleiros (vice-presidente), Joaquim Ernesto Falleiros (1º
secretário), João Novato e Joaquim Cândido
Falleiros (tesoureiros). Antônio Luiz Pandolfi
permaneceu como diretor esportivo.
Sete dias depois, por unanimidade, foi
escolhido o nome da agremiação: Associação
Esportiva Sapucayense. Parece que o campo
foi inaugurado em fins de 1922, mas disso
não há registro exato, salvo curiosa convocação inserida no jornal O Progresso, em 15 de
outubro desse mesmo ano.
A contar daí, a A.E. Sapucayense começou a colher os frutos de várias vitórias. Em
1931 formou um invejado time, do qual eram
destaques Augusto Monteiro, Álvaro Morgan
de Aguiar, Emílio Monteiro, Lico Chaves,
Adalberto de Oliveira (Canhão), Genário Gomes, Carlos Nunes Monteiro, Rosa e outros.
Sempre remodelando seus quadros, o
clube teve longa vida, sendo Pedro Bertelli
seu presidente por um largo período, de 1932
a 1949.

CLUBE ATLÉTICO PAULISTA
O mesmo Pedro Bertelli, chefe de numerosa família da cidade, então técnico da Cooperativa de Laticínios, resolveu montar, com
o auxílio de seu filho Eros Bertelli, um novo
time de futebol. Assim nasceu o Clube Atlético Paulista, dirigido por Eros, Pedro Bertelli
Primo (vice-presidente), Alcides Balduíno de
Andrade, José de Rezende (secretários) e José
Goulart (tesoureiro). O médico e massagista
da equipe era o dr. Cristóvão Barcellos.
O C.A. Paulista, a agremiação do Estádio dos Bambus (campo de futebol construído pela diretoria), foi ganhando destaque no
esporte da região.
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Vários atletas contribuíram para o delírio de sua fiel torcida: Osmar, Zequinha,
Santino Bertelli, Alberto Magrin, Joacir, Nenê
Ferreira, Pedro Goulart, José Batatais, Rogério, Dalton, Pedro Gomes, Maurício Goulart,
João Bertelli, Rosa, Zuza e muitos outros.

JUVENIL PATROCINENSE
Por volta de 1952/53, um policial destacado na cidade, conhecido na época por cabo
Newton, amante do esporte, começou a treinar
e selecionar, para a prática do futebol, garotos
na faixa etária de 13 a 18 anos. Após assistir a
diversos treinos e percebendo o potencial técnico da garotada, orientada pelo treinador, o
desportista Hudson Carlos Falleiros, fundou
um clube de futebol com o nome de Associação Atlética Patrocinense, mais conhecido na
época por Juvenil, tornando-se seu primeiro
presidente e convidando para compor a diretoria os companheiros Hélio Frederico Bertelli
e o sargento Alberto Benoni Cine.
Trataram, primeiramente, de equipar os jovens craques com camisas, chuteiras e outros apetrechos exigidos para a prática do futebol. Promoveram jogos, torneios, campeonatos e construiu-se um vestiário de alvenaria para os jogadores.
A primeira equipe titular do Juvenil foi
composta pelos seguintes jogadores: Vicente
(Jiboia), Gilton e Agostinho, Alberto, Duti e
Lindolfo, Pedrinho Gomes, Evaldo, Joãozinho Bertelli, Joaninha e Maurício.
Posteriormente, outras grandes revelações foram surgindo nessa “escola”, que tanto
primava pela disciplina e preparo físico; muitos desses atletas chegaram a treinar em equipes profissionais.
O Juvenil possuía uma torcida vibrante,
que comparecia em massa ao campo. Tantos
foram os títulos e troféus conquistados que –
mesmo com curta existência – o clube tornou-se um dos mais queridos e populares da história do esporte patrocinense.
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SÃO CRISTOVÃO FUTEBOL CLUBE
No mesmo ano de 1956 surgiu um novo
time, o São Cristóvão Futebol Clube. O clube
teve curta vida, apenas dez meses, mas ainda
assim marcou seu nome no esporte patrocinense. Os valorosos João Alberto, Paraguai,
José, Tibelo, Deca, Astor, Marivaldo, Airton,
Valtinho, Marcos, Adilson e Matias derrotaram o Clube Atlético Paulista, em sua própria
casa, pela contagem de três gols a dois. O São
Cristóvão fora fundado por Airton Alves da
Silva e Délio Alves Pinto.

OS ACADÊMICOS
Em janeiro de 1956 foi fundada uma equipe de futebol chefiada por Vasco de Figueiredo,
e que teve como atletas os estudantes Pedro de
Figueiredo, Saul de Andrade Lopes, Agostinho
Alves de Figueiredo, Mário de Andrade Lopes, Arildo Gomes, Marcos de Andrade Lopes,
Tirso de Andrade, Roberto Lopes de Andrade,

Hamilton Couto Rosa, Galileu de Andrade Lopes, Cássio do Couto Rosa, Vicente Lopes de
Andrade, Ozanan Chaves Falleiros, Evaldo Figueiredo e Carlos Rubens de Figueiredo. Como
o time só atuava nos meses de férias escolares, o
nome escolhido foi oportuno: Os Acadêmicos.

ESPORTE CLUBE MEIA NOITE
O Esporte Clube Meia Noite foi fundado, em 21 de abril de 1959, por um grupo
de jovens idealistas reunidos no famoso Bar
Central, em Patrocínio Paulista.
Entre seus jovens fundadores estavam o
dr. Máximo Fernandes Filho, Hermes Trócoli
Ferro, Galileu Lopes, Marcos Lopes, Evaldo,
Carlos Rubens de Figueiredo, Marinho Lopes,
Saul Lopes, Idelmo Lopes, Agostinho, Airton,
Sebastião Faleiros, Nicola, Irineu Monteiro,
Clesinho, entre outros. Foi a primeira e histórica reunião da agremiação na região das cooperativas. A escolha do nome ficou por último
e por uma feliz ideia de um dos participan-

Vista aérea do Esporte Clube Meia Noite.
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tes, quando o sino do relógio da Igreja Matriz
soou as doze badaladas marcando a meia-noite, o nome foi sugestionado, sendo escolhido
ao acaso e por unanimidade: Esporte Clube
Meia Noite.
O clube disputou vários torneios e campeonatos intermunicipais, conquistando vários
troféus e sendo muito respeitado na região.
O estádio foi inaugurado na tarde de 12
de março de 1961, e o Esporte Clube Meia
Noite realizou vários jogos nesse campo até o
dia em que finalmente foi inaugurado o tão
almejado estádio, em Patrocínio Paulista, em
23 de setembro de 1962.
Da data de sua fundação até o dia 26 de
maio de 1974, o Esporte Clube Meia Noite
disputou 481 jogos oficiais e amistosos, sendo
269 em casa, 212 em Itirapuã e em 50 cidades da região de nosso Estado, além de Minas
Gerais. Marcou exatos 1.033 gols, sendo seus
principais artilheiros: Galileu Lopes, com 170
gols; Sebastião Faleiros, com 85 gols; e Robertinho Faleiros, com 80 gols.
A maior invencibilidade de jogos do clube ocorreu no período entre 28 de julho de
1991 e 26 de janeiro de 1992, foram 18 partidas sem perder na grande região de Franca e
sul de Minas, tendo como principal artilheiro
o saudoso Alexandre Lopes com 19 gols, marcando sua história no clube. Essa equipe teve
ainda o atleta mais jovem vestindo a camisa
de titular, o Hubler Lopes, tendo Zé Cláudio
como técnico.
O Esporte Clube Meia Noite conseguiu
seus primeiros títulos de campeão regional
em 22 de agosto de 2002, em dose dupla, no
mesmo dia e horário; enquanto os aspirantes
jogavam em casa, sob o comando do treinador Luizinho Matias, os amadores, cujo técnico era Odécio, disputavam a grande final
no campo do Guapuã, em Cristais Paulista,
quando precisava vencer por dois gols de diferença e, no final, o Meia Noite ganhou por
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3 a 1 do time local. Foi também campeão
municipal, com um time praticamente de juniores, em 2006, vencendo o São José por 2
a 1 na prorrogação, com gol de Samuca; o
técnico era Maurinho. O Clube voltou a ser
campeão municipal de Patrocínio Paulista,
na Categoria Amador, em 2011, ao vencer a
equipe do MR Panfletos por 3 a 0 na grande
final, com o técnico Tito. Quando pela primeira vez o clube participou do Campeonato
Municipal de futsal, já se sagrou campeão da
edição de 2012.
Atualmente, o clube desenvolve projetos relevantes como a escolinha de futebol,
com atletas da cidade e região, em parcerias
com o Comercial de Ribeirão Preto, onde disputou o Campeonato da Federação Paulista,
edição 2009, na categoria sub-17, com o Clube Atlético Monte Azul, disputando campeonatos estaduais nas categorias sub-15 e sub17; inclusive a Copa São Paulo Júnior, edições 2011 e 2012, com o apoio da J&Esports
Business e Construtora Faleiros.
Alem de ter um dos melhores campos
de futebol da região, hoje, o clube também
conta com um amplo salão social em que são
realizadas festas, atividades culturais e de lazer, eventos e promoções aos finais de semana, sempre extensivos a toda a comunidade.
Texto de Galileu de Andrade Lopes e
José Cláudio de Figueiredo.

A atual diretoria executiva do Clube
Meia Noite é composta pelos seguintes
associados: presidente – Alex de Oliveira
Costa; vice-presidente – Marcos Antônio
de Figueiredo; 1ª secretária – Néria Lúcio
Buzatto; 2º secretário – Carlos Henrique
de Paula; 1º tesoureiro – Helton Donizetti
da Costa; e 2º tesoureiro – Nelmo Alves
de Souza.
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TURISMO

ticantes de rapel. As estradas que dão acesso
às principais cachoeiras são: a Vicinal Wilson
Patrocínio Paulista têm inúmeras serras, Couto Rosa e a Estrada do Leite.
cachoeiras, riachos e árvores nativas que comFonte: Revista Patrocínio Paulista – 127 anos. DR2M Copõem um cenário exuberante e abriga animais municação, março 2012.
de várias espécies. Uma natureza rica e ainda pouco explorada por turistas, que reserva PONTE NOVA
encantos que vêm sendo revelados de forma
Um pequeno trecho do Rio Sapucaí se
surpreendente, principalmente pela própria tornou ponto de encontro nos dias quentes de
população que começa a explorar a região.
Patrocínio. As águas que correm sob a ponte,
Em um raio não maior que 20 quilôme- do lado direito da Rodovia Ronan Rocha, têm
tros da cidade, é possível cavalgar por estradas uma correnteza que forma cascatas, com águas
de terra observando-se belas paisagens, ou, para rasas que caem sobre as pedras e delineiam um
quem prefere um passeio mais emocionante, poço que serve para nadar.
pode-se optar por jipes ou motocicletas.
A Ponte Nova é frequentada há vários
Durante o percurso é possível se refres- anos por banhistas da região e moradores da
car em cachoeiras, riachos e rios. Algumas das cidade que fazem churrasco e passam os fins
cachoeiras são bastante frequentadas, como a de semana ali. Já os jovens preferem algo mais
do Guido – antes chamada de Cachoeira do radical, como descer o rio de boia no período
Mosquito – que tem pelo menos 30 metros de das cheias, há também um pesque-pague que
altura. O lugar é um dos escolhidos por pra- se situa ao lado.

Ponte Nova.
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FAZENDA SANTA CECÍLIA
Localizada no município de Patrocínio
Paulista, a Fazenda Santa Cecília possui um
dos maiores remanescentes de vegetação de
mata nativa do município e região.
A Fazenda possui quase 100 hectares de
domínio de Mata Atlântica e 60 hectares de
Cerrado, em várias fisionomias, que estão sendo preservadas por seus proprietários.
Possui infraestrutura para a realização
de diferentes atividades turísticas, em contato com a natureza de importante valor, sendo
um local para pesquisas científicas, projetos,
cursos e passeios ecológicos. Está frequentemente aberta para visitações.
Visite o site: <www.francaves.com.br>
Figueira da Fazenda Santa Cecília.
Árvore com mais de 200 anos de idade.

Fazenda Santa Cecília.
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ÁRVORE SAPUCAIA

EVENTOS

Anualmente são realizados grandes evenEm frente ao Fórum – na praça da Sapucaia – há um exemplar da espécie que ins- tos em Patrocínio Paulista, tais como: Aniverpirou um dos primeiros nomes do município, sário da Cidade, Festa do Trabalhador, Festa
do Peão, Torneio Leiteiro, Nossa Gente Nossa
Patrocínio de Sapucahy.
Cultura e Sonho de Criança, e o Campeonato
Municipal de Futsal.
 Aniversário da Cidade: são realizados shows e atividades esportivas, entre elas o
Caça ao Tesouro que em 2012 completou sua
20ª edição, sempre inovando em atrações para
melhor comemorar seu aniversário.

Árvore Sapucaia em frente ao Fórum.

Caça ao Tesouro.

Show de Aniversário da Cidade.
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 Festa

do Trabalhador: comemora o
dia 1º de maio, homenagem ao trabalhador.

 Nossa

Gente, Nossa Cultura e Sonho
de Criança: evento que promove música de raíz,
dança, diversão para crianças, jovens e adultos.

Nossa Gente, Nossa Cultura.
 Torneio

Festa do Trabalhador.
 Festa

do Peão: como o nome sugere,
a Festa do Peão é um torneio de montaria em
touros e cavalos, com shows no fim de cada
sessão competitiva. É sempre realizada no mês
de julho.

