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BELEZA, 
MEMÓRIA E 
QUALIDADE 

DE VIDA
A beleza de Santa Rita do Passa Qua-

tro salta aos olhos. Começa na 
entrada principal, pela rodovia Zequi-
nha de Abreu (acessada a partir do km 
241 da rodovia Anhanguera), na Serra 
de Santa Rita margeada por jequitibás, 
ipês, jatobás, primaveras, paineiras e a 
famosa neve-na-montanha — pequena 
flor branca que, em grande profusão em 
um campo, passa a impressão de neve.

A beleza continua nas ruas limpas e 
na arquitetura conservada do casario 
antigo, localizado principalmente no 
Centro, em torno da praça Zequinha 
de Abreu, que abriga o Santuário de 
Santa Rita de Cássia (Igreja Matriz), mas 
também está distribuído pela cidade, a 
abrigar memórias de tempos antigos e 
filhos ilustres.

O mais famoso entre todos dá nome 
à rodovia, à praça e ainda a um museu e 
a um festival musical que homenageiam 
sua memória: Zequinha de Abreu, nas-

C A PA

Características que o município de Santa Rita do 
Passa Quatro mantém com ajuda da sociedade e 
investimentos em turismo e saneamento básico

cido José Gomes de Abreu, em 19 de 
setembro de 1880. Contudo, Zequinha 
não é o único filho famoso de Santa 
Rita do Passa Quatro e nem a beleza é a 
única grande qualidade do município. A 
história de como tudo isso começou re-
monta a algumas décadas antes de sua 
fundação oficial, em 22 de maio de 1860.

ORIGEM E HERANÇA ITALIANA
A região que deu origem ao muni-

cípio começou a ser habitada em 1820, 
por grandes fazendeiros. Conta o deca-
no santa-ritense José Geraldo de Olivei-
ra, no volume 1 de sua “História de Santa 
Rita do Passa Quatro”, que a fundação do 
município já existia como ideia ao menos 
duas décadas antes de sua concretiza-
ção. Segundo ele, o casal formado pelo 
capitão Gabriel Porfírio Villela e por Rita 
Joaquina Maciel chegou de Minas Gerais, 
em 1839, já com a intenção de fundar um 
povoado a partir de uma capela que pre-

tendiam erguer em suas terras.
Seguiram-se 16 anos de preparati-

vos, ao final dos quais o casal foi aler-
tado pela família de Ignácio Ribeiro do 
Valle que precisavam de autorização 
da Igreja para determinar o local da 
capela. Como a sede religiosa de suas 
terras pertenciam, então, ao Curato de 
São Simão, o grupo acionou o vigário da 
localidade, Jeremias José Nogueira, re-
presentante do bispo para tal assunto. 
Para indicar o terreno ideal para a nova 
capela, este apegou-se à Constituição 
da Província da Bahia — à época vigente 
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também para a Igreja —, que recomen-
dava instalar qualquer templo católico 
“em área alta, livre de umidade, com 
espaço suficiente para o caminhar das 
procissões e próximo de uma fonte de 
água para uso da população que se for-
maria em torno”. Foi escolhido, então, 
terreno circundado por três braços de 
um mesmo córrego, no qual começou a 
ser erigida a capela em 1856.

As pesquisas de Oliveira indicam 
que o terreno foi adquirido de dona 
Rita Jesuína Nogueira pelo casal Ignácio 

Ribeiro do Valle e Joaquina Cândida de 
São Joaquim, com o objetivo específi-
co de doá-lo ao patrimônio religioso. 
Contudo, a versão oficial é a de que foi 
doado por Rita Ribeiro Vilela, devota 
de Santa Rita de Cássia, razão pela qual 
a capela foi dedicada à santa — a ter-
minação "do Passa Quatro" teria sido 
acrescida devido ao riacho vizinho, que 
na época cruzava a estrada de acesso 
ao povoado quatro vezes.

Seja qual for a versão, permanecem 
os nomes dos fundadores e o fato de 

População de 
Santa Rita do 

Passa Quatro é 
estimada em 27 
mil moradores
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C A PA

que Santa Rita do Passa Quatro desen-
volveu-se rápido, de povoado para vila, 
e de vila à cidade, graças à fartura pro-
piciada pelo ciclo do café na região. O 
auge da produção do grão ensejou a 
construção de uma ferrovia, a reconstru-
ção da capela — já com status de matriz, 
na década de 1920, no estilo neogótico 
que permanece até hoje — e a chegada 
de imigrantes italianos em diferentes 
épocas, provenientes principalmente da 
região do Veneto e da Lombardia.

A imigração italiana teve um papel 
fundamental no desenvolvimento eco-
nômico e cultural de Santa Rita do Pas-
sa Quatro no início do século XX. Tanto 
que, passados 160 anos de sua funda-
ção, ao menos 75% da população — es-
timada pela Prefeitura em mais de 27 mil 
habitantes em 2019 — possui ascendên-
cia italiana. Seus habitantes distribuem-
-se por uma área de 754,141 km2, que 
inclui o distrito de Santa Cruz da Estrela.

MEIO AMBIENTE 
E SANEAMENTO 
O município atinge, em sua sede, 748 

metros de altitude, mas chega a 1.000 
metros no ponto mais alto, o Morro do 
Itatiaia, um dos muitos pontos turísticos 
com apelo ecológico. Tem em sua ex-
tensão rios importantes, como o Mogi-
-Guaçu e o Rio Claro, inúmeras cachoei-
ras e o Parque Estadual do Vassununga, 

que abriga grande variedade de espé-
cies nativas da fauna e flora, inclusive um 
grande acervo de jequitibás-rosa — en-
tre eles o “Patriarca”, talvez o maior do 
mundo, com 40 metros de altura e idade 
estimada em mais de 3 mil anos.

Essas características geográficas e 
ambientais, aliadas ao clima, renderam 
a Santa Rita do Passa Quatro a denomi-
nação, pelo governo estadual, de estân-
cia climática, em 1950. Tornou-se, assim, 
parte do circuito turístico da Chapada 
Guarani, localizada sobre uma ampla 
área de afloramento do Aquífero Guara-
ni, e apta a receber recursos específicos 
do estado para a promoção do turismo 
regional e manutenção e melhoria das 
características ambientais, considera-
das patrimônio estadual.

O último cálculo do Índice de de-
senvolvimento Humano (IDH) de Santa 
Rita do Passa Quatro data de 2013 e já é 
considerado alto: 0,775 — variável entre 
0 e 1, o índice é melhor quanto mais per-
to de 1. Todavia, o próximo cálculo deve 

resultar bem mais alto para o município, 
já que se baseia na avaliação dos que-
sitos renda, educação e saúde de uma 
sociedade, e ao menos este último ga-
nhou muito em qualidade nos últimos 
quatro anos, com melhorias no serviço 
de água e esgoto.

Até 2014, Santa Rita sofria crises de 
abastecimento a cada período de es-
tiagem mais prolongado e ao menos 
63% da água que saía das estações de 
tratamento se perdia por vazamentos 
antes de chegar aos consumidores fi-
nais. Apenas 48% do esgoto domésti-

Desde 2017, cida-
de investiu mais 
de R$ 12 milhões 

no saneamento e 
hoje tem 100% do 

esgoto tratado

São três Estações 
de Tratamento 

de Esgoto e 
uma Estação de 

Tratamento de Água 
em Santa Rita

Último cálculo do IDH da 
cidade chegou a 0,775, 
considerado alto
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co era tratado, de forma ineficiente, na 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
do Córrego Marinho, o que gerava mal 
cheiro na cidade.

Após uma crise que deixou a cida-
de 36 horas sem água, naquele mesmo 
ano, a Prefeitura começou a elaborar 
um plano com diretrizes para o setor, 
que previa os investimentos necessá-
rios para garantir que todas as 10.600 
unidades consumidoras do município 
tivessem acesso a água e esgoto trata-
dos — incluem moradores do Distrito 
de Santa Cruz da Estrela.

Aprovado em 3 de fevereiro de 2015, 
por unanimidade, o Plano Municipal de 
Saneamento Básico da Estância Climática 
de Santa Rita do Passa Quatro autorizou a 
concessão dos serviços públicos de água 
e esgoto à iniciativa privada, mediante in-
vestimentos da ordem de R$ 25 milhões 
pelos 30 anos seguintes. A licitação para 
escolha da empresa que ficaria respon-
sável pelos serviços foi iniciada em julho 
de 2015. A Prefeitura veio a assinar só em 
2016 o contrato com o consórcio vence-
dor do certame: Companhia Águas de 
Santa Rita (Comasa), formado pelas em-
presas GS Inima Brasil, Said e Enorsul.

A companhia comprometeu-se a 
modernizar o abastecimento de água, 
contemplando duas captações de 
águas superficiais, seguidas de trata-
mento em uma Estação de Tratamento 
de Água (ETA), dois poços artesianos, 
oito reservatórios, estações elevatórias 
de água e esgoto e mais duas ETEs, além 
de reduzir as perdas visando a universa-
lização dos serviços.

Os serviços entregues até o mo-
mento já eliminaram o mau cheiro da 
ETE do Córrego Marinho, próximo ao 
Jardim Planalto, que atingiu 85% de efi-
ciência. “Desde 2017 foram mais de R$ 
12 milhões de investimento pesado no 
saneamento. Onde não tinha água nos 
bairros, foram colocados reservatórios 
automatizados. A perda, que era de 
63%, hoje é de 21%".

Ele considera que essas soluções de 
saneamento estão entre os maiores le-
gados que deixará de suas duas gestões 
(2014-2016 e 2017-2020), junto ao turismo 
e ao choque de gestão (o maior). “Ao me-
nos em meio ambiente e saúde, porque, 
conversando com os médicos que nos 
orientam, ouvimos que nosso baixo ín-
dice de contaminação por Covid-19 está 
parcialmente ligado ao saneamento. E 
um adendo: temos números provando 
que diminuiu a venda de remédios em 
farmácias e o atendimento na Santa Casa 
desde que o tratamento do esgoto foi 
otimizado”, conclui Leandro. 

Represa “Passa Quatro”: à época da fundação, riacho 
cortava a cidade quatro vezes, daí o nome do município

Santuário de Santa 
Rita de Cássia 
(Igreja Matriz) 

é referência 
na beleza da 

arquitetura da 
cidade
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Assim não vou ser eu”, brinca o pre-
feito Leandro Luciano dos Santos, 

42 anos, diante da sugestão de posar de 
terno para a foto da reportagem. Obvia-
mente, prevaleceu a fidelidade ao visu-
al despojado de sempre. Tal passagem 
diz muito sobre a pessoa de Leandro 
e o prefeito que tem sido para Santa 
Rita do Passa Quatro, há duas gestões: 
simples, bem-humorado e defensor de 
seus pontos de vista.
Filho de Mario Arnaldo dos Santos e 
Vera Luciano dos Santos, Leandro nas-
ceu na cidade em 7 de julho de 1978. Ao 
lado dos irmãos, Peterson e Maria Luiza 
Luciano dos Santos, teve a mais sau-
dável das infâncias na cidade. A frente 
de sua casa era ponto de encontro dos 
amigos e parceiros de brincadeiras e 
jogos. Pontos turísticos, como o Mu-
seu Zequinha de Abreu e o Ginásio de 
Esportes, eram como extensões dos 
quintais de “suas casas” — cresceu en-
tre a dos pais e a dos avós, que, como 
bons italianos, mantinham a tradição de 
reunir a família inteira em almoços de 
domingo e no Ano Novo.
Após concluir os estudos em escolas 
públicas de Santa Rita, Leandro foi es-
tudar fora — Ensino Médio em Araras, 
cursinho no COC de Ribeirão Preto, fa-
culdade de Odontologia na Unesp Ara-
raquara e especialização em Implante, 
Cirurgia Oral Maior e Enxerto na APCD 
de Araraquara. Já demonstrava, então, 
inclinações para a política, em cargos de 

presidente da Atlética (associação de 
alunos ligada à prática de esportes, pro-
moção de festas e eventos) e coordena-
dor de diretórios estudantis. Ao voltar 
para Santa Rita, em 2005, enquanto ain-
da fazia a especialização, aceitou cargo 
de confiança na administração, como 
coordenador dos dentistas no Centro 
Odontológico. Deixou o posto em 2011, 
quando filiou-se ao PSDB.
Em 2008, nasceu seu único filho, Gus-
tavo Bárbaro dos Santos, com Débora 
Marino Bárbaro. Gustavo, hoje com 12 
anos, passou a tomar parte em todos 
aspectos da vida do pai. “É gostoso ter 
filho. É uma coisa que nos fortalece, 
um orgulho!”, derrete-se Leandro. 
Ainda sobra espaço, na vida do dentista, 
prefeito e pai, para a atual companheira, 
a dentista Janaína Octaviano Zorzi, com 
quem ele divide também um consultório 
odontológico em Santa Rita do Passa 
Quatro — afinal, nunca deixou de clinicar.