Municipal de Futsal: sendo
o mais aguardado evento patrocinense, o torneio reúne equipes de todo o município, formadas por habitantes locais, disputando entre
si, nas formas estabelecidas pela competição,
até chegar ao título. O torneio é realizado no
Ginásio de Esportes Diamantão, sempre no
início do ano, com duração de cerca de um
mês, sendo que, a partir de 2010, foi divido
em duas categorias, série ouro e prata.
 Torneio

Leiteiro: Evento tradicional
que promove a confratenizaçao entre os agropecuaristas do município.

Festa do Peão.

CURIOSIDADES
A Festa do Peão, em 2012, chega
à sua 22ª edição e o Torneio Leiteiro de
Patrocínio Paulista, à sua 53ª edição –
são os dois maiores eventos da cidade.
Torneio Leiteiro.
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LOCAIS HISTÓRICOS
• PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO
PATROCÍNIO
• IGREJA DO MUNICÍPIO DE
PATROCÍNIO PAULISTA

ESTÁTUA DE GARIMPEIRO
Escultura que representa os garimpeiros
que deram origem à cidade e que deslumbra
o visitante que entra em Patrocínio Paulista.
O monumento, inaugurado no centenário da cidade, em 1985, homenageia e
leva o nome da praça que o abriga, do Garimpeiro. Nele, um homem com uma peneira
nas mãos representa os trabalhadores pioneiros. Considerado o cartão-postal da cidade,
essa obra retrata a atividade de garimpo, que
no passado foi frequente no município, mas
que hoje não é mais realizada por questões
ambientais – mas há quem aposte que ainda
existem garimpeiros vivendo na região.

Praça do Garimpeiro.
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10 - RELIGIOSIDADE

O

Brasil, ao longo de mais de 500 anos de história, construiu sua cultura com a fusão
de três raças: o índio, o branco e o negro. Do branco, recebeu influências dos europeus e asiáticos; do negro, a influência da diversidade cultural vinda de várias nações africanas; do índio
nativo, os vários costumes de diversas tribos. O sincretismo dessas multiculturas deu origem à
“cultura brasileira”, diferente de todas, com características próprias, que possibilita a identificação do povo brasileiro em qualquer parte do mundo.

Igreja Matriz.
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Igreja Matriz.

Nas senzalas, os negros dançavam e cantavam não apenas para se divertir ou praticar
lutas, mas também para cultuar seus orixás. Os
brancos católicos e os senhores das fazendas,
não aceitavam os mitos africanos e impunham-lhes os seus santos. Para poderem continuar
realizando seus cultos, os escravos começaram
a colocar nos altares (gongá) estátuas de santos
católicos. Com o passar do tempo, nasceu o
sincretismo religioso, dando origem a outras
crenças além do candomblé, que procurou
transferir algumas características místicas dos
seus orixás para os santos católicos.
Patrocínio Paulista, desde sua fundação,
recebeu tanto igrejas católicas como templos
evangélicos. Com o passar do tempo, muitos
outros cultos, religiões e filosofias chegaram
com suas contribuições e ensinamentos, fazendo
parte, hoje, do cenário religioso e de toda a evolução histórica, cultural e social do município.

IGREJA MATRIZ
A primeira Igreja foi construída entre
1872 e 1875 – provavelmente, em 1874 aconteceu sua benzedura, no mesmo lugar onde
está o atual templo, que tinha à sua frente um
grande cruzeiro, anterior à construção da Igreja, e que foi destruído por um raio em 1877. A
velha Igreja fora construída com adobe e tinha
apenas a capela-mor e a sacristia. Em 1886,
sob a direção do coronel Villela e com o apoio
do padre José Pedro de Araújo Marcondes,
os fiéis começaram a fazer os alicerces para a
nova Igreja, que só teve os trabalhos concluídos em 1896, graças ao empenho do padre
Ernesto Peregrino.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO
PATROCÍNIO
Em 10 de março de 1985, a velha Patrocínio do Sapucahy reviveu dias memoráveis pela
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Igreja Santa Cruz (Igrejinha).

celebração festiva e vibrante do seu primeiro
centenário de Emancipação Política. Nesse dia
inesquecível para a população patrocinense, às
7h, a TV Globo transmitiu a Missa em Ação
de Graças, celebrada por frei Custódio e, às
16h, foi a vez do bispo celebrar a Missa Solene
do Centenário. Como marco deste centenário,
o juiz de Direito, dr. Carlos Alberto Bastos de
Matos, o então prefeito municipal, sr. Aloisio
Andrade de Freitas, e o padre Custódio G. de
Miranda organizaram uma comissão de escritores e pesquisadores locais para escrever a história de Patrocínio Paulista. O Livro Tombo
da Paróquia tornou-se um auxílio valioso para
todos os pesquisadores.

CENTRO ESPÍRITA CRISTO CONSOLADOR
Em setembro de 1976 foram realizadas
as primeiras reuniões na sede do Centro Espírita Esperança e Fé (Nova Era), em Franca. Os
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membros participantes desses encontros foram
os jovens da Mocidade Espírita de Franca, que
resolveram fundar a entidade, que recebeu o
nome de Centro Espírita Cristo Consolador.
Isso se deu em 12 de setembro de 1976. A primeira diretoria teve a frente o sr. Orlando Fernandes de Andrade, que tomou as providências
para o registro da instituição, nos diversos departamentos estaduais e municipais competentes.
Os objetivos da entidade consistem no
estudo e na divulgação da Doutrina Espírita,
codificada por Alan Kardec, em 18 de abril de
1857, na França.
A entidade funciona na rua Quintino
Bocaiúva, n° 1.236, em uma casa que foi adquirida com a ajuda de empresários de Franca
e graças às contribuições mensais de alguns associados e de algumas promoções.
O trabalho de assistência social promovido pela entidade, inicialmente, restringiu-
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-se à oferta da Sopa Fraterna, que era distribuída uma vez por semana. Posteriormente,
outras atividades assistenciais foram desenvolvidas: Campanha do Cobertor e do Agasalho; Campanha de Natal; além de promoções que têm o intuito de auxiliar as pessoas
carentes do município.
Texto de Zenaide Barbosa de Andrade

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA
DE DEUS
Foi fundada em Patrocínio Paulista, em
1973, por alguns fiéis vindos de Franca com o
intuito de propagar do Evangelho. No início,
os cultos se realizavam nas casas dos próprios
fiéis, porém, em 1984 iniciou-se a construção
da primeira Igreja.
No dia 1° de setembro 1998, Carlos
Roberto Ribeiro assumiu como pastor presidente do campo e o pastor Idaizio Crispolini
como vice.
A Igreja desenvolve vários trabalhos entre seus fiéis, além de liderar um projeto criado
em prol da recuperação dos viciados em drogas
e bebidas, conduzindo-os para tratamento.

IGREJA DO EVANGELHO
QUADRANGULAR
Em 1906, em Los Angeles, Estados
Unidos, após um confronto entre negros
e brancos, Aimee tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus – aos 18 anos casa-se
com Robert Semple. Após algum tempo, os
dois seguem para a China, como missionários,
mas contraem malária e seu esposo falece, em
1918. Com isso, a missionária Aimee Semple
Mcpherson inicia uma nova fase de seu ministério, e faz sua primeira viagem transcontinental, da orla do Atlântico até a cidade de Los
Angeles, atravessando o continente americano
com seu carro e pregando a volta de Jesus. Em
1922, seu ministério torna-se internacional e
é pregado em vários países.
O nome Quadrangular veio durante
uma pregação na Cidade de Oakland, Califórnia, em 1922, quando a missionária Aimee
falava sobre a visão de Ezequiel, dos quatros
querubins, com quatro rostos.
Em 1951, o missionário Harold Willians
e esposa deixaram sua terra natal, os Estados
Unidos, e vieram ao Brasil, quando a primeira

Construção da nova sede da Igreja Assembleia de Deus.
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Construção da nova sede da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Sandro, Eduardo e Francisco, que tinham a
intenção de criar uma igreja santificada, com a
aplicação da palavra do Senhor Jesus, a oração
e o jejum. O nome Adonai quer dizer “Meu
Senhor” e seu Ministério está, exclusivamente, voltado a fazer sua vontade.
Com o passar dos anos, muitos homens e
mulheres, jovens, idosos e crianças, famílias inteiras foram acrescentadas a esse grupo, com objetivo de aprender e colocar em prática os princípios
COMUNIDADE EVANGÉLICA ADONAI
contidos nos ensinamentos da palavra de Deus.
A entidade foi fundada em Patrocínio
A Comunidade Evangélica Adonai atua,
Paulista, em 1989, por um grupo de cinco ainda, em vários projetos e ações sociais em
irmãos, Mauro Apolinário, Marildo Gabriel, prol das comunidades carentes do município.
igreja foi implantada na cidade de São João da
Boa Vista, SP.
Hoje, a Igreja já está em todas as capitais brasileiras e em muitas cidades. Em 1997,
chegou a Patrocínio Paulista o casal de pastores Aparecido e Viviane Bueno, ambos da
cidade de Ourinhos, SP, e desde então a Igreja do Evangelho Quadrangular de Patrocínio
Paulista vem divulgando a palavra de Deus.

Comunidade Evangélica Adonai.
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11 - SAÚDE

P

atrocínio Paulista conta com um hospital, cinco postos de atendimento do Programa de Saúde Familiar e um do Sistema Único de Saúde. Possui ainda um laboratório de análise
clínicas, quatro consultórios odontológicos púbicos e serviço de vigilância sanitária.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA
A associação de caridade que atua sob a denominação de Santa Casa de Misericórdia
de Patrocínio Paulista foi fundada, em 1º de novembro de 1908, por iniciativa de cidadãos
influentes do município, entre eles João Evangelista da Rocha, coronel João Vilela dos Reis e
o capitão João Novato, que já haviam fundado a Conferência de São Vicente de Paula e, em
uma de suas reuniões, decidiram fundar a Santa Casa, porém, com personalidade jurídica e
completamente independente daquela, tendo representação e administração próprias.

Santa Casa.
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Funcionando em prédio próprio, à rua Cônego Peregrino, nº 1.281, a associação mantém
os serviços hospitalares para uso público, gratuito e permanente, sem fazer distinção de raça, cor,
credo, sexo e religião dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos federais
e estaduais em vigor, principalmente de acordo
com Plano de Trabalho aprovado pelo CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social.
A Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista é administrada por uma diretoria composta por doze membros, todos associados e residentes no município, com mandato de quatro anos.
Atualmente, a Santa Casa de Patrocínio
Paulista tem como provedor o sr. Emilio Bertoni; vice-provedor, o sr. Divino de Carvalho
Garcia; primeiro tesoureiro, o sr. Francisco de
Assis Faleiros; segundo tesoureiro, o sr. Clésio
Antônio dos Reis; primeiro secretário, o sr. Sérgio Linhares Dias; segundo secretário, o sr. Marcos Marcelino de Andrade Cason; no Conselho
Fiscal Efetivo, os senhores Geraldo Conceição
Mendes, Antônio Roberto Voltolino e Jair Faleiros; no Conselho Fiscal Suplente, os senhores

Santa Casa.
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Alípio de Souza, Gilberto Andrade Figueiredo e
Jonas Rosa de Carvalho; todos eleitos em assembleia geral, sem remuneração e privados de qualquer benefício em razão dos cargos que exercem.

PROVEDORES
Eis a relação, desde a fundação até
os dias atuais: exercício de 1908 a 1911,
Manoel Basílio de Andrade; 1912 a 1919,
Francisco Custódio Falleiros; 1920, Urias
Custódio Falleiros; 1921, José Chaves Sobrinho; 1922, Sebastião de Góes Conrado;
1923, Euclydes de Campos; 1923, Francisco Custódio Falleiros; 1925, José Eduardo
de Andrade; 1926, Affonso Alves Falleiros;
1927, Ignácio Justino de Figueiredo; 1928,
José Alves do Nascimento Falleiros; 1929
a 1930, Francisco Custódio Falleiros; 1936,
Francisco de Assis Pacheco; 1938, Olavo
Goulart de Andrade; 1939, Joaquim Tobias de Figueiredo; 1940, Elpídio Falleiros;
1941, José Alves de Souza Falleiros Jr.;
1947, Ângelo Marcolini; 1948 a 1949, Joaquim Goulart de Andrade; 1950, José Teixeira Marques; 1951 a 1952, José Alves de
Souza Falleiros Jr.; 1953 a 1955, Vergínio
Carraro; 1956, Nabor de Souza Andrade;
1957, Joaquim Ernesto Faleiros; 1958 a
1959, José Teixeira Marques; 1960 a 1963,
José Alves de Souza Falleiros Jr; 1964 a
1969, Vergínio Carraro; 1970 a 1971, Thomaz dos Reis Chagas; 1972 a 1973, Reginaldo Murilo de Freitas; 1974 a 1975,
Francisco Monteiro de Lima; 1976 a 1981,
Pio dos Santos Pereira; 1982 a 1984, Luís
Mauro de Figueiredo; 1984 a 1990, Ederval José dos Reis; 1990 a 1994, Sebastião
Fernandes da Silva; 1994 a 1998 – Vitor
Carlos da Silva exerceu a provedoria no
período de 1° de abril de 1994 a 17 de maio
de 1998, e Emerenciana Maria Monteiro
Faleiros, no período de 18 de maio a 12 de
novembro de 1998; 1998, Carlos Tavares
Pacheco; 1998 a 2000, Francisco Monteiro
de Lima; 2000 a 2004, Javert do Carmo; e
desde 2004 até 2012, Emilio Bertoni.
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DIREÇÃO CLÍNICA
O dr. Ângelo Marcoline foi o diretor clínico da Santa Casa de 1938 a 1950; e o dr. Cristovão Barcellos, de 1952 a 2005. O dr. Cristovão Barcellos Júnior, nascido em 7 de outubro
de 1956, filho do dr. Cristovão Barcellos e d.