2014, O GRANDE DESAFIO
Em 2012, aceitou ser vice na chapa do 
candidato à Prefeitura pelo PSDB, médi-
co João Roberto Alves Santos Júnior. Em 
2014, assumiu a Prefeitura.
Mal assumiu a cadeira, em 16 de janeiro 
de 2014, Leandro já tomou conhecimen-
to dos “abacaxis” que teria de descas-
car: um orçamento deficitário, uma fo-
lha de pagamento no limite prudencial 
de 52% desse orçamento, um serviço 
de água e esgoto ineficiente e com alta 

inadimplência. Em busca de soluções, o 
prefeito de primeira viagem aprendeu 
a colegiar, com assessores e técnicos, 
as discussões mais nevrálgicas da ad-
ministração. Tomadas as decisões, as-
sumia com firmeza os ônus e os bônus. 
Verdade que algumas das soluções en-
contradas — como o choque de gestão 
que resultou em demissões e reduções 
de salários em 2014 — renderam desa-
fetos, mas também a reeleição para o 
segundo mandato como prefeito, que 
termina neste ano. 
Na entrevista a seguir, Leandro discor-
re sobre os desafios e as conquistas de 
Santa Rita do Passa Quatro, especial-
mente no combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Como foi possível concretizar o tra-
tamento de 100% do esgoto produzi-
do na cidade?
Em 2014, tivemos uma crise hídrica: 36 
horas sem água na cidade. Uma pres-
são, sem dinheiro e sem perspectiva de 
recursos federais e estaduais para in-
vestimento em saneamento. Veio o pla-
no de saneamento do governo federal e 
tivemos de cumprir. Fizemos um estudo 
e vimos que não tinha mais condições: 
30% de inadimplência, 63% de perda 
de água tratada e um déficit de mais ou 
menos R$ 50 mil ao mês, sem colocar 
os tapa-buracos. Fizemos, junto com a 
Câmara Municipal, uma comissão para 
estudar o que íamos fazer com a água. 

Leandro Luciano dos SantosE N T R E V I STA

“

UM HOMEM DE 
CONVICÇÕES

Na segunda gestão como prefeito de Santa Rita do Passa Quatro, 
Leandro Luciano dos Santos colhe mais frutos pelas soluções 
encontradas para sanar problemas nevrálgicos do município
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O prefeito Leandro 
Luciano dos Santos: 
à vontade no gabi-
nete que ocupa há 
sete anos na Prefei-
tura de Santa Rita 
do Passa Quatro

“Viemos para 
fazer o que tem 

de ser feito"

Pegamos quem era da oposição para 
participar da comissão, para entender, 
porque muitos ali poderiam ser o pró-
ximo prefeito. Chegamos à conclusão 
de que tínhamos de fazer a concessão 
de água. Em 2016, faltando quatro me-
ses para as eleições, assinamos a con-
cessão de água e esgoto com o mesmo 
grupo do tratamento de esgoto de Ri-
beirão Preto. Demorou mais de um ano 
a licitação, que foi aprovada por 100% 
da Câmara. Isso é um legado nosso.

Você também tomou algumas medi-
das impopulares...
Viemos para fazer o que tem de ser fei-
to. Ninguém veio fazer média aqui, não. 
Precisava cortar salários, a gente corta-
va. Em 2014, o país quebrou. Sentamos 

com nosso financeiro, o Du [Eduardo 
Gioielle Gracioso], e ele veio com várias 
propostas, o Ernesto Paulino [secretá-
rio de Gabinete] junto. Algo tem de ficar 
bem claro, que é muito importante: o 
relacionamento com a Câmara Munici-
pal. Se não tivesse esse relacionamento, 
Santa Rita não estaria em pé hoje.

O Legislativo era todo
governo à época?
Não é que era todo governo, eram inde-
pendentes, com um diálogo muito bom, 
como é hoje. A cidade, naquele momen-
to, precisava ser colocada à frente de 
tudo, e começamos dando o exemplo, 
cortando 17,8% do salário de todo mun-
do — prefeito, comissionados e Câma-
ra. Vários servidores tinham cargos.

E como foi alinhar isso
com os servidores?
Aí é que está. Chegou um ponto em que 
a arrecadação caiu tanto que, ou faz ou 
estoura na Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Tínhamos 116 cargos de confiança. 
Tiramos 80, e caiu para 36, isso gerou 
uma economia de R$ 250 mil por mês. 
Precisávamos fazer uma economia de 
R$ 500 mil ao mês, aí baixamos em 
17,8% o salário dos que ficaram. Funcio-
nários que tinham gratificações... tudo 
foi reduzido. Pegamos todos os contra-
tos [com fornecedores] e reduzimos em 
20%. Reduzimos à metade os horários 
de funcionamento da Prefeitura — me-
nos serviços essenciais — para conse-
guir cortar gastos de energia, telefone 
e pagar os fornecedores. Nós também 
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E N T R E V I STA

tínhamos uma limpeza pública que 
consumia, com varrição, R$ 1,2 milhão 
ao ano. Criamos uma frente de traba-
lho com 20 pessoas a R$ 1.000 ao mês, 
mais uma cesta básica e frequentando 
curso de três horas, às sextas. O custo 
caiu para R$ 250 mil ao ano. Além disso, 
essa frente dá oportunidade para pes-
soas em vulnerabilidade social e desem-
pregados. Isso foi um trabalho muito 
legal com a Promoção Social, chamado 
Programa Auxílio Desempregado, que 
chamamos popularmente de Frente de 
Trabalho. Está na segunda edição e já 
aumentou para 25 atendidos. Tudo au-
torizado por lei aprovada no Legislativo.

A folha de pagamento foi desonera-
da em quanto com este choque
de gestão?
Saiu de 53,49% do orçamento para cerca 
de 48%, à época, e hoje está em 47,21%. 
O limite máximo definido pela LRF é de 
54%. Estávamos acima do limite pru-
dencial. Também tiramos todos os ‘efei-
tos cascata’, que acumulavam aumen-
tos nos salários dos servidores. Algo 
importante, que aqui foi feito antes do 
que em qualquer município ou estado e 
agora vem com emenda constitucional 
da Reforma da Previdência, foi o fim das 
incorporações. Hoje, o servidor vai para 
um cargo de chefia e ganha um aumen-
to de salário. Se sai da chefia, volta para 
o salário original. Antes, aumentava, in-
corporava, saía da chefia e continuava 
com aquele aumento incorporado. Isso 
acabou para todo o funcionalismo com 
a emenda constitucional 103 do presi-
dente Jair Bolsonaro, mas aqui acabou 
antes, em 2016.

Fale sobre sua atuação na área de tu-
rismo.
Somos estância climática desde 1951. O 
que é ser estância? Temos mais ou me-
nos R$ 3 milhões por ano. Temos uma 
entidade, a Associação das Prefeituras 
de Estâncias Turísticas do Estado de 
São Paulo (Aprecesp), que agrupa as 
70 estâncias paulistas. Hoje eu sou o 
presidente dessa entidade. Em 2019, eu 
fui eleito e agora fui reeleito. Isso nos 

ajudou muito a conseguir recursos que 
possibilitaram reformar quase todos os 
nossos equipamentos turísticos. Com 
isso, conseguimos, nesses últimos 
anos, colocar Santa Rita em um cenário 
bacana. Está caminhando, precisa de 
continuidade. Esse é um pequeno le-
gado que vai dar bons frutos. Também 
fizemos um programa de recapeamen-
to que é o maior da história da cidade. 
Procuro fazer obra que gere emprego 
e renda para o município e atraia o tu-
rista. Reformamos o ponto e jogamos 
para a iniciativa privada manter e dar 
as contrapartidas para o município. É 
menos público e mais privado. Não dá 
para fazer mais concurso público para 
inchar a máquina.

Sobre a pandemia do novo corona-
vírus, que nota você daria para o en-
frentamento em Santa Rita?
Pelos nossos números e a forma como 
é conduzida, eu daria oito. Toda sema-
na analisamos e fazemos ajustes. Cla-
ro que entre a camada mais humilde é 
mais difícil, mas vê-se que a evolução 
é grande. Veja, por ocasião do Dia dos 
Pais, o Ministério Público mandou fe-
char o comércio, enquanto Ribeirão 
Preto abriu. Conflito sempre tem, mas 
colocamos a polícia para fazer a fisca-
lização e todos respeitam. A ausência 
de uso de máscara prevê multa de R$ 
500, podendo chegar a R$ 5 mil se o 

estabelecimento não cumprir.

Você faria algo diferente?
Não. O maior legado da pandemia foi 
o fortalecimento da nossa Santa Casa. 
Toda a iniciativa privada ajudou. Tínha-
mos uma estrutura bem precária. Não 
temos UTI, porque nossa pactuação é 
Ribeirão Preto. Eu não tenho dinheiro 
do Sistema Único de Saúde para trazer 
uma para cá. Tínhamos uma estrutura 
inativa [na Santa Casa], onde fizemos 
um Gripário com cinco leitos de uma 
semi-UTI, com todos os aparelhos, e 
17 quartos para enfermaria. Tudo feito 
pela iniciativa privada, que reformou, 
logo no início, em abril. Acho que con-
seguimos uns R$ 700 mil para a Santa 
Casa. O Missiato, da [indústria] Coro-
te, deu quase R$ 100 mil, comprou um 
respirador; o outro comprou um foco 
cirúrgico; o outro, um monitor cardíaco. 
Juntaram vários fazendeiros, cada um 
dando um pouco, camas, ar condicio-
nado. Recebemos,  também ajuda da 
Câmara Municipal, de comerciantes e 
dos planos de saúde Unimed e Univida. 
Tudo com intermediação da Prefeitura. 
E temos de deixar bem claro que o Mi-
nistério Público e o Judiciário trabalha-
ram juntos.

Como foi estruturado seu
comitê de crise?
É formado por membros do Departa-
mento de Saúde, Vigilância Epidemio-
lógica, Vigilância Sanitária, o diretor clí-
nico da Santa Casa, Luiz Octavio Baldin 
Caltran, que toca o Gripário — veio do 
Incor (Instituto do Coração) com capa-
cidade técnica e conhecimento muito 
bons; o Diretor Técnico da Santa Casa, 
Dr. Rodrigo Sanderson, um excelente ci-
rurgião, que atua em nosso hospital - o 
Ministério Público e o Judiciário. A Ca-
rol [enfermeira Rosilea Carolina Prearo 
Pelegrin Perrone], que é a diretora de 
Saúde, tem formação na UFSCar e faz 13 
anos que está no serviço. Tem um gran-
de conhecimento das unidades básicas. 
A Maria Helena Missiato Antunes [coor-
denadora da Vigilância Epidemiológica], 
também. Elas começaram a fazer nos-

Leandro Luciano dos Santos

“O maior 
legado da 

pandemia foi o 
fortalecimento 
da nossa Santa 

Casa. Toda 
a iniciativa 

privada ajudou”
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Leandro: “priorizamos a ciência e a opinião dos técnicos”

sos protocolos sem esperar o governo 
do Estado e nem o federal, baseadas 
em nossa realidade. Seguimos o plano 
do Estado. Nunca fechei nada. Coloca-
mos regras e ninguém quebrou. Todos 
pagaram as contas. Sempre com bom 
diálogo com o comércio, através da As-
sociação Comercial, presidida pelo Nar-
dinho (Reginaldo Moreira Silva). Melho-
rou, avança um pouco, mas nunca abre 
tudo. Sempre com critérios. Deu certo! 
E vou te contar: sabe quantos casos no 
comércio? Poucos. Há casos entre os 
mais jovens, que fazem festas.

Por que preferiram seguir
 plano próprio?
Não tem como comparar São Paulo 
ou Ribeirão Preto com Santa Rita. Não 
tem lógica. Onde o governo do estado 
errou, no meu ponto de vista? Nós te-
mos USP, Unesp e Unicamp. Qual plano 
essas universidades fizeram para o esta-
do [enfrentar a pandemia]? Não fizeram 

nada! Não tem como tocar sozinho. Aí, 
o que acontece? Explode. No meu pon-
to de vista, o prefeito tem que seguir a 
ciência e priorizar a opinião dos técni-
cos, porque são os técnicos que tem de 
fazer. Por isso, conseguimos.

E como vai o desemprego na cidade?
Não tenho esse número, mas não sei 
se falta emprego ou capacidade técni-
ca. Olha que loucura! Estamos com as 
obras na cidade toda, mas você vai ver, 
não tem mais pintor, encanador, car-
pinteiro, ninguém quer trabalhar nisso 
e são profissões boas, que pagam bem.

Depois de entregar a Prefeitura, 
quais são seus planos na política?
Primeiro, deixo bem claro que eu nun-
ca deixei de exercer minha profissão. 
Eu estou político por um momento. Eu 
faço bem menos, mas faço minhas cirur-
gias. Meu consultório é na cidade, mas 
também atendo no do meu irmão, em 

São Simão, e no de um amigo, que se 
formou em Mogi Guaçu. Meu consultó-
rio é com minha companheira. Por ser 
da profissão, ela me ajuda muito a con-
ciliar [a profissão com a política]. Nosso 
projeto para 2022 é ser deputado esta-
dual e trabalhar para a região.