QUADRO CLÍNICO
Os médicos que atenderam na
Santa Casa de Misericórdia, desde a sua
fundação, e os que continuam fazendo
parte do corpo clínico são: dr. Luciano
Gualberto (1910), dr. Josino de Mesquita (1922), dr. Sebastião de Góes Conrado (1923), dr. Oscar de Góes Conrado
(1923), dr. Souza Netto (1927), dr. Fiel
Meneses Dantas (1929), dr. Alpheu Diniz
da Silva (1930), dr. Waldemar Alvarenga de Figueiredo (1936), dr. Jarbas Prado Spinelli (1936), dr. Ângelo Marcolini
(1938-1950), dr. Antônio Pedro dos Santos Netto, dr. Cirilo Barcellos (1951), dr.
Cristóvão Barcellos (1952), dr. José Teodoro Pimenta (1959), dr. Newton Novato
(1961), dr. Clóvis do Couto Rosa (1962),
dr. Gustavo Francisco de Paula Lopes,
dr. Edson Sotero de Almeida (1976), dr.
Joviano Rodrigues Jardim (falecido), dr.
Luís Carlos Fonseca, dr. Roberto Rached, dr. Edson Teixeira Pinto de Abreu
dr. José Tarcísio de Andrade Merlino, dr.
Marcos Antônio Comparini, dr. Cristóvão
Barcellos Júnior, dr. José Mauro Barcellos, dr. Luciano Barcellos, dra. Márcia Beani, dra. Regina Helena de Freitas
Lopes, dr. Luís Fernando Barcellos, dr.
José Pedro Sobrinho, dr. Samir Amim
Dib, dr. Renato Tadeu Barufi, dr. Carlos Rubens de Figueiredo, dr. Ederson
Alexandre Cintra, dr. José Flávio Lemos
Rezende, dr. Alberto Mauro Magrin, dr.
Marcos Bruxelas de Freitas, dr. Ivan Silva Cunha Júnior, dr. Walter Antônio de
Oliveira Filho, dr. Adriano Faleiros Pimenta e dr. Rogério Dutra Bandos.

Marina Maria Chaves Barcellos, após reunião
ordinária do corpo clínico da Santa Casa de
Misericórdia de Patrocínio Paulista, realizada
em 18 de maio de 2005, assumiu a função
como diretor clínico, afastando-se dessa função em 16 de março de 2009, quando assumiu
o cargo, o dr. Marcos Bruxelas de Freitas, ficando como vice-diretor clínico.
O dr. Marcos Bruxelas de Freitas, nascido em 10 de março de 1959, filho de Luiz
Gonzaga de Freitas e Oneide Bruxelas de Freitas, atualmente, ocupa o cargo de diretor clínico e é médico pertencente ao Corpo Clínico
da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio
Paulista, atendendo na especialidade de Ortopedia e Traumatologia, prestando serviços,
também, no Hospital Unimed e na Fundação
Santa Casa de Misericórdia, ambos em Franca.

INAUGURAÇÕES DOS PAVILHÕES E
TÍTULOS DE SÓCIOS BENEMÉRITOS
Em 21 de abril de 1986 foi realizada uma
solenidade para a entrega dos Títulos de Sócios
Beneméritos ao dr. Cristóvão Barcellos, à d. Maria Albertina Léo (d. Mariinha) e ao sr. José Alves de Souza Faleiros Júnior (sr. Juquinha), que
participou do evento acompanhado de sua filha,
Elisa Aparecida Faleiros (Cidoca), na presença
das autoridades e associados e convidados.
Em 10 de março de 1987 foi inaugurado
na Maternidade, o Pavilhão “Dona Mariinha”,
pois de suas mãos nasceram várias gerações de
patrocinenses, do diretor clínico dr. Cristóvão
Barcelos foi quem promoveu a homenagem.
Dona Maria Albertina Léo, cidadã patrocinense, nasceu em 20 de abril de 1910, filha de Mariana Rezende Figueiredo e de João
Urbano de Figueiredo, tendo prestado serviços para Santa Casa entre 1953 e 1º de setembro de 1987. Faleceu em 18 de maio de 1995.
Em 27 de maio de 1990 foi inaugurado
o Raio-X do hospital, sendo provedor o sr. Sebastião Fernandes da Silva.
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Ederval José dos Reis também foi homenageado, em 27 de maio de 1990, com a
entrega do Título de Sócio Benemérito pois
Ederval, exerceu o cargo de provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
no período entre 1990 e 1994, e permaneceu
como membro do Conselho Fiscal até o seu
falecimento, em 22 de junho de 2009.
Em 14 de setembro de 1991, com a presença de autoridades, associados e convidados,
é feito o Ato Inaugural da Clínica Masculina,
remodelada, e das demais dependências e do
Centro Cirúrgico da entidade, quando a diretoria administrativa homenageava o dr. Cristóvão Barcellos com os dizeres: “Por sua inegável
dedicação médica, pioneirismo e grande espírito
caritativo, nossa justa e merecida homenagem”.
Em 12 de outubro de 1992, foi inaugurado o Pavilhão Virgínio Carraro, em homenagem por suas três gestões como provedor da entidade. O velório foi construído em
1983, com os recursos da Santa Casa e a mão
de obra doada pela Prefeitura Municipal de
Patrocínio Paulista.
Em 22 de outubro de 1993 foi realizada uma solenidade para a entrega do Título
Sócio Benemérito ao sr. Eurípedes Barsanulfo
Nunes, o sr. Edno Chimelo e Ricardo de Figueiredo Magrin.
Em 30 de novembro de 1993, foi inaugurada a Sala de Fisioterapia, sendo homenageado o fisioterapeuta Darlan do Vale Ortiz,
que ali atuou de 1º de dezembro de 1993 a
23 de dezembro de 1995, sendo depois transferido para o Posto de Saúde do Centro, na
gestão de 1997 a 2000.

O HOSPITAL NA ATUALIDADE (2012)
O prédio atual conta com acomodações
e dependências funcionais, tais como 35 leitos
(cama de Fawler), tendo 3 pavilhões para atendimento de pacientes, com os quais o hospital
mantém convênio; seis quartos com dois leitos
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para particulares e convênios; e onze quartos
para atendimento SUS; sete consultórios médicos; ambulatórios com sete salas para curativo, inaloterapia, eletrocardiograma, ortopedia,
atendimento de urgência e pré-consulta e sala
de observação; duas salas cirúrgicas; uma sala
de parto; uma sala de Raio-X; farmácia e dispensário de medicamentos para atendimento
interno; sala de faturamento e sala administrativa; lavanderia; capela interna; cozinha ampla;
refeitório; copa, rouparias para homens e mulheres; sala de reuniões da diretoria; centro de
esterilização cirúrgico e obstétrico; berçários,
com cinco berços simples, um aquecido e duas
incubadoras com luz ultravioleta; um depósito de oxigênio com canalização distribuída aos
pavilhões; escritório com acesso para a rua; sala
do gerador; além de instalações sanitárias perfeitas. Possui ainda uma garagem, um necrotério e um velório, com sala ampla.
O terreno é de 7.400 metros quadrados,
com área construída de 3.422,16 metros quadrados e com a nova lavanderia, com 5.124
metros quadrados e corredor de acesso.
No mesmo prédio funciona um laboratório de análises clínicas, inaugurado em 1º
de novembro de 1998, para atendimento de
pacientes internos e externos, tendo como
analistas clínicos os doutores Wellington Eufrásio, Reinaldo Vilela dos Reis, Patrocínio
Martins Télis, Kearton Luís dos Reis Carraro
e Carlos César Patrocínio.

HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE SAÚDE
A evolução histórica do Departamento
Municipal de Saúde de Patrocínio Paulista
tem como destaque as inúmeras realizações
ocorridas no período entre 1990 e os dias
atuais, quando o atendimento municipal começou a ser feito à população, em um prédio próprio localizado à rua Tenente Joaquim
Cândido, nº 1.727, em substituição ao antigo
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e precário prédio do Estado, localizado à rua
10 de Março, s/n.
O novo espaço físico abrigou o Plantão
Geral, a Atenção Básica e, no ano de 1996, a
Clínica Odontológica.
A evolução dos serviços desde então foi
contínua – houve a implantação do serviço de
Programa de Agente Comunitário de Saúde,
PACS, com a efetivação de 14 agentes comunitários de saúde e da equipe de Vigilância Epidemiológica (para a prevenção da dengue), no
ano de 1997, sendo também nesse mesmo ano
liberada a verba para a construção do prédio de
Fisioterapia junto a Unidade Centro de Saúde
III, concluído em 1998. Ainda no ano de 1998
foi criada a Vigilância Sanitária do município,
com a adequação e cumprimento das regras estabelecidas pelo Ministério de Saúde.
Em 2003 havia quatro unidades de Programa de Saúde, nas quais cada equipe contava com um médico, um enfermeiro e agentes
comunitários em número de acordo com a
população de cada bairro. No ano de 2005 o
município foi o pioneiro na criação do PSF
Rural. Em 2010, o Programa de Saúde da Família (PSF) recebeu uma nova terminologia
junto ao Ministério da Saúde, passando à denominação de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com isso o município possui atualmente uma cobertura de 98% da população.
O município também articulou uma
parceria público-privada com a Santa Casa de
Patrocínio Paulista, o que possibilitou o fortalecimento da Rede de especialidades ofertadas,
sendo isso intensificado desde o ano de 2004,
com a contratação de especialistas como: 1
neurologista, 1 psiquiatria, 1 dermatologista,
1 urologista, 1 cirurgia vascular, 3 oftalmologistas, 4 ginecologistas obstetras, 1 ortopedista, 1 cardiologista, 2 pneumologistas, 1 anestesiologista, 1 cirurgião gastroenterologista, 2
pediatras e efetivo funcionamento de programas como SIS – Pré-natal, Educação Perma-

nente (capacitação profissional), implantação
do Centro de Atividades Físicas, ligado diretamente ao Departamento Municipal de Saúde,
que atende a pacientes dos grupos de hipertensão, diabéticos, obesidade grau I e II.

Visita domiciliar – Programa Saúde da Família.

Incentivo – Atividade física.

Grupo de alimentação saudável.
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12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E ENTIDADES DE CLASSE

A

assistência Social em Patrocínio Paulista é desenvolvida por entidades que mantêm
uma política social destinada ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, mais
precisamente em prol da família, maternidade, infância, adolescência, velhice, o amparo às
crianças e aos adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, bem
como a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.
As entidades de classe também prestam serviços e assistência social no município, visando
melhorar a vida dos indivíduos sem condições de prover o próprio sustento de forma permanente ou provisória, independentemente de contribuição à Seguridade Social.

Projeto Social Espaço Amigo.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Patrocínio Paulista é um município que
tem obtido bons índices em relação à sua condição social; adotando políticas de assistência
social que garantem a proteção e a valorização
do indivíduo e que apoiam o cidadão em situação de vulnerabilidade social.
Hoje, o Serviço Social trabalha não só
com o indivíduo, mas com toda a sua família.
Assim, quando o usuário procura o
Serviço de Assistência Social, inicialmente é
realizada uma análise da sua condição familiar; observa-se se o mesmo deve ou não ser
incluído em um programa de transferência de
renda, em cursos de capacitação profissional,
ou se os filhos precisam ser incluídos em projetos que trabalhem com crianças e adolescentes; aí sim a família, além de ser atendida pelo
Departamento de Assistência Social, é encaminhada para o CRAS e os demais serviços,
os quais vão trabalhar as questões socioeducativas e cuidar do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
É nesse sentido que o Serviço de Assistência Social do município vai atuar, desde a
escuta qualificada, às ações de fortalecimento de vínculo, até os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que é
um programa federal; o Renda Cidadã, que
é um programa estadual; e o Renda Míni-

ma, que é um programa municipal. Os três
programas atendem, em média, 850 famílias
por mês, com valores entre R$ 80,00 a R$
306,00 mensais.
Além dos programas de Transferência
de Renda, dentro do Departamento de Assistência Social, existem projetos sociais que trabalham promovendo melhorias nas condições
de moradia – Projeto Ação Solidária –, com
o fornecimento de materiais para construção; o Projeto Fundo Rotativo, que mediante
contraprestação de serviço quita os débitos
referentes às contas de água, luz e IPTU em
atraso; a concessão de benefícios eventuais,
fornecendo matérias de apoio temporário
como cestas básicas, auxílio funeral, enxoval
de gestante, etc.; o Projeto Família de Apoio,
que conta com equipe específica na busca de
famílias vulneráveis para acolhimento, por

Ação Jovem.

Ação Socioeducativa.
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tempo determinado; crianças ou adolescentes
retirados do poder familiar por ordem judicial, nesse projeto, a família participante pode
receber até R$ 930,00 mensais, dependendo
da quantidade de crianças acolhidas. Outro
programa desenvolvido no município é o serviço de Liberdade Assistida (L.A.), junto a
adolescentes, em situação de descumprimento da lei. Com esses adolescentes a psicóloga
desenvolve um trabalho socioeducativo por
meio de acompanhamento, no intuito de fortalecer os vínculos familiares e comunitários,
procurando levá-los a um processo de recuperação em que eles mesmos possam se fortalecer e desvencilhar-se das más condutas que
contrariam a lei.
Além desses projetos, o Serviço Social
conta com uma unidade do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, tendo
como foco a prevenção da ruptura de vínculos
familiares e comunitários com todos os pú-

blicos, ou seja, criança, adolescente, jovem,
adulto e idoso. Esse trabalho, geralmente, é
realizado por meio de grupos de convivência
subsidiados por uma psicóloga e uma assistente social. Além da parte socioeducativa, existem no CRAS, por meio de parcerias, cursos
profissionalizantes e oficinas de capacitação.
O Serviço de Assistência Social conta
ainda com o Fundo Social de Solidariedade,
o qual tem um importante trabalho com o
Grupo da Melhor Idade, disponibilizando um
profissional exclusivo para o desenvolvimento
de atividades físicas e culturais, e ainda de lazer, com o grupo de idosos.
Além dessas duas unidades, o Serviço
de Assistência Social participa do cofinanciamento das entidades Lar São Vicente de Paulo, a qual realiza o Serviço de Abrigamento
de Idosos, e APAE, que executa o serviço de
proteção social para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Programa Renda Cidadã – Renda Mínima.
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INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL FREDERICO
OZANAN – LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Em 1976, em conferência no Sagrado
Coração de Jesus, iniciava-se um trabalho mais
abrangente, buscando pessoas da comunidade
que pudessem trabalhar voluntariamente com
pessoas que necessitavam de cuidados. Essa
conferência tinha o objetivo de possibilitar o
cuidado aos pobres, às famílias desestruturadas
e desamparadas, aos doentes e desvalidos, que
seriam acolhidos em casas da própria conferência, recebendo alimentação, vestes e medicação,
de acordo com as necessidades apresentadas.
Para isso, foi formada uma diretoria que
teve como presidente o sr. Pedro dos Reis;
como vice-presidente, o sr. Mauro Rezende;
como tesoureiro, o sr. Marcelo Carraro; e como
secretário, o sr. Alcides Balduino de Andrade;
hoje, quem a preside é Nilza Bernardo da Silva.
A partir dessa diretoria, a Instituição Assistencial Frederico Ozanan foi fundada e inaugurada, em 10 de dezembro de 1989, completando em 2012, 23 anos de trabalho, acolhimento,
preocupação e iniciativas para a implantação de
projetos voltados para os idosos.
Atualmente, a Instituição Frederico Ozanan, mais conhecida como Lar São Vicente de
Paulo, abriga 28 idosos de ambos os sexos em

regime residencial e conta com 16 funcionários, que desenvolvem suas funções para atender as necessidades básicas desses idosos, assegurando seus direitos conforme prevê a LOAS
(Lei Orgânica Assistência Social), em amplo
trabalho nos setores de saúde, alimentação,
vestiário, higiene e limpeza.
Hoje, a entidade tem como principal
objetivo proporcionar aos idosos o bem-estar
físico, social e emocional, contribuindo para a
melhoria na sua qualidade de vida e garantindo seu pleno exercício de cidadania.
A entidade, que realiza ações socioeducativas, recreação, lazer, terapia ocupacional, educação e cultura, é mantida por repasse de subvenção estadual e federal, porcentagem da aposentadoria dos idosos, doações da comunidade e,
principalmente, com a promoção e realização de
um evento por mês para arrecadação de verbas.

LOJA MAÇÔNICA FÊNIX
Uma Loja de Maçonaria em Patrocínio
Paulista foi o sonho acalentado, inicialmente, pelos maçons Enis Barbosa de Oliveira
e Orlando Fernandes de Andrade, que residiam em Patrocínio Paulista e frequentavam
a Loja Independência III, em Franca. Esse
sonho tornou-se realidade com o apoio da re-

Instituto Assistêncial Frederico Ozanan – Lar São Vicente de Paulo.
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ferida Loja Maçônica situada em Franca, em
decisão tomada no dia 18 de maio de 1988,
oportunidade em que foi feita a solicitação ao
Grande Oriente do Brasil. Orlando, porém,
não viveu para ver o sonho realizado, o que
aconteceu pela ação de um grupo de maçons
da mesma Independência III.
Em 23 de maio de 1988, foi nomeada
a diretoria provisória da nova Loja, que passou a ter suas reuniões no prédio da Independência III, às quintas-feiras, sob a direção do
presidente provisório Antônio Massod Maciel Bicchuetti.
Em 28 de maio de 1988, foi firmada
uma “Declaração de Compromisso” com seus
fundadores – Alair Erson Falleiros, Antônio
Carlos da Silva, Antônio Massod Maciel Bicchuetti, Hugo César Chereghini, Jairo de
Mello Barros, Nelson José Falleiros Telles,
Osmil Serrano Cintra, Osório de Paula Marques Neto, Pércio da Silva, Percival de Andrade, Sílvio de Paula Martins – e ficou indelevelmente marcada a sua fundação e ação. A
Loja recebeu o nome de Fênix, que segundo
a Mitologia Grega é um pássaro que quando
morria entrava em autocombustão e, passado
algum tempo, renascia das próprias cinzas. A
Fênix teria penas brilhantes, douradas e vermelho-arroxeadas – as cores do Sol nascente
–, uma voz melodiosa e seria do tamanho de
uma grande águia. Possuidora de uma grande
força, poderia transportar cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais ela teria chegado a carregar elefantes.
A resolução do GOB estabeleceu a regularização da Loja Provisória Fênix, fundada em 18 de maio de 1988, em Patrocínio
Paulista, autorizando a expedição de Carta
Constitutiva para que pudesse trabalhar, pelo
registro no Cadastro Geral de Lojas com o
título distintivo de Loja Simbólica ‘Fênix’,
nº 2.504, e federada ao Grande Oriente do
Brasil. O Ato nº 299, documento oficial do
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GOB, foi firmado pelo grão mestre geral, Jair
Assis Ribeiro, em Brasília, Distrito Federal,
aos 8 de fevereiro de 1989.
No triênio 1989-1991, a Fênix trabalhou sob a presidência de Antônio Carlos da
Silva. Em 29 de setembro de 1990, foi incluído como membro da Loja o primeiro cidadão
patrocinense: o empresário Jefferson dos Reis
Carraro. No quadriênio 1991-1994, o presidente foi Pérsio da Silva. O grande objetivo
estabelecido e firmemente buscado foi o da
construção de um prédio próprio para suas
reuniões. Nessa gestão a Loja assumiu integralmente a manutenção da APAE de Patrocínio Paulista.
Paulo de Tarso Rosa de Andrade ocupou
a presidência da Loja no quadriênio 19941997. No período, os esforços se intensificaram buscando agilizar a construção da sede
própria no município de Patrocínio Paulista.
Outro desejo realizado foi a intensificação das
atividades de confraternização familiar.
O triênio 1997-1999 foi presidido por
Clorivaldo Maia. Nessa gestão, no dia 1º de
fevereiro de 1999 foi realizada a primeira reunião no prédio próprio em Patrocínio Paulista, situado na praça Altino Arantes, 1.431.
Assume a presidência da Loja, para o triênio 1999 a 2001, Rômulo Bertelli. O fato
marcante nessa gestão foi a Sagração do Templo, em 18 de maio de 2000.
No triênio 2001-2003, Clorivaldo Maia
retorna à presidência e busca a consolidação
maçônica, com o reforço em seus quadros.
Para o triênio 2003-2005 é aclamado
presidente Fernando Luís Baldochi. Em sua
gestão foi incorporado o prédio que originou
o salão de festas; e com recursos da Loja foi
feita a reforma de adaptação, com construção
dos sanitários masculinos e femininos, possibilitando reuniões de confraternização com
esposas, filhos e amigos, ou seja, contribuindo
para a integração social. Outra ação impor-
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tante foi o saneamento financeiro resultando em pronto pagamento de compromissos
e controle do inadimplemento; foram feitos
também investimentos para cobrir todos os
compromissos das despesas correntes.
Entre 2005-2007 assume a presidência
Regis Garcia Lopes, objetivando consolidar
o saneamento financeiro, revitalizando o desempenho salutar da Instituição.
No triênio 2007-2009 a presidência foi
exercida por Jorge Luís da Silva, que teve o
compromisso claro de introduzir melhorias
no patrimônio da Loja. Nessa gestão, a Loja
comemorou seus 20 anos de profícuos trabalhos. Já no triênio de 2009-2011 a presidência ficou sob a responsabilidade de José Abdo
de Andrade Hellu.
As ações da Loja Maçônica de Patrocínio Paulista, além de promover o desenvolvimento espiritual-intelectual de seus obreiros,
sempre foram voltadas para a ajuda aos menos favorecidos. O fomento à benevolência,
à beneficência, ao filantropismo e à caridade
sempre foram seus objetivos. Por essas razões
é que desde a sua fundação tem auxiliado, ou
se responsabilizado, por entidades assistenciais como a APAE, o asilo e a creche e, ainda,
entidades da vizinha cidade de Itirapuã.
Com o escopo de realizar beneficência, a
Loja Maçônica sempre se fez presente na Festa
do Peão de Patrocínio Paulista – responsabilizou-se por uma das barracas prestadoras de
serviço, nas promoções das entidades de assistência social, e passou a realizar, todos os anos,
o Almoço do porco à Paraguaia e o Jantar do
peixe. Com esses eventos, também pôde auxiliar inclusive nas obras de melhorias, reforma
e construção de templos religiosos. Todos os
seus membros são convocados, desde o início
de sua participação, a estudos para seu aprimoramento pessoal, bem como ao desprendimento que proporciona a ajuda aos mais necessitados, sem distinção de qualquer natureza.

CENTRO COMUNITÁRIO “MARIA
DO ROSÁRIO”
Entidade filantrópica fundada em 29
de outubro de 1979 com verba dos governos
municipal e estadual, por meio da Secretaria
de Promoção Social. Surgiu da iniciativa de
várias pessoas da comunidade patrocinense,
juntamente com a equipe técnica do SESC
– Franca (Serviço Social do Comércio), com
o objetivo de criar uma entidade social que
atendesse aos moradores do bairro.
A nova entidade recebeu o nome de Centro Comunitário Maria do Rosário, em homenagem à antiga moradora do bairro Santa Cruz,
Maria do Rosário do Nascimento, filha de Manoel Andrade do Nascimento e de Marcilhina
Maria da Conceição, nascida em 1º de abril de
1896 e falecida em 20 de janeiro de 1977. Pessoa caridosa que sentia verdadeiro prazer quando podia auxiliar os mais necessitados.
A Entidade fica localizada no bairro Santa Cruz, à rua Batatais, nº 1.838, em Patrocínio Paulista, e atende a crianças, adolescentes
e idosos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e proteção, principalmente no que
diz respeito a uma melhor qualidade de vida.
Hoje, a Entidade se mantém por meio de
promoções e eventos (bailes e jantares), abertos
aos associados, comunidade e região, sempre com
o objetivo de arrecadar recursos para sua manutenção. Os bailes de domingo se tornaram uma
festa familiar que vem atraindo pessoas das cidades de Franca, Itirapuã, Pedregulho, entre outras.
As atividades só são realizadas graças à
colaboração de voluntários, dos associados e
de algumas empresas do município que contribuem com doações.
Presidida inicialmente por Sebastião de
Assis Borges, a entidade já teve vários representantes e o seu atual presidente é o sr. Helvécio do Nascimento.
Texto de Rejane Facho Magalhães
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Entre outras atividades, nos anos de 2006
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
PRODUTORES DE PATROCÍNIO PAULISTA e 2007, a entidade firmou convênio com a
Fundada em 7 de janeiro de 1993, em
Patrocínio Paulista, a Associação Rural dos
Pequenos Produtores tem sua sede à Fazenda
Santa Cruz, s/nº, Zona Rural, e sua representante legal é a presidente da associação, a sra.
Márcia Helena de Souza Schabert Soares.
O objetivo da Associação é promover
o desenvolvimento rural familiar sustentável, com a pretensão de melhorar a qualidade
de vida; resgatar costumes e tradições praticamente esquecidos no meio rural; alertar e
incentivar a preservação do meio ambiente,
inclusive das áreas de mananciais; tornar acessível aos produtores os benefícios que lhes são
disponibilizados por meio dos programas de
governo; e buscar informação e meios para a
capacitação dos produtores.
Embora fundada em 1993, a entidade
ficou inativa por vários anos, porém, em função do Projeto de Microbacias Hidrográficas
implantado na região (Microbacia do Rio Sapucaizinho), foi reativada em 2003. A sede foi
transferida para uma antiga escola municipal
que funcionava junto à Fazenda Santa Cruz,
local onde acontecem as reuniões de assembleia
e diretoria.
Em 2003, com a finalidade de angariar
fundos, foi resgatada a tradicional Quermesse
da Cachoeira (festa popular que era antes realizada anualmente na Capela Nossa Senhora
Aparecida, ao lado da sede da Associação, e
que havia sido abandonada pela comunidade).
De posse de um trator Valmet e alguns
implementos, a Associação começou a prestar
serviços aos associados a um custo menor; no
ano seguinte, alguns produtores, com o apoio
da Prefeitura Municipal, fundaram a Feira do
Produtor Rural, que teve como objetivo complementar a renda familiar e oferecer produtos com qualidade ao consumidor.
96