Já tem uma plataforma de trabalho?
Estamos montando, mas na parte do 
turismo já conseguimos alavancar mui-
to regionalmente, com o acesso que te-
mos no governo. Eu acho que a região, 
hoje, perdeu líderes na Assembleia Le-
gislativa e no Congresso Nacional. O 
[Duarte] Nogueira virou prefeito, o Lo-
bbe Neto não ganhou, o Massafera, de 
Mogi Guaçu, perdeu. Perdemos líderes. 
Todas as decisões hoje do estado não 
têm liderança da nossa região. Qual in-
vestimento veio nos últimos anos? Ri-
beirão Preto caminha sozinha, mas e o 
resto? O que ganhamos de novo? Está 
faltando liderança. 
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E C O N O M I A

Com um Produto Interno Bruto (PIB) 
de R$ 23.239,54, segundo dados 

de 2017 do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), Santa Rita 
do Passa Quatro tem no comércio e na 
prestação de serviços — que inclui o 
Turismo — a base da economia. Juntos, 
esses segmentos representam 46% de 
participação no PIB municipal, seguidos 
por agronegócio e indústria de transfor-
mação, de acordo com a assessoria de 
imprensa da Prefeitura.

Nesse quadro, destacam-se como 
maiores empregadoras no município as 
empresas: Usina Santa Rita, ZZP Emba-
lagens, Missiatto S/A (indústria de bebi-
das), ISA Embalagens e D’Goiás Indús-
tria de Alimentos - Doces Iceali.

O turismo foi o segmento que mais 
recebeu investimentos nas duas últimas 
gestões — da ordem de R$ 3 milhões ao 
ano, na forma de recursos estaduais e 
federais. De acordo com o prefeito Le-
andro Luciano dos Santos, são verbas 
“carimbadas” para municípios conside-
rados estâncias — Santa Rita é conside-
rada estância climática desde 1950, mas 
só recentemente tem se beneficiado na 
prática dessa classificação, muito graças 
a um diálogo estreito que tem sido man-
tido entre a Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) e o governo do estado.

Presidida pelo prefeito Leandro pela 
segunda gestão seguida, a Aprecesp é 
uma entidade privada sem fins lucrativos 

DESENVOLVIMENTO 
COM QUALIDADE 
DE VIDA Comércio e serviços são a base da economia 

santa-ritense, sendo o turismo o segmento 
que mais recebeu injeção de recursos 
estaduais e federais, nas duas últimas gestões

criada em 1985 para representar os inte-
resses e trabalhar pelo desenvolvimen-
to turístico dos 70 municípios paulistas 
classificados como estâncias.A entidade 
tem assento no Conselho Estadual de 
Turismo, na Câmara de Turismo da Fe-
deração do Comércio e no Conselho de 
Orientação e Controle (COC) do Depar-
tamento de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos (Dadetur), ór-
gão ligado à Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.

SANTA RITA EM OBRAS
A Prefeitura de Santa Rita do Passa 

Quatro aplicou tais recursos basicamente 
em obras de recuperação e melhoria dos 
equipamentos turísticos no município. 
Por exemplo, recursos repassados pelo 
Dadetur custearam, segundo o diretor de 
Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, An-
tonio Reatto, reformas na Rodoviária Mu-
nicipal, no Ginásio Municipal de Esportes, 
na Cachoeira Três Quedas, Morro Itatiaia 
e no Pavilhão do Clube de Campo.

A restauração do Museu Zequinha 
de Abreu, tombado como patrimônio 
histórico pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico (Condephaat), é feita 

Da esquerda para a direita: Marco Antonio de Oliveira, prefeito de Morungaba e 2º 
vice-presidente da Aprecesp, Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do 
Estado, prefeito Leandro Luciano dos Santos, Vinicius Lummertz, secretário de Turismo 
do Estado, e Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM)
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O prefeito Leandro justifica seu esforço 
em alavancar o desenvolvimento eco-
nômico de Santa Rita por meio do turis-
mo, porque acredita que assim manterá 
a qualidade de vida no município. “Pre-
firo deixar Santa Rita segura, com o tu-
rismo trazendo arrecadação. Como um 
vereador fala muito, ‘chaminé não signi-
fica emprego’. “Prefiro uma cidade que 
respeite o meio ambiente e a qualidade 
de vida”, afirma.

PANDEMIA
Todos os setores econômicos so-

freram queda em suas receitas com a 
chegada da pandemia do novo corona-
vírus, em março deste ano. A assessoria 
de imprensa da Prefeitura ainda não tem 
uma estimativa do tamanho do estrago, 
mas só na área de turismo, o coordena-
dor da pasta no Departamento de Es-
portes e Lazer, Cultura e Turismo, Fábio 
Samogim, estima que a queda na recei-
ta tenha sido de 90%. Todos os pontos 
turísticos foram fechados ao público, 
enquanto comércio e serviços mantive-
ram os segmentos considerados essen-
ciais funcionando. Conforme diminuia 
a evolução de casos na cidade, alguns 
segmentos não-essenciais recebiam au-
torização para abrir parcialmente, me-
diante cumprimento de medidas sanitá-
rias definidas pelo comitê de combate 
à pandemia na cidade. “Nosso grande 
desafio, agora, é manter a economia 
girando, fazendo com que o comércio 
local trabalhe com restrições, mas não 
pare, sempre seguindo as instruções de 
segurança do Departamento de Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Acreditamos 
e estamos nos planejando para um novo 
momento pós-pandemia para o turis-
mo”, pontua o diretor Antonio Reatto. 
Ele acredita que, passando a pandemia, 
os investimentos nos equipamentos tu-
rísticos de Santa Rita atingirão o objeti-
vo de atrair mais pessoas a conhecer a 
natureza exuberante, a riqueza cultural 
e os eventos esportivos oferecidos no 
município. “Estamos em uma região tu-
rística povoada por aproximadamente 
1 milhão de pessoas em um raio de 60 
km”, lembra. 

com recursos repassados via convênio 
com a Secretaria de Estado da Justiça e 
Cidadania, pelo Fundo Estadual de De-
fesa dos Interesses Difusos (FID) — man-
tido por ações civis públicas, é destina-
do ao ressarcimento à coletividade de 
danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e a direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, no Estado de São Paulo.

Já a reforma do prédio que abrigou 
a antiga delegacia e cadeia pública, 
transformado no Centro Cultural José 
Spadon, contou com recursos federais. 