Prefeitura Municipal para a realização da Festa
do Peão Boiadeiro na cidade, e para implantar
o Projeto Escola de Fábrica, sob orientação da
UNIFRAN (Universidade de Franca).
Em janeiro de 2008, a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista cedeu, em comodato, uma área de 1.410,64 metros quadrados
(conforme a Lei Municipal nº 2.208/2007, de
6 de dezembro de 2007), área urbana, sendo
parte de preservação permanente e parte a ser
utilizada pela Associação.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Patrocínio Paulista foi fundado em 27 de
setembro de 1970, pelo sr. Emílio Bertoni,
com a presença de 204 pessoas, conforme Ata
de fundação.
Em 3 de junho de 1973, em cerimônia
oficial na sede da Câmara Municipal de Patrocínio Paulista, o sr. Emilio Bertoni, então
presidente da entidade, recebeu a Carta Sindical, documento de maior importância para o
reconhecimento do Sindicato como órgão representativo das categorias profissionais integrantes dos grupos do plano da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
Em 12 de agosto de 1973, o Sindicato
fez seu pedido de filiação à FETAESP (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de São Paulo).
A sede atual do Sindicato foi adquirida
em 18 de novembro de 1973, localizada na
rua Coronel João Vilela, Centro, em Patrocínio Paulista.
Devido às mudanças e cumprindo as
exigências da Portaria nº 343, de 4 de maio de
2000, do Ministério do Trabalho e Emprego,
em 12 de maio de 2000, o Sindicato teve sua
primeira alteração na denominação, passando
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para Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Patrocínio Paulista.
Em 9 de janeiro de 2002, o nome foi
alterado e a denominação definitiva passou
para Sindicato dos Empregados Rurais de
Patrocínio Paulista, representante da categoria dos Empregados Rurais, os empregados
assalariados rurais em geral que exercem atividades nos setores: canavieiro, citricultura,
cultura diversificada, granjeiros, pecuária, reflorestamento, corte de madeira, resinagem e
extrativismo rural, com abrangência intermunicipal e base territorial nos municípios de
Patrocínio Paulista e Itirapuã, SP, concedido

por despacho publicado no D.O.U., em 9 de
janeiro de 2002, sob a Coordenação Geral de
Registro Sindical.
O sr. Emilio Bertoni foi o fundador e
presidente do Sindicato no período entre 27
de setembro de 1970 e 19 de agosto de 1999.
Em 19 de agosto de 1999, foi eleito o sr.
Heli Marques dos Santos para a presidência
do Sindicato dos Empregados Rurais de Patrocínio Paulista e Itirapuã.
Ao assumir a presidência, o sr. Heli
Marques dos Santos iniciou as mudanças e
adequações sindicais de acordo com a legislação em vigor.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
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SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO
PAULISTA
O Sindicato Rural de Patrocínio Paulista
foi fundado em 1976, por homens abnegados,
tais como José Geraldo de Andrade (Juca de
Andrade), Tarcísio Alves Leite, Ederval José
dos Reis, Edson Castro do Couto Rosa, entre outros, que elaboraram seu estatuto social,
constituindo uma nova entidade no município, com a finalidade de representar e defender a agropecuária.
Em 29 de agosto de 1989, foi eleita uma
nova diretoria para o Sindicato Rural de Patrocínio Paulista, tendo como presidente o sr.
Irineu de Andrade Monteiro, empossado em
15 de setembro de 1989.
Nessa época, a nova diretoria alugou um
imóvel de dois cômodos no segundo andar do
prédio que abrigava a farmácia do saudoso sr.
Idelmo Andrade Lopes, localizada na rua Coronel Antônio Jacinto.
Com o advento da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, os empregadores
rurais passaram a ser empresários, assumindo
todas as obrigações de uma empresa industrial

ou comercial. A nova diretoria, consciente
das novas obrigações conferidas aos produtores rurais, julgou ser de grande importância a
criação de um escritório contábil, destinado a
prestar serviços aos produtores rurais, oferecendo suporte jurídico necessário, de maneira
a cumprir o que determinava a Carta Maior.
Dentro desse propósito, o Sindicato Rural de Patrocínio Paulista tornou-se um parceiro do produtor rural e, como as instalações
do sindicato, nas dependências do sr. Idelmo
ficaram pequenas, foi alugada uma casa maior,
pertencente ao imóvel do sr. Arthur Alves Faleiros, o “sr. Barão”, que por motivo de doação pertencia à Conferência de São Vicente
de Paula. Ali, o Sindicato ficou até o dia 30 de
julho de 1993.
Em abril de 1993, o Sindicato Rural de
Patrocínio Paulista adquiriu a casa que pertencera ao sr. Custódio Faleiros do Nascimento.
Em 2010, o Sindicato construiu um salão nobre para reunião, com capacidade para
100 pessoas sentadas, na casa que pertenceu
aos saudoso casal Antônio Salomé e Neusa
de Andrade.

Sindicato Rural de Patrocínio Paulista.
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13 - PERSONALIDADES EM DESTAQUE

P

atrocinenses de nascimento ou por opção surgiram nesta terra de homens e mulheres notáveis. Muitos que aqui nasceram, chegaram, ficaram ou partiram ajudaram a escrever
nossa história. Com suas obras e ações deixaram marcas e hoje fazem parte de nosso passado e
presente, sendo motivo de muito orgulho para os filhos desta terra.
Muitos homens e mulheres sobressaíram-se em vários campos do saber, nas artes, na
política, nos esportes e nas ciências. Aqui, destacaremos apenas alguns deles, embora o reconhecimento e o agradecimento seja extensivos a todos que contribuíram e aos que ainda contribuirão para o desenvolvimento do nosso município.

População patrocinense prestigia o evento Nossa Gente, Nossa Cultura.
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ABDON HENRIQUE DE GOUVEIA
Nasceu a 18 de fevereiro de 1906, em
Patrocínio Paulista, filho de Francisco Henrique de Gouveia e d. Sebastiana Maria de Vieira. Foi funcionário municipal, atuou no cargo
de fiscal, aposentando-se depois de 34 anos de
trabalho. Cuidava do Cemitério Municipal e
era componente da Banda 7 de Setembro, na
qual tocava sax mi-bemol.

Alves. Era casado com Maria Assunção de Andrade Aguiar, com quem teve quatro filhos.
Instrumentista musical (pistão), foi também juiz de Paz (por mais de três décadas),
substituto de Delegado, além de dentista, profissão que exerceu por mais de 40 anos em Patrocínio. Recebeu o título de Cidadão Patrocinense em 10 de março de 1968. Faleceu em 14
de outubro de 1968.

ALFREDO HENRIQUE COSTA

ANTÔNIO BATISTA DA LUZ

Foi um dos organizadores do Almanaque Histórico de Patrocínio Paulista, lançado
em 1986. Nasceu em Franca e foi contador
formado pelo Instituto Francano de Ensino –
também diplomou-se em Direito, em 1960.
Foi professor de História das Ideias Políticas
e Sociais na UNESP de Franca, aposentando-se em 1981. Jornalista, foi diretor do jornal
Comércio da Franca, de 1955 a 1973. Ex-professor da Faculdade de Ciências Econômicas,
foi titular da cadeira de Economia Política na
Faculdade de Direito de Franca.

Major Álvaro veio de Portugal ainda jovem para o Brasil, prosperando no garimpo e
nos negócios que empreendeu. Casou-se com d.
Maria do Couto Rosa, com quem teve 8 filhos.
Foi fazendeiro e adquiriu todos os imóveis no quarteirão onde se situava a sua casa,
que foi a primeira forrada e a possuir janelas
com vidraças em Patrocínio Paulista. Presidente da Intendência Municipal, em 1890,
(possivelmente o primeiro prefeito da cidade),
foi o fundador da Conferência de São Vicente
de Paulo. Faleceu em 16 de fevereiro de 1898.

O coronel Antônio Batista da Luz nasceu no dia 6 de janeiro de 1869, em Patrocínio, e trabalhou na agricultura e no garimpo
da fazenda do coronel João Villela. Aos 16
anos ingressou no antigo Corpo Provisório,
em São Paulo, e lá aprendeu a ler e a escrever.
Logo conquistou as divisas de cabo e sargento.
Casou-se em Taubaté, SP, onde, na ocasião,
estava destacado. Em pouco tempo atingiu o
oficialato: alferes, tenente, capitão, major, tenente-coronel. Nesse posto passou a comandar o Regimento de Cavalaria.
Em 24 de setembro de 1909, tornou-se
o comandante interino da Força Pública, cargo no qual foi efetivado, sendo promovido a
coronel em 7 de março de 1912.
Quando uma missão militar francesa veio
ao Brasil, o coronel Luz aprendeu francês para
melhor entender-se com os oficiais. Em 1917,
o governo daquele País, reconhecendo-lhe os
altos méritos e qualidades, condecorou-o com
a Ordem Nacional da Legião de Honra.
Faleceu em 25 de junho de 1918, sendo sepultado no Cemitério da Consolação, SP.
Como homenagem da cidade de São Paulo, Altino Arantes erigiu-lhe um pequeno mausoléu,
sendo dado seu nome a uma rua da Capital.

ÁLVARO MORGAN DE AGUIAR

ANTÔNIO JACINTHO

ÁLVARO DE CARVALHO PINHEIRO
DE LACERDA

Álvaro Morgan de Aguiar nasceu em
Antônio Jacintho da Silva era natural
Ituverava, em 8 de julho de 1907, filho de Al- da cidade mineira de Ibiraci, antiga Dores do
berto Morgan de Aguiar e Malvina Rodrigues Aterrado, filho de Jacinto Honório da Silva e
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d. Maria das Dores Medeiros. Casou-se, em 5
de junho de 1875, com d. Blandina Cândida
da Silva na Fazenda Paraíso, dos pais da noiva.
Dias após o casamento, Antônio Jacintho e esposa fixaram residência na Fazenda do
Taquaral, que haveria de se tornar, com o correr dos tempos e os altos preços do café, uma
das mais importantes propriedades agrícolas
do Estado de São Paulo. Foi também caprichoso pecuarista e inovador: por volta de 1897
iniciou, com algumas novilhas e reprodutores
indianos, na Fazenda São Manoel (na Comarca de Franca), e mesmo antes, no Taquaral, o
cruzamento em grande escala do zebu com o
caracu e outras raças, obtendo surpreendente
êxito. Faleceu em 16 de junho de 1915.

ANTÔNIO JOAQUIM DE ALVARENGA
Antônio Joaquim de Alvarenga foi prefeito da cidade por várias vezes, sendo o responsável pela organização de um Código de
Posturas Municipais.
Construiu estradas e pontes e realizou
inúmeros melhoramentos na cidade, destacando-se, entre eles, o serviço de encanamento de água.
Era um laborioso administrador e conta-se que muitas vezes chegou a trabalhar juntamente com os operários nas obras municipais.

CARLOS ALBERTO BASTOS DE MATOS
Foi um dos organizadores do Almanaque Histórico de Patrocínio Paulista, lançado
em 1985. Nasceu no Rio de Janeiro, em 30
de dezembro em 1946, e formou-se pela Faculdade de Direito da USP, tendo exercido os
cargos de Delegado de Polícia e de Promotor
de Justiça, em Barretos e em Pacaembu.
Foi juiz de Direito de Patrocínio Paulista e professor de Direito Constitucional da
Faculdade de Direito de Franca. Possuía sólida cultura humanista. Faleceu em Franca, em
4 de agosto de 2004.