Obras de reforma no prédio do Centro Cultural José Spadon

Prefeito Leandro observa reforma no Ginásio de Esportes Celso Sintoni

Leandro entre as obras de construção do restaurante 
panorâmico sob o Cristo Redentor, no Morro Itatiaia
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A atenção básica de saúde, de com-
petência do município, passou por 

melhorias e ampliações nos últimos oito 
anos, segundo a diretora do Departamen-
to de Saúde de Santa Rita do Passa Qua-
tro, Rosileia Carolina Prearo Pelegrin Per-
rone. Embora tenha assumido o cargo só 
em abril deste ano, ela tem conhecimento 
de causa para avaliar. Enfermeira formada 
pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) em 2002, com Especialização 
em Enfermagem Obstétrica e Neonatal 
e mestrado em Saúde Pública na USP, já 
trabalhava há 13 anos na rede quando foi 
indicada ao posto pela ex-diretora.

Ela destaca a construção de unida-
des para abrigar os Programas Saúde da 
Família - no distrito de Santa Cruz da Es-

trela e no bairro São Luís – e a reforma 
do PAS José Rodrigues Palhares como as 
ações mais importantes da gestão atu-
al. Juntos, os programas atenderam, em 
2019, 4.300 usuários.

A estrutura da rede básica é formada, 
ainda, por três Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs), que prestaram, no ano passa-
do, 48.555 consultas. “Santa Rita é um 
pouco atípica. Não tem uma regionaliza-
ção da saúde por bairros e até usuários 
de convênios são atendidos nas Unida-
des Básicas, que prestam um serviço de 
muita qualidade, com médicos em várias 
especialidades”, afirma a diretora.

A rede conta ainda com serviço de 
Fisioterapia (5.578 atendimentos em 
2019), no Odontológico foram reali-

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO 
NA ATENÇÃO BÁSICA

S AÚ D E

Diretora do Departamento de Saúde destaca avanços no setor 
e explica organização da cidade no combate à Covid-19

zados 7.540 atendimentos no municí-
pio, sendo 6.351 realizados no Centro 
Odontológico, 810 realizados no PSF 
Dr. Miguel Bello e 379 realizados no 
PSF Dulce Rodrigues de Campos e na 
Saúde Mental (2.235). “O setor primá-
rio de saúde é muito bem contempla-
do em Santa Rita. Os Secundário e 
Terciário, representados por cirurgias 
de médio e grande porte, UTIs e inter-

Fachada de Unidades Básicas de Saúde (acima) 
e PAS José Rodrigues Palhares
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nações mais graves, ainda demandam 
encaminhamentos para unidades de 
referência, em Ribeirão Preto”, infor-
ma Rosileia.

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
Em Santa Rita do Passa Quatro des-

de o começo, várias medidas foram 
adotadas para enfrentar a pandemia 
do novo coronavírus. O perfil predo-
minante entre os infectados, segundo 
dados computados pela Vigilância Epi-
demiológica, é de homens, na faixa dos 
40 anos, que não pararam de trabalhar 
durante a quarentena.

A diretora de Saúde acredita que o 
trabalho do município no enfrentamen-
to da pandemia tem tido um resultado 
satisfatório. “Não vou dizer que esta-
mos conseguindo controlar, mas mode-
rar essa questão da infecção”, pontua.

A parte mais difícil, segundo ela, 
tem sido conscientizar uma parte da 
população sobre a necessidade do iso-
lamento. “Damos orientação o tempo 
todo, usando canais variados, como TV, 
carro de som e redes sociais”, declara. O 
município também estabeleceu multas 
para quem descumpri-las.

Os protocolos de enfrentamento fo-
ram elaborados considerando a realida-
de local, sem atrelamento ao esquema 
de fases do Governo Estadual, mas com 
base nas diretrizes estabelecidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Foi uma decisão tomada, segundo o 
prefeito Leandro, com base em discus-
sões dentro do Comitê de Enfrentamen-
to da Covid, formado no município por 

representantes da Saúde Municipal, das 
Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, 
do Ministério Público e do Judiciário.

A primeira medida tomada na Saú-
de foi reorganizar os fluxos da atenção 
básica. Eles foram reestruturados de 
forma que todas as unidades ficassem 
aptas a atender e fazer a triagem de 
quaisquer tipos de síndrome gripal. Fi-
cou definido que os pacientes com sin-
tomas leves são orientados a cumprir 
isolamento e tratamento domiciliares, 
com monitoramento remoto feito por 
funcionários das UBSs — o que inclui li-
gação a cada 48h ou menos, conforme 
o estado do monitorado. Se o quadro 
teve alguma piora, ele é encaminhado 
para o Gripário da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Santa Rita do Passa Quatro.

Sob coordenação do diretor clíni-
co, médico Luiz Octavio Baldin Caltran, 
o Gripário foi montado em uma ala até 
então inativa do hospital, para receber 
casos moderados a graves de Covid-19. 
Com aporte em torno de R$ 700 mil le-
vantados junto à iniciativa privada, se-

gundo o prefeito Leandro Luciano dos 
Santos, o Gripário está equipado com 
17 leitos de enfermaria e cinco de uma 
semi-UTI, com respiradores. “Consegue 
dar um primeiro suporte ao paciente 
com queda na saturação, mantendo-o 
estável até sair vaga em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) da região", afirma.

Para que não haja cruzamentos de 
casos de Covid com os demais atendi-
dos na Santa Casa, foram estruturados 
fluxos diferentes para os atendimen-
tos. O pessoal destacado para atuar 
no Gripário ainda recebeu treinamento 
específico, seguindo protocolo elabora-
do pelo Departamento de Saúde, com 
base em orientações do Ministério e da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Foi preciso, também, mudar o pro-
tocolo do transporte sanitário às uni-
dades de referência na região — caso, 
por exemplo, de pacientes de diálise, 
entre outras enfermidades. “Tivemos de 
reduzir a capacidade dos transportes, 
introduzir uso de máscara e forma de 
higienização”, concluiu Carol. 

Gripário da Santa Casa de 
Misericórdia é o responsável 

por receber casos modera-
dos a graves da Covid-19

Carol destaca 
a construção 
de unidades do 
Programa Saúde 
da Família e 
reforma do PAS José 
Rodrigues Palhares
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FORMAÇÃO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

E D U C AÇ ÃO

A qualidade do ensino prestado pela 
rede municipal de Santa Rita do 

Passa Quatro se traduz pela oferta de 
uma educação voltada ao desenvolvi-
mento de competências e habilidades 
com foco na inserção dos alunos na so-
ciedade, pela garantia do acesso e per-
manência desses estudantes na escola 
com a disponibilização do transporte 
escolar e pela preocupação com a nu-
trição a partir do oferecimento de uma 
merenda diversificada e nutritiva.

O ensino público em Santa Rita 
atende, atualmente, 3.441 estudantes, 
distribuídos em três escolas estadu-
ais, quatro municipais de ensino fun-
damental e 12 municipais de Educação 
Infantil — entre creches e pré-escolas. 
De acordo com a diretora, as creches 
atendem 80% da demanda por vagas e 

a lista de espera ocorre, basicamente, 
no Berçário II. “A demanda para o Ber-
çário I é praticamente toda atendida 
no início do ano. Nos Maternais I e II, 
como a quantidade de crianças por sala 
é maior, também conseguimos atender 
praticamente 100% da demanda. No 
entanto, algumas crianças permanecem 
em lista de espera para esse segmen-
to em virtude de as famílias quererem 
vaga em uma creche específica”, afirma 
Roberta, que está desde 2017 no cargo, 
tem graduações em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação (UFSCar) e Pe-
dagogia (Unicep São Carlos), além de 
especializações em Pedagogia de Proje-
tos, Educação Infantil e Psicopedagogia. 
Segundo ela, para uma maior transpa-
rência, uma lista de espera para vagas 
nas creches é atualizada e publicada, 

Educação em Santa Rita do Passa Quatro foca desenvolvimento de 
competências, inserção dos alunos na sociedade transporte escolar eficiente

Alunos da rede pública são distribuídos em três escolas estaduais, quatro 
municipais de Ensino Fundamental e 12 municipais de Educação Infantil

“Constata-se um avanço nas notas obtidas”, 
pontua Roberta Gracioso Borges Cheffer

quinzenalmente, na página da Prefeitu-
ra na internet, para que os responsáveis 
acompanhem o processo, tenham aces-
so às vagas disponibilizadas e possam 
efetivar as matrículas.

Sem déficit de vagas em outros 
segmentos, o município teve sua últi-
ma nova unidade inaugurada em 2012: 
foi entregue a Creche Escola Professor 
Rômulo Bortolini, com 120 vagas, que 
iniciou atividades em agosto do mesmo 
ano. Porém, várias unidades municipais 
passaram por reformas nos últimos 
anos: as creches Camila de Lellis Se-
reghetti, “Assumpta Piovato Missiato”, 
“Antonia Gusman Scorsolini” e “Ana Mar-
degan Scorsolini”; Escolas Municipais de 
Educação Infantil (EMEIs) “João Batista 
Ribaldo” e “Maria Amélia Vanzella de 
Gobbi”; e Escolas Municipais de Educa-
ção Fundamental (EMEFs) “João Batista 
da Rocha Correa” e “Francisco Ribeiro”.
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PANDEMIA
De acordo com a diretora Roberta, 

para mitigar os impactos ocasionados 
pela suspensão das atividades educacio-
nais presenciais durante a pandemia do 
novo coronavírus, o município teve de 
reorganizar o calendário escolar e criar 
um esquema de atividades pedagógicas 
não presenciais, mediadas por tecnolo-
gias digitais de informação e comunica-
ção. “As escolas de Ensino Fundamental 
e de Educação Infantil vêm orientando 
alunos e famílias com roteiros práticos 
e videoaulas explicativas com o objetivo 
de auxiliarem na resolução das ativida-
des contidas nas apostilas distribuídas 
aos estudantes”, pontua.

Segundo a diretora, as videoaulas 
são um suporte às atividades contidas 
nas apostilas, bem como os grupos de 

WhatsApp criados para cada sala de 
aula, nos quais alunos e suas famílias 
podem sanar dúvidas. “A elaboração 
das apostilas foi justamente a forma 
que encontramos de atingir todos os 
alunos, considerando também aqueles 
que não têm acesso à internet. A cada 
20 dias, em média, os alunos devolvem 
as apostilas na escola, com as ativida-
des feitas, e retiram uma nova”, explica.

MARMITAS E KITS
COMO MERENDA
O Departamento de Educação en-

controu uma forma de amenizar tam-
bém o impacto que a inacessibilidade 
à merenda escolar causaria nas famílias 
dos estudantes durante a pandemia. 
Para os alunos do Ensino Fundamental 
e os de quatro e cinco anos da Educa-

Escola Municipal de Educação Fundamental 
Francisco Ribeiro: toda a rede pública atende 
a mais de 3 mil alunos

ção Infantil, estão sendo distribuídas, 
diariamente, refeições em marmitas. Já 
para as crianças de 0 a 3 anos das cre-
ches, estão sendo distribuídos, men-
salmente, kits alimentação compostos 
por itens crus, para o preparo pelas fa-
mílias em casa. Todos são retirados nas 
unidades de ensino em que as crianças 
estão matriculadas. 

As refeições são produzidas na Co-
zinha Piloto, que as encaminha em mar-
mitões para as escolas, onde as marmi-
tas são montadas e acondicionadas em 
recipientes descartáveis. 

ACESSIBILIDADE
Do total de alunos matriculados na 

rede pública, aproximadamente 500 
são atendidos pelo transporte escolar. 
A oferta diária e gratuita aos alunos que 
residem em áreas rurais do município 
é um importante instrumento de aces-
so à educação. Para a realização desse 
transporte, o município dispõe de uma 
frota de 14 veículos, sendo que neste 
ano foram recebidos três novos ônibus, 
um do Programa Caminho da Escola 
(governo federal) e dois do governo 
estadual, trazendo mais conforto e se-
gurança às crianças, além, também, dos 
ônibus e peruas fretados.

Tudo isso para atender à demanda e 
garantir o cumprimento das rotas den-
tro do horário estabelecido, uma vez 
que a zona rural do município é muito 
extensa — são percorridos, em média, 
2.200 km por dia. 

Escola Municipal João Batista 
da Rocha Correa: as videoaulas 
deram suporte aos alunos.

Cozinha Piloto prepara as refeições que são encaminhadas às escolas
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O MAIOR DA HISTÓRIA
R E C A P E A M E N T O

O maior programa de recuperação de 
vias públicas da história de Santa Rita 

do Passa Quatro. Assim pode ser classifi-
cado um trabalho iniciado ainda em 2014, 
seguindo até os dias atuais. A ação, que 
ganhou corpo a partir de 2016, recuperou 
mais de 415 mil metros quadrados ruas as-
faltadas e pavimentou outros 5 mil metros 
quadrados. Somados, são 420 mil metros 
quadrados de vias lisas e completamente 
sem buracos, proporcionando conforto e 
segurança para quem trafega.