CRISTOVÃO BARCELLOS
Doutor Cristóvão Barcellos nasceu em
13 de abril de 1925, filho de José Barcellos e
Anestesia Rezende Barcellos, diplomado pela
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, em 1951, juntamente com
dois outros patrocinenses, seu irmão Cirilo
Barcellos e o colega de todo período escolar,
Newton Novato. Fez os seguintes cursos: Cirurgia Geral, na 13ª Enfermaria da Santa Casa
do Rio de Janeiro; Obstetrícia, no Hospital dos
Marítimos do Rio de Janeiro; e Psiquiatria, na
Clínica Santo Inácio do Rio de Janeiro.
Vencendo essa etapa no Rio de Janeiro, voltou à sua terra natal e por muitos anos
exerceu com brilhantismo e com muita humanidade a sua profissão, voltando toda sua
atenção aos carentes.
Casou-se em Ribeirão Preto com d. Marina Maria Chaves Barcellos, com quem teve
quatro filhos: Cristóvão Barcellos Júnior, José
Mauro Barcellos, Luiz Fernando Barcellos e
Luciano Barcellos, todos seguindo os passos
paternos, formando-se médicos competentes.
Político militante, foi vereador de 1964
a 1968; tendo sido presidente da Câmara Municipal no quadriênio 1960-1963; e prefeito,
de 1969 a 1972, quando realizou grandes
obras em Patrocínio Paulista.
Em 10 de março de 1974, a Câmara
Municipal local, pelo Decreto Legislativo nº
3/73, outorgou-lhe o título de Cidadão Benemérito, em reconhecimento por relevantes
serviços prestados ao município.
Seguindo os passos de seu querido pai,
José Barcellos foi prefeito de 1956 a 1960.
Hoje, aposentado na Medicina, dr. Cristóvão colhe os frutos que plantou ao lado de
sua unida família e de toda população que
muito o estima. Seguindo os seus passos políticos, seu filho, dr. José Mauro Barcellos,
elegeu-se prefeito por dois mandatos.
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ERNESTO AUGUSTO PEREGRINO
FERREIRA
Cônego Peregrino nasceu em Angra dos
Reis, em 28 de junho de 1861, com a saúde
delicada desde pequeno. Já na infância, povoada pelos versos de Fagundes Varela, frequentador de sua casa, manifestou inclinação
à vida sacerdotal.
Entre 1871 e 1873, Ernesto esteve no
Seminário São José, mas, em razão de sua precária saúde, não pôde participar logo do curso
de Filosofia e, a conselho médico, retirou-se
do Seminário. A partir de então, passou a ensinar em várias fazendas e colégios na Província de São Paulo, durante vários meses, retornando logo em seguida ao Seminário para a
conclusão de seus estudos.
Ernesto, desejando garantir a vida na então Província de São Paulo, partiu do Rio de
Janeiro e, a 3 de abril de 1880, chegou a Pindamonhangaba; a 10 do mesmo mês seguiu para
a Vila do Jambeiro, onde desejava assumir um
colégio ali existente, mas como as condições do
negócio não eram favoráveis, não o concluiu.
Em 10 de julho de 1881, deixou Pindamonhangaba, indo residir na fazenda do sr.
Benedito Marcondes Machado, que o convidara para lecionar aos seus filhos.
Em 1º de agosto de 1882, começou a lecionar no antigo Colégio Edmundo, a convite
do dr. Quirino, mas não permaneceu ali, e, em
23 de fevereiro de 1883, voltou ao Rio para
a conclusão do curso, começando também a
lecionar no Seminário do Rio Comprido.
Em 3 de maio de 1884, chegou ao Seminário de São Paulo para estudar Teologia
e, apesar de problemas com a sua saúde, concluiu o curso com distinção. Em 30 de junho
de 1885, recebeu das mãos do venerando bispo d. Lino a prima tonsura e as quatro ordens
menores, após ter feito, brilhantemente, os
exames do primeiro ano de Teologia.
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Continuou como minorista até o dia 18
de setembro de 1887, quando recebeu a ordem sacra do subdiaconato, na Capela do Seminário Episcopal. No dia 25 do mesmo mês
e ano recebeu o diaconato, sendo d. Lino o
bispo ordenante.
Concluído o curso teológico, d. Lino
conferiu-lhe a sagrada ordem de Presbiterado,
a 2 de outubro de 1887, na mesma capela,
sendo paraninfado pelo monsenhor João Alves Guimarães. Em 6 de outubro rezou sua
primeira missa, na mesma capela do Seminário Episcopal. No dia 8 de dezembro pregou o
primeiro sermão na Capela do Asilo de Mendicidade, da cidade de São Paulo.
Entrou no quadro efetivo dos professores do Seminário e tornou-se um dos melhores
mestres que por lá já passaram. Sua saúde continuava inspirando cuidados, por isso abandonou o seu cargo no Seminário, resolvendo tomar para si a direção de uma Paróquia. Como
se achava vaga a Paróquia de Nossa Senhora
do Patrocínio do Sapucahy, procurou ser nomeado para ela.
Em 2 de março de 1889, deixou o Seminário onde residiu por sete anos, chegando
a Franca no dia 3. Hospedou-se na casa do
monsenhor Cândido Rosa e ali permaneceu
por quatro dias, chegando a Patrocínio no dia
7 e tomando posse de sua primeira Paróquia
no seguinte.
A vila, que a princípio só possuía casebres de colonos, foi se transformando e apenas
uma simples capela servia de matriz para os
atos paroquiais: era urgente a construção de
uma nova matriz.
Começou, então, para o padre Peregrino uma vida de luta e trabalho. Nomeou
duas comissões: uma composta de homens e
outra de senhoras, estabelecendo leilões efetivos após a missa paroquial. Uma das grandes
dificuldades, logo no começo, foi a falta de
um engenheiro que pudesse traçar e dirigir a
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obra. O padre Peregrino fez-se então arquiteto. Estudou, riscou, mediu, espichou escalas
dos tratados sobre construção que fizera vir
de São Paulo. E, desse modo, em 1896, estava interiormente construída a Matriz, não
sem um desmoronamento em meio aos trabalhos, fruto também da fraca consistência
do terreno.
No dia 15 de agosto, d. Joaquim Arcoverde fez a bênção solene da nova Matriz e foi
a festa mais suntuosa já vista até então. Em virtude dos trabalhos realizados por Peregrino, o
bispo agraciou-lhe com as honras de cônego.
O cônego Peregrino formulou um plano metódico para as confissões de devoção e
de preceito anual. Ao fim de alguns tempos,
Patrocínio já era conhecida pela piedade de
seus paroquianos.
Faleceu em 17 de março de 1899 e seus restos mortais repousam no interior da Igreja Matriz.

ESMERALDO NUNES MONTEIRO
Esmeraldo Nunes Monteiro, natural de
Patrocínio, onde seu pai possuía uma fazenda,
foi prefeito da cidade entre 26 de outubro de
1940 e 2 de setembro de 1943, quando foi sucedido por Custódio Falleiros do Nascimento.
Passou depois a residir em Goiás, onde lecionou. Faleceu em Trindade, naquele Estado.

ESTEVÃO MARCOLINO DE FIGUEIREDO
O coronel Estevão Marcolino nasceu,
em 15 de janeiro de 1854, na Fazenda Santa
Bárbara, em Patrocínio Paulista. Quando seu
pai morreu, em 1874, largou o seminário e
assumiu os negócios da família, dedicando-se
à agricultura. O coronel se tornaria um dos
maiores produtores de café de São Paulo. Aos
vinte e sete anos iniciou sua carreira política e
foi um dos mais importantes líderes da região
de Franca.
Foi três vezes vereador em Patrocínio
Paulista, além de quatro vezes deputado esta-

dual e uma vez deputado federal. Faleceu em
1916 e, dois anos após sua morte, o presidente
da Câmara de Patrocínio Paulista, Pio Avelino de Figueiredo, propôs um projeto para
mudança do nome da cidade de Patrocínio
Paulista para “Estefanópolis” ou “Estevinópolis”, em homenagem ao coronel.
O projeto não obteve êxito, porém um
jornal criado por seus herdeiros políticos foi
chamado de O Estevinópolis.

GERCYRA DE ANDRADE
Gercyra de Andrade nasceu em 26 de
maio de 1904, na Fazenda Campo Limpo,
em Patrocínio Paulista. Seus pais foram José
Salomé de Andrade e Inocência Cândida
de Figueiredo.
Gercyra fez seus estudos primários no
Colégio “Jesus Maria José”, em Patrocínio
Paulista, e formou-se na 1ª turma de professorandas da Escola Normal Livre de Franca,
em 9 de dezembro de 1930. Iniciou sua vida
profissional como professora substituta do
Grupo Escolar “Coronel Francisco Martins”,
em Franca.
Lecionou na escola da Fazenda Santa
Maria, nesse município e, em 1938, foi removida para o Grupo Escolar de Patrocínio do
Sapucaí, que passou a se chamar “Irmãos Matos”, onde trabalhou até sua aposentadoria,
em 30 de maio de 1959, sempre se dedicando
às classes de alfabetização. Passaram por suas
salas de aulas várias gerações de patrocinenses.
Foi regente do orfeão escolar, preparando com muito gosto e carinho comemorações cívicas e festas de enceramento do ano
escolar e da entrega de diplomas. Foi catequista, preparando crianças para a Primeira
Comunhão e também para ofertar flores no
mês de maio.
Por muitos anos foi organista da Igreja
Matriz, animando missas dominicais, festas
religiosas e casamentos. Pertenceu a diversas
103

PATROCÍNIO PAULISTA - 127 anos de história

irmandades religiosas e benfeitoras das Voca- a 14 de outubro de 1842. Casou-se em 30 de
ções Sacerdotais. Faleceu em Patrocínio, em 4 junho de 1868 com d. Maria Salomé de Fide agosto de 1988, aos 84 anos de idade.
gueiredo, em Dores da Boa Esperança, MG.
Desse casamento nasceram os filhos: Maria
JOÃO NOVATO
Leofonsina, Joaquim, Maria das Dores, João
João Novato nasceu em 6 de abril 1863, e Manoel, além de dez outros, que faleceram
patrocinense, filho de José Moreira de Souza na infância.
e de Anna Custódia Moreira, ambos portuMudou-se para Patrocínio com 17 anos
gueses procedentes dos Açores. Chamava-se e por ela trabalhou desde sua chegada até os
inicialmente João Custódio Moreira, e assim últimos momentos de sua vida. Tornou-se
possuía título eleitoral, emitido em 8 de abril logo uma das principais figuras políticas da cide 1890. Nove anos depois, porém, faz publi- dade, sendo o primeiro presidente da Câmara.
car num jornal uma curiosa declaração: “João Faleceu a 4 de novembro de 1918.
Custódio Moreira, avisa ao público que, doravante, passa a assinar-se como abaixo, por JOAQUIM CÂNDIDO FALLEIROS
Patrocinense, nasceu em 23 de janeiser assim conhecido neste lugar, ficando, porém, válido todo e qualquer compromisso ro de 1863, filho de Francisco Cândido de
feito com a antiga assinatura. Patrocínio do Souza e d. Maria Claudiana Falleiros, que lhe
Sapucahy, 3 de agosto de 1899. João Nova- ensinou a ler. Empregou-se no comércio em
to”. Assim, ele obteve uma segunda via do tí- Patrocínio. Em 1893, exerceu as funções de
intendente Municipal. De 1906 a 1923 exertulo de eleitor, em 10 de junho de 1901.
Era comerciante e fazendeiro e conside- ceu o cargo de 1º Tabelião. Faleceu em 3 de
rado uma das maiores fortunas da cidade, ten- março de 1939.
do doado o primeiro imóvel para o patrimô- JOAQUIM GOULART DE ANDRADE
nio da Santa Casa local. Sua esposa, d. Luisa
Nascido em Carmo do Rio Claro, MG,
Dias Pereira, era mineira de Diamantina, com
ela teve sete filhos: Affonso, Anna, Maria, Au- filho do fazendeiro Manoel Goulart de Andrade, em 1856, major Goulart casou-se com
gusto, Affonsina, José e João.
Por decreto do presidente da Repúbli- Cândida Maria de Figueiredo e foi dono da
ca Prudente de Morais, de 14 de setembro Fazenda Barranco Alto, onde tinha criação de
de 1897, foi nomeado, ainda com o antigo gado. Foi grande produtor de café na Serra
nome, tenente secretário do 25° Batalhão dos Figueiredo, tendo instalado no alto dessa
de Infantaria da Guarda Nacional. O capi- serra terreiros ladrilhados: o café já seco descia
tão João Novato foi o fundador da Banda 7 a encosta da Serra por uma tubulação metálide Setembro e faleceu em Patrocínio, em 13 ca até atingir as tulhas, depois era beneficiado
de junho de 1924, sendo sepultado com a por uma máquina movida a vapor e daí seguia,
farda de oficial da Guarda Nacional e com transportado em carros de bois para Franca.
Pai de uma grande família, sendo que
honras militares.
alguns de seus filhos e netos foram vereadores
JOÃO VILLELA DOS REIS
e prefeitos, não apenas em Patrocínio, mas em
João Villela dos Reis, filho de Joaquim Franca e região. Major Goulart faleceu em 23
Villela dos Reis e de d. Ana Jacyntha de Fi- de março de 1908, logo depois de suas bodas
gueiredo, nasceu em Cachoeira do Ratis, MG, de ouro.
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Contam que o major era de tão boa ínPoeta de muita sensibilidade e dotado de
dole que por ocasião da abolição da escrava- grande cultura, deixou algumas obras inéditas.
tura apenas um escravo se foi da sua fazenda.
Foi publicado apenas seu livro Nirvana,
Prova de seu apreço pelos cativos é o fato de a de lançamento póstumo, edição esgotada.
preta velha Tia Carlota estar sepultada com a
JOSÉ ALVES DE SOUZA FALLEIROS
família do major.

JÚNIOR (JUQUINHA FALLEIROS)

JOAQUIM URBANO DE FIGUEIREDO
Joaquim Urbano de Figueiredo (Titizinho) nasceu em 8 de novembro de 1923. Patrocinense, foi prefeito da cidade entre 1964 e
1969. Durante sua administração tiveram início as obras da Estação Rodoviária Juscelino
Kubitschek de Oliveira e foi aberta a Estrada
do Marolo.
Agricultor, um dos grandes produtores
de café do Estado, foi sócio-fundador e presidente do Frigorífico e dono da antiga cafeeira.
Foi casado com d. Margarida Goulart de Figueiredo, com quem teve quatro filhos. Faleceu em 7 de julho de 1979.

JORGE FALEIROS
Nascido em Patrocínio Paulista, em 3
de novembro de 1898, Faleiros era filho de
Francisco Cândido de Assis Falleiros e Ana
Cláudia Falleiros.
Residiu com seus pais em Ituverava e fez
seus estudos no Colégio de Batatais, quando já
demonstrava interesse pela arte do verso. Jorge
Faleiros pretendia ser sacerdote mas, talvez por
motivo de doença, teve de deixar o Seminário,
dedicando-se ao Magistério. Foi professor de
Português em São Paulo, onde, há alguns anos,
foi homenageado pelo Governo Municipal,
que deu seu nome a uma rua da Capital.
Foi amigo do professor e escritor Silveira Bueno, grande filólogo que escreveu comovidas páginas sobre Jorge.
A Escola Estadual Jorge Faleiros, em Patrocínio Paulista, homenageia seu conterrâneo,
falecido em São José dos Campos, aos 19 de novembro de 1924, com apenas 26 anos de idade.

Filho de José Alves de Souza Falleiros
e de d. Maria Ernestina Falleiros, nasceu em
4 de março de 1907 em Patrocínio Paulista.
Na cidade fez o curso primário, o ginásio no
Colégio Diocesano Santa Maria, em Campinas, SP. Ingressou na Escola de Farmácia e
Odontologia de Ouro Fino, MG, onde fez
também a Escola de Comércio. Lecionou Geografia e História Natural no Ginásio Paraisense, em São Sebastião do Paraíso, MG.
Por volta de 1928 estabeleceu-se em Patrocínio Paulista e instalou a Farmácia Nossa
Senhora do Patrocínio, e nela trabalhou durante trinta e quatro anos e meio. Como farmacêutico foi dedicadíssimo e, numa época em que
não havia facilidade de atendimento médico,
cumpria com desvelo a assistência aos doentes.
Trabalhou muito para a construção da
Santa Casa de Misericórdia, sendo presidente da Comissão de Obras e provedor da instituição durante 13 anos. Por vários anos foi
presidente da Conferência de São Vicente, a
atestar sua preocupação com os pobres desvalidos. Seu interesse social levou-o à política.
Em 1929 foi eleito vereador e por várias vezes presidiu a Câmara, num total de 7 anos.
Prefeito municipal por duas vezes, prestou
serviços por 14 anos ao Poder Legislativo e ao
Poder Executivo. Em sua atividade política,
foi presidente dos Diretórios Municipais e
como vereador, apresentou um projeto de lei
autorizando a criação de um Ginásio Municipal, que mais tarde passou a denominar-se
Ginásio Municipal de Patrocínio Paulista e
depois foi encampado pelo Estado e é a atual
E.E. Jorge Faleiros. Por falta de professores na
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região, passou a lecionar a disciplina Ciências;
efetivou-se pelos anos de trabalho como professor do Colégio e esteve na sua direção por
seis anos.
Em 1968, diplomou-se em Direito pela
Faculdade de Franca e exerceu a função de advogado em Patrocínio; muito antes disso, porém, já prestara valiosa contribuição à Justiça
como juiz de Paz e mesmo exercendo as funções
de juiz de Direito interino por curto período.
Preocupado com a preservação da memória patrocinense, reuniu documentos e peças, criando um Museu Histórico.
A Câmara Municipal, em sessão solene
realizada no dia 17 de maio de 1973, homenageou-o; nessa data também foi comemorado o
sesquicentenário da instalação do Poder Legislativo no Brasil. Recebeu o título de cidadão
benemérito, que lhe foi entregue pelo prefeito
Leonardo Falleiros, em 9 de março de 1974.
Sempre estudioso, aprofundou-se na história
da sua família, Falleiros”, e após muitos anos
de trabalho, conseguiu reunir os dados para a
sua árvore genealógica, o que permitiu a Osório Rocha a edição de um livro precioso para
a cidade.

JOSÉ BARCELLOS
José Barcellos nasceu em 14 de julho de
1895, filho de Cândido Barcellos e de d. Ana
Cândida Barcellos. Patrocinense, em 1956,
foi eleito prefeito, sendo, já em sua eleição,
aposentado como oficial de Registro Civil,
onde desempenhava suas funções desde 5 de
agosto de 1916. Além dos cargos de prefeito
e serventuário da Justiça, também foi vice-prefeito. Foi casado com Anestesia Resende
Barcellos, com quem teve três filhos. Faleceu
em Patrocínio, em 30 de maio de 1982.

Carolina e exercia, apesar de não formado, a
função de médico. Não havendo profissionais
na cidade, o trabalho do coronel José Cândido era respeitado por todos. Foi tenente coronel da Guarda Nacional e faleceu em 19 de
julho de 1923.

JOSÉ COELHO DE FREITAS
José Coelho de Freitas nasceu em 29 de
novembro de 1889, filho de Antônio Alves de
Freitas e Maria José Coelho de Freitas. Natural de Itirapuã (então distrito de Patrocínio
Paulista), era agropecuarista e comerciante,
estabelecido na Fazenda da Barra. Foi um
dos sócios fundadores da primeira Cooperativa de Laticínios da região, a antiga Cooperativa de Laticínios de Patrocínio do Sapucaí
Ltda., com sede em Itirapuã e fundada em 30
de setembro de 1941. Eleito primeiro presidente da Cooperativa, exerceu o cargo até seu
falecimento, em 23 de julho de 1945.

JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE
José Eduardo de Andrade era filho de
Joaquim Goulart de Andrade e de d. Cândida
Maria de Figueiredo, nascido a 26 de agosto de
1881. Foi casado com Ana Augusta de Andrade com quem teve 15 filhos. Vereador e prefeito de Patrocínio, durante seu mandato teve
início a perfuração do poço artesiano. Assinou
a lei para a construção do prédio do antigo Ginásio. Faleceu em 7 de janeiro de 1965.

JOSÉ GERALDO DE ANDRADE – JUCA

José Geraldo de Andrade nasceu na Fazenda Barranco Alto, no município de Patrocínio Paulista, em 2 de março de 1915. Era
filho de José Eduardo de Andrade e Ana Augusta Rezende de Andrade.
Iniciou seus estudos na escola da fazenJOSÉ CÂNDIDO
da e em seguida no Grupo Escolar da cidaO coronel José Cândido de Figueiredo, de, concluindo-os no Seminário Redentorista
nascido em 1843, foi casado com d. Jacinta Santo Afonso, em Aparecida, SP.
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Casou-se em 1941 com Emalda Figueiredo de Andrade, uma professora natural de
Santo Tomás de Aquino, MG, com quem
teve sete filhos.
Foi agricultor; vereador por três legislaturas; integrante do coral da Igreja Matriz,
por 50 anos participando ativamente da vida
social e cultural da cidade que amava como
poucos. Faleceu aos 80 anos, no dia 4 de setembro de 1995.

JOSÉ LOPES DE FIGUEIREDO
José Lopes de Figueiredo nasceu a 24
de junho de 1909, filho de Inocêncio Garcia
Lopes e d. Maria Madalena Figueiredo Lopes.
Esposo de d. Nilda Figueiredo, com ela teve
três filhos.
Foi prefeito de Patrocínio Paulista, de 2
de janeiro de 1952 a 1º de janeiro de 1956.
Faleceu em 15 de março de 1976.

JOSÉ OSCAR DE FIGUEIREDO
José Oscar de Figueiredo nasceu em 8 de
março de 1875, filho de João Alves de Figueiredo e d. Felicidade Justiniana de Andrade.
Casou-se com d. Eulina Rosa de Figueiredo.
Foi prefeito de Patrocínio Paulista de 14
de janeiro de 1930 a 15 de março de 1932; de
15 de abril de 1932 a 30 de setembro de 1932;
e de 14 de outubro de 1932 a 23 de abril de
1933. Foi vereador e presidente da Câmara.
Faleceu em 13 de maio de 1966.

JOSÉ PEDRO DE ANDRADE
Primogênito dos sete filhos do casal,
José Geraldo de Andrade (Juca de Andrade)
e Emalda Figueiredo de Andrade, nasceu na
cidade de Franca, SP, em 17 de fevereiro de
1943, vivenciando sua infância na Fazenda
Capão dos Bálsamos (parte da antiga Fazenda
Barranco Alto), em Patrocínio Paulista. Iniciou seus estudos no Curso Primário da Escola Mista da Fazenda Humaitá; a partir de

1951, com a transferência de sua família para
cidade, continuou sua formação básica no
Grupo Escolar de Patrocínio Paulista, atual
Escola “Irmãos Matos”; sendo o antigo Ginasial concluído na Escola “Jorge Faleiros”.
Em Franca estudou no Instituto Estadual de Educação “Torquato Caleiro”, atualmente Escola Estadual, onde fez o antigo Curso
Científico. Em 1966 formou-se em Técnico
Contábil pelo Instituto Francano de Ensino.
Casou-se com a Profª Veralúcia Magrin
de Andrade, com quem teve três filhos.
Desenvolveu a atividade de comerciante em várias áreas do mercado regional, entre
elas, a principal, a de compra e venda de madeira. Ficou popularmente conhecido pelas
mais variadas e inusitadas permutas que realizava nos seus negócios, algumas delas tornaram-se fatos pitorescos do seu cotidiano, elegendo o banco da praça em frente à sua casa
como seu escritório e ponto de encontro com
seus inúmeros amigos.
Sua singularidade era evidenciada pela
maneira com que se relacionava com as pessoas, alegre, jocoso e sempre disposto a ajudar
quem dele precisasse.
Era poeta e versejava livremente com
nobreza e generosidade, demonstrando em
suas poesias o amor e afetividade em relação
aos familiares e amigos, além da sua gratidão
e admiração à cidade de Patrocínio Paulista.
Foi figura presente nas festividades e
campanhas sociais da cidade, participando
ativamente na organização e execução dos trabalhos, como na arrecadação de doações para
entidades filantrópicas. Engajou-se na política
municipal por vários anos, verbalizando a melhoria social das famílias.
Faleceu no dia 17 de agosto de 2001,
aos 58 anos, em Franca, vítima de um atropelamento ocorrido na zona rural do município
de Itirapuã.
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LUIZ ANDRADE DE FREITAS

MANOEL BASÍLIO DE ANDRADE

Luiz Andrade de Freitas nasceu em Patrocínio Paulista, na Fazenda Santa Bárbara,
em 25 de agosto de 1940. Era filho de Heriberto Borges de Freitas e de d. Geralda de Andrade Freitas; neto paterno de Pedro Borges
de Freitas e d. Ludovina de Freitas; e neto materno de Jonas Avelino de Andrade e d. Maria
Augusta de Andrade.
Iniciou seus estudos na Escola Rural Santa Eulina e concluiu o Curso Primário, em 14
de dezembro de 1954, na Escola Estadual “Irmãos Matos”, ambas em Patrocínio Paulista.
Após passar por outras instituições de
ensino, em 1966, formou-se professor na escola particular “Dr. João Ribeiro Conrado”,
em Franca.
Em 1977, cursou Pedagogia na Faculdade F.C.L Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, SP, começando sua carreira de educador
como regente da Escola Masculina na Fazenda Olaria, em 16 de fevereiro de 1967, em
Patrocínio Paulista. Colaborou ativamente
nas comemorações do calendário litúrgico e
também das festas cívicas e sociais da comunidade, sempre se revelando amigo e companheiro, pois seu lema era servir.
Luiz Andrade de Freitas faleceu em Patrocínio Paulista, em 5 de maio de 1987.

Manoel Basílio de Andrade nasceu em
Patrocínio a 23 de maio de 1859, filho de Joaquim Goulart de Andrade e de Cândida Maria
de Figueiredo Andrade. Casado com Maria
Leofonsina dos Reis, não teve filhos. Foi fazendeiro, dono da Fazenda Humaitá, vereador
em Patrocínio, além de agente executivo da
Câmara Municipal, de 1899 a 1901. Juiz de
Paz, em 1908 mudou-se para São Paulo, onde
faleceu em 6 de novembro de 1949.

LUIZ GUILHERME DE SOUZA
Luiz Guilherme de Souza, natural de Patrocínio, nasceu em 14 de novembro de 1919.
Filho de José Guilherme de Souza e Ana
Porcina da Conceição, casou-se com d. Diolivina Siqueira de Souza. Pracinha, participou
da Segunda Grande Guerra, combatendo na
Itália, juntamente com outros quatro patrocinenses: Geraldo Juvêncio, Ovídio Quirino
Lopes, José Ferreira Campos e José Gonçalves
da Silva. Foi inspetor de alunos no Grupo Escolar “Irmãos Matos”. Faleceu em Franca, em
3 de março de 1980.
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MATHEUS FACHO INOCÊNCIO
Matheus Facho Inocêncio nasceu em
Patrocínio Paulista, em 17 de maio de 1981.
Atleta especializado na modalidade 110
metros com barreiras, seu melhor tempo é
13,33 segundos, alcançado durante os Jogos
Olímpicos de Atenas. Também participou da
competição bobsleigh nos Jogos Olímpicos de
Inverno de 2002, onde fazia parte da equipe
brasileira de quatro tripulantes.

NEWTON NOVATO
Doutor Newton Novato nasceu em
Patrocínio Paulista, em 28 de novembro de
1926, sendo seus pais Augusto Novato, farmacêutico, e Assunta Púglia Novato. Foi casado
com Nilza Bernardes Novato, tendo com ela
os filhos Newton Roberto Bernardes Novato
(engenheiro eletricista pela FAAP) e Sérgio
Fernando Bernardes Novato (engenheiro aeronáutico pelo ITA). Seus primeiros estudos
foram feitos em Patrocínio Paulista e Franca.
Seguiu para a Universidade do Brasil – Faculdade de Medicina, – na Praia Vermelha, Rio
de Janeiro, sendo graduado em 1951, tendo
feito várias especializações.
Em Franca, foi médico do IAPB, exercendo a chefia do serviço. Ensinou Higiene
do Trabalho, na Escola Industrial dr. Júlio
Cardoso; foi diretor clínico da Santa Casa;
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conselheiro do Conselho Regional de Medicina; diretor clínico e diretor administrativo
do Hospital Regional de Franca; superintendente e presidente da UNIMED; coordenador do INAMPS – SUS; perito médico judicial (Medicina Forense); ocupando também
a função de assistente técnico em ações judiciais; tornou-se ainda referência no exercício
da Ginecologia e Obstetrícia local. Formou-se advogado pela Faculdade Municipal de
Direito de Franca e, unindo as especialidades, passou a atuar como perito do Poder Judiciário. Segundo Sérgio, seu filho, Newton
mantinha-se em pleno trabalho até janeiro de
2008, cerca de dois anos antes de seu falecimento, quando formulou um laudo para a
justiça de Orlândia.
Faleceu em 5 de novembro de 2010,
sendo sepultado no Cemitério Municipal de
Patrocínio Paulista.

PIO AVELINO
Pio Avelino de Figueiredo, nascido a 15
de dezembro de 1865 em Patrocínio Paulista,
foi um político de prestígio, além de agricultor, pecuarista e capitalista.
Coronel da Guarda Nacional, exerceu o
cargo de agente executivo (prefeito) e de presidente da Câmara Municipal. Casou-se com
d. Ana Cândida de Figueiredo, filha do coronel José Cândido de Figueiredo (agricultor e
pessoa dada ao estudo da Medicina, de que fez

aplicação com êxito, embora fosse “curador”)
e de d. Jacinta Carolina de Figueiredo.
Pio, pessoa de grande atividade, perseverança e senso de economia, foi empreiteiro
e tornou-se meeiro da Fazenda Jaborandi, do
coronel João Alves de Figueiredo Júnior. Posteriormente, comprou a Fazenda do Esmeril, a
Fazenda Humaitá (mil alqueires), a Santa Eulina
(400 alqueires), a Monte Alegre (1.185 alqueires) e outras. Faleceu em 9 de julho de 1923.

RONAN ROCHA
Patrocinense, nascido em 8 de novembro de 1928, era filho de Fábio Rocha e de
Diolivina Inocência Rocha. Após estudos neste município e em Franca, formou-se em Engenharia pela Universidade Mackenzie. Casado com Ercília Rodrigues Rocha, trabalhava
na construção da rodovia que hoje leva seu
nome quando foi vítima de acidente, falecendo em 26 de novembro 1974.

THOMAZ JUSTINO RODRIGUES
Ficou conhecido como sargento Thomaz e foi criado pelo sr. Antônio Amâncio
de Carvalho, que lhe ensinou o ofício de carpinteiro, por ele exercido até 1922, quando
entrou para a Força Pública. Foi comandante
do Destacamento de Itirapuã e de Patrocínio
Paulista, indo depois para São Paulo, onde fez
um curso para sargento. Faleceu em combate
na Revolução Constitucionalista de 1932.

Vista parcial da cidade.
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14 - SÍMBOLOS MUNICIPAIS

O

s símbolos municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem
das comunidades e, consequentemente, das administrações que as dirigem.
O brasão de armas, a bandeira e o hino municipais são figuras simbólicas, insígnias que
representam a identidade do município, a sua evolução política, administrativa e econômica,
bem como os seus costumes, tradições, arte e religião.

BRASÃO DE PATROCÍNIO PAULISTA
Instituído pela Lei n°
707, de 6 de novembro de
1974, o Brasão de Armas de
Patrocínio Paulista, idealizado pelo dr. Lauro Ribeiro
Escobar, do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito,
assim se descreve:
Escudo ibérico, partido. O primeiro, de ouro,
com três flores de Liz, em
blau, dispostas em banda. O
segundo, de goles, com uma
faixeta ondada entre dois
carbúnculos de oito raios,
tudo de prata.
O escudo é encimado por uma coroa mural de
prata, com oito torres, suas
portas abertas de goles têm
como suportes, à destra, um
ramo de cafeeiro; e à sinistra, um feixe de hastes de arroz, folhados e produzindo ao natural.
Listel de goles, com a divisa PATRIA DELIGENTER OPERO, em caracteres de ouro.
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INTERPRETAÇÕES
O escudo redondo ibérico era usado em
Portugal, na época do descobrimento do Brasil, e sua adoção representa uma homenagem
do País e ainda uma homenagem do Município de Patrocínio Paulista aos processos colonizadores e aos desbravadores de nossa Pátria.
O metal ouro, do primeiro quartel, tem
o significado de riqueza, esplendor, glória, nobreza, poder, força, fé, prosperidade, soberania
e mando, indicando os propósitos dos munícipes de alcançar a prosperidade e a glória para a
cidade, investidos de nobilíssima fé no esplendoroso futuro que nos aguarda.
A flor de Liz é o símbolo de Nossa Senhora, evocando a Santíssima Padroeira do
Município, Nossa Senhora do Patrocínio, sob
cuja invocação foi fundada e prospera.
A cor blau (azul) indica justiça, formosura,
doçura, nobreza, vigilância, serenidade, recreação,
firmeza incorruptível, dignidade, zelo e lealdade.
A cor goles (vermelho), do segundo quartel, representa derramamento de sangue, audácia, valor, galhardia, intrepidez, nobreza conspícua e honra, lembrando a origem do município, fundado por garimpeiros e suas famílias,
que após violentos combates, subiram o Rio
Sapucaizinho, localizado neste local, regado
com o sangue intrépido dos nobres pioneiros e
ungido com o nobre esforço do árduo trabalho.
A faixeta ondada representa, em heráldica, os cursos de água; e os carbúnculos, as
pedras preciosas. Ainda nessa oportunidade,
são evocadas nossas origens históricas, o fator
que deu lugar ao povoamento da região.
O metal prata designa felicidade, pureza, candura, lisura, verdade, franqueza, amizade e integridade.
A coroa mural, símbolo da emancipação
política, é de prata e com oito torres, das quais
apenas cinco estão aparentes, constituindo a
reserva das cidades.

As pontas abertas proclamam o caráter
hospitaleiro do povo de Patrocínio Paulista, e
a cor goles (vermelho), na posição em que se
situa na coroa mural e por ser no Brasil, faz a
indicativa do Direito e da Justiça, significando que devido a Patrocínio Paulista ser cabeça de Comarca estaria a dizer: “dentro destas
portas encontrareis a justiça”.
O ramo de cafeeiro e o fuzil de hastes de
arroz, produzindo, atentam para a fertilidade
das terras generosas de Patrocínio Paulista e
do quão são importantes produtos.
No listel, a divisa em Latim Patria Deligenter Opero significa “Trabalho com dedicação pela Pátria”. Tradicionalmente usada pelo
município, indica o ânimo do munícipe em
contribuir com o seu quinhão de esforço pelo
engrandecimento do Estado e do País.

BANDEIRA DE PATROCÍNIO PAULISTA

A Bandeira de Patrocínio Paulista assim se descreve: retangular de vermelhos, com
uma faixeta ondada de branco, entre uma flor
de Liz e um carbúnculo adestrado de branco,
com o brasão de armas a que se refere acima.
Com proporções similares as da Bandeira Nacional, isto é quatorze módulos de
altura, vinte módulos de comprimento, a faixeta tem um e meio módulos de largura; a flor
de Liz e os carbúnculos imaginários de cinco
módulos de diâmetro e o Brasão de Armas
tem sete módulos de altura.
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A apresentação e os sinais de respeito devidos aos símbolos de Patrocínio Paulista regular-se-ão, no que coube, pela Legislação Federal.
É proibida a reprodução dos símbolos de
Patrocínio Paulista em propaganda comercial
ou política, bem como sua apresentação em locais ou situações incompatíveis com o decoro.
Mediante expressa autorização e a exclusivo critério de Prefeitura Municipal, os
Símbolos de Patrocínio Paulista poderão ser
reproduzidos em distintivos selos, medalhas,
adesivos, flâmulas, bandeirolas, objetos artísti-

cos ou de uso pessoal em campanhas cívicas,
assistências culturais ou de divulgação turística.
As reproduções deverão obedecer as
proporções e cores originais, ficando para tal
arquivados na Prefeitura Municipal exemplares destinados a servirem de modelos. Para
a reprodução monocromática do Brasão de
Armas é obrigatório a representação de seus
metais e cores, de acordo com a convenção
heráldica internacionalmente aceita. A Lei nº
278, de 25 de agosto de 1963, entrou em vigor na data de sua publicação.

HINO
O hino de Patrocínio Paulista, de autoria do sr. Olésio de Figueiredo, foi oficializado pela
Lei Municipal n° 2.620/12, de 11 de maio de 2012.
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Quando chega dez de março,
Todo povo num abraço.
Faz a sua saudação,
Obrigado Patrocínio.
Que o poder do rei Divino
Sempre tem iluminado.

Ó querida mocidade,
Que nasceu nesta cidade.
Juventude estudantil
Ajudai, com vossos braços,
Esta terra que é um pedaço
Do nosso grande Brasil!

Refrão
Bondoso povo patrocinense
Abra o vosso coração,
Faça comemoração.
Esta terra vos pertence.

Refrão
Bondoso povo patrocinense
Abra o vosso coração,
Faça comemoração.
Esta terra vos pertence.

O teu céu tem mais beleza.
É mais verde a natureza,
Que não pode haver igual,
Vem a luz da meiga lua,
Contemplar as nossas ruas
Em um canto madrigal.

Com a fé inabalada.
Vos pedimos, ó senhora,
Nossa Santa Padroeira,
Pelo amor do onipotente
Abençoa a boa gente
Desta terra Hospitaleira.

Refrão
Bondoso povo patrocinense
Abra o vosso coração,
Faça comemoração.
Esta terra vos pertence.

Refrão
Bondoso povo patrocinense
Abra o vosso coração,
Faça comemoração.
Esta terra vos pertence.
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15 - OS TRÊS PODERES

N

a República Federativa do Brasil, o governo é formado por três poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário. Eles são independentes entre si, têm papéis bem definidos pela Constituição de 1988 e formam um tripé que é a base da democracia.
O Poder Executivo é exercido pelo presidente, pelos governadores dos Estados e pelos
prefeitos dos municípios. Todos eles são eleitos diretamente pelo voto popular para um período de quatro anos, com direito a uma única reeleição.

Prédio da Prefeitura.
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Câmara Municipal.

Eles têm a responsabilidade de administrar
o País, os Estados e os municípios, criar metas,
investir em saúde, saneamento básico e tudo
mais que diz respeito ao bem-estar da população.
O Poder Legislativo é exercido, no
âmbito federal, pelos senadores – eleitos por
um período de oito anos – e pelos deputados
federais; deputados estaduais; e vereadores,
nos municípios; sendo todos estes eleitos para
mandatos de quatro anos, com direito a reeleições sucessivas. Senadores e deputados federais estabelecem as leis do País e fiscalizam
as ações do presidente e dos seus ministros,
enquanto os deputados estaduais criam leis
no Estado e fiscalizam as ações do governador. Os vereadores, por sua vez, criam as leis

das cidades e fiscalizam as ações do prefeito.
O Poder Judiciário é exercido pelos
juízes. Compete a eles julgar e executar as leis
e zelar pela nossa Carta Magna.

O PODER EXECUTIVO EM PATROCÍNIO
PAULISTA
Dos vários livros do arquivo municipal,
foram extraídas informações a respeito dos titulares do Poder Executivo patrocinense, no
curso de cem anos (1890/1990). Mas, em
face do desaparecimento das Atas da Câmara
até 1902, não se logrou obter maiores dados
sobre o exato período dos primeiros agentes
executivos senão depois dessa data.
Texto de Ruben Alvarenga de Andrade

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DOS TEMPOS
A administração dos municípios passou por diversos regimes.
• Intendência Municipal: o responsável pela administração era o intendente, que governava com os membros ou conselheiros. Estes escolhiam o chefe, por tempo indeterminado.
• Regime tipo Parlamento: um grupo de pessoas escolhidas elegia a Câmara, e
esta, por sua vez, elegia o seu chefe, que nada podia fazer sem um comum acordo, ou pela
eleição do povo com voto a descoberto.
• Regime Ditatorial: com a posse de Getúlio Vargas, os prefeitos ou ditadores passaram a ser escolhidos e nomeados pelo presidente do Estado, por tempo indeterminado.
As nomeações também podiam ser feitas pelo interventor.
• Democracia: de acordo com o novo regime, iniciado em 1946, o prefeito e os vereadores passaram a ser escolhidos pelo povo, por voto secreto e com mandato de quatro anos
de duração. Esse regime vigora até nossos dias, variando apenas o tempo do mandato.
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RELAÇÃO DE INTENDENTES E PREFEITOS

Joaquim Cândido Faleiros
(1893)

João Vilela dos Reis
(1894 a 1896)
(1992 a 1903)

Firmino Rocha
(1898 a 1899)

Manoel Basílio de Andrade
(1900 a 1902)

José Salomé de Andrade
(1908 a 1909)

Álvaro Augusto Monteiro
(1909 a 1911)
(1927)

João Vilela dos Reis Filho
(1915 a 1917)

Ignácio Justino de
Figueiredo
(1920 a 1923)

Antônio Alves Falleiros
(1924 a 1926)
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Claudiano Alves Falleiros
(1924)

Antônio Novato
(1926)

Joaquim Vilela dos Reis
(1927)

Prof. Francisco Galvão
de Freitas
(1929 a 1930)

Anésio Rocha
(1930 a 1931)

José Oscar de Figueiredo
(1931 a 1933)

Olívio Goulart de Andrade
(1932)

Elpídio Faleiros
(1936 a 1940)

Valdomiro Alves Moreira
(1940)
(1946 a 1947)
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Esmeraldo Nunes Monteiro
(1940 a 1943)

Custódio Faleiros do
Nascimento
(1943 a 1946)

Afonso E. de Lima
(1947 a 1948)

José Eduardo de Andrade
(1948 a 1949)

José Alves de Souza
F. Junior
(1948)

Odemar de Andrade Lopes
(1949 a 1952)

José Lopes de Figueiredo
(1952 a 1956)

José Barcelos
(1956 a 1960)

Ederval José dos Reis
(1960 a 1964)

117

PATROCÍNIO PAULISTA - 127 anos de história

Dr. Cristovão Barcelos
(1964 a 1967)
(1969 a 1973)

Joaquim Urbano de
Figueiredo
(1964 a 1969)

Leonardo Faleiros do
Nascimento
(1973 a 1977)

José Milton Faleiros
(1977 a 1982)
(1989 a 1992)

Aloísio de Andrade Freitas
(1983 a 1988)

Henrique Lopes
(1993 a 1996)
(2001 a 2004)

Nélio Liporoni
(1997 a 2000)
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Dr. José Mauro Barcellos
(2005 a 2008)
(2009 a 2012)
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Casarões antigos de Patrocínio Paulista.
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