Em valores atualizados, o programa 
já investiu mais de R$ 12 milhões, com 
recursos provenientes dos governos fe-
deral e estadual, fruto de um trabalho do 
prefeito Leandro Luciano dos Santos jun-
to a parlamentares e secretarias. 

O trabalho começou de maneira ain-
da modesta em 2014, no bairro Jardim 22 
de Maio, com investimento, à época, de 
R$ 190 mil, em convênio com a Secretaria 
da Habitação, através do Programa Es-
pecial de Melhorias (PEM), exclusivo para 
conjuntos habitacionais.

Em 2016, o programa ganhou força 
com investimentos superiores a R$ 3 mi-
lhões, em 112 metros quadrados, mais de 
50 ruas de 14 bairros. Parte dos recursos foi 

conquistada por emenda parlamentar do 
deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), 
beneficiando 52 mil metros quadrados. A 
outra parte veio do contrato de concessão 
do serviço de água e esgoto do município. 
A empresa concessionária arcou com os 
60 mil metros quadrados restantes. 

No ano seguinte, em convênio com 
o Ministério das Cidades, também com 
apoio do mesmo deputado federal, o 
investimento de R$ 1,1 milhão recuperou 
mais 58 mil metros quadrados de vias 
públicas, beneficiando trechos de mais 
39 ruas, em três bairros.

Em 2017, com R$ 100 mil por meio de 
convênio com a Secretaria da Casa Civil, 
foram mais 3,7 mil metros quadrados de 
vias. Em agosto, a Prefeitura também in-
vestiu R$ 216,8 mil em recursos próprios, 
recuperando mais 11,6 mil metros qua-
drados de ruas na região central. 

Outro convênio com o governo esta-
dual garantiu mais R$ 300 mil em investi-
mentos no programa, por intermédio do 
deputado estadual Cauê Macris (PSDB). 
Nessa etapa, foram mais de 10 mil me-
tros quadrados de recapeamento, em 
obras realizadas em setembro de 2018.

Com a alta do dólar e consequente-

Mais R$ 12 milhões foram investidos em programa de recuperação 
das vias da cidade; praticamente todos os bairros foram beneficiados 

com mais de 400 mil metros quadrados de ruas recuperadas

mente do petróleo, principal matéria pri-
ma da massa asfáltica, houve diminuição 
da quantidade metros quadrados em re-
lação ao valor investido. Em 2019, foram 
mais R$ 2,3 milhões aplicados, também 
em convênio com Ministério das Cida-
des, sendo 52.170 metros quadrados de 
ruas recuperadas, nos meses de feverei-
ro e março. Em agosto do mesmo ano, 
foram mais R$ 508 mil investidos nas 
ruas do bairro Jardim Primavera — 15.136 
metros quadrados de recapeamento. 

Já 2020 começou com as obras no 
Jardim Alvorada. Foram mais 16.328 me-
tros quadrados de recapeamento, com 
investimento de cerca de R$ 600 mil 
do Ministério das Cidades. O programa 
ganhou mais uma etapa em julho, com 
investimento de quase de R$ 1 milhão, 
recuperando trechos de ruas nos bairros 
Vila Mara Cristina, Vila São Salvador, Jd. 
Nova Santa Rita, Bairro Jardim, Parque 
Alvorada, Bonanza, Jardim América, Vila 
João Lázaro, Jardim São Luiz e Jd. Cel. Jo-
aquim Victor. Foram mais 36 mil metros 
quadrados de ruas recuperadas. Em an-
damento, estão mais 25 mil metros qua-
drados em ruas do Jd. Nova Santa Rita e 
do Jd. Boa Vista, totalizando R$ 990 mil 
em investimentos. Outros R$ 300 mil es-
tão sendo investidos na recuperação de 
ruas no distrito de Santa Cruz da Estrela. 
Em 2020, serão R$ 2,2 milhões em inves-
timento no programa. 

PAVIMENTAÇÃO
Duas ruas da cidade também saíram 

a terra e receberam asfalto. Ambas com 
cerca de 200 metros: a Alameda Juca 
Castro e a Avenida André Souza Pinto 
Toledo, recebem investimentos de R$ 
245,8 mil, com recursos federais, soman-
do ao programa mais 4.458,17 metros 
quadrados de pavimentação. 

Somados, são 420 mil metros quadrados de vias 
lisas e completamente sem buracos na cidade
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Ao todo, 205 famílias de Santa Rita 
do Passa Quatro realizaram o so-

nho da casa própria, em convênio entre 
Prefeitura Municipal e Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Ur-
bano do Estado de São Paulo (CDHU). 
Foram anos de espera, mas Conjunto 
Habitacional Arnaldo dos Santos foi 
concluído após muito trabalho para su-
perar a burocracia e os problemas que 
foram surgindo durante o projeto. 

As obras começaram ainda em 2014, 
com assinatura de contrato para cons-
trução de casas com dois e três dormi-
tórios. A empresa contratada também 
ficaria responsável por terraplanagem, 
paisagismo, drenagem, rede de água e 
esgoto, pavimentação, escadas e ram-
pas. O conjunto habitacional estava or-
çado em R$ 11,3 milhões. O prazo para 
conclusão, de 24 meses, porém, não foi 

SONHO REALIZADO

H A B I TAÇ ÃO

Em convênio com a CDHU, Conjunto Habitacional Arnaldo dos Santos é 
fruto de muito trabalho e superação, transformando a vida de 205 famílias

Foram construídas casas de dois e três dormitórios no Conjunto Habitacional Arnaldo dos Santos

cumprido. Em 2018, a construtora ven-
cedora da licitação abandou a obra. 

Em 2017, começou o prazo de inscri-
ções, com os critérios de adesão defi-
nidos pela própria CDHU. O processo 
de escolha ocorreu por meio de sorteio 
público, sendo 7% das moradias desti-
nadas a famílias com pessoas com defi-
ciências, 5% destinadas ao Programa de 
Atendimento ao Idoso e 4% destinadas 
aos policiais civis, policiais militares, 
agentes de segurança penitenciária e 
agentes de escolta e vigilância peni-
tenciária. Foram sorteadas 410 famílias, 
sendo 205 titulares e 205 suplentes.

Após constatação do abandono 
das obras, e passado quase um ano de 
prazo legal, recursos e outros trâmites, 
a construção das casas foi retomada 
no final de 2018, com a contratação de 
nova empresa pela CDHU. As primeiras 

100 casas foram entregues em maio de 
2019, quando o conjunto habitacional 
foi inaugurado, em comemoração ao 
aniversário da cidade. Na sequência, as 
entregas ocorreram de forma gradual 
e as últimas unidades foram recebidas 
pelos moradores em maio deste ano, 
concluindo finalmente o projeto.

No total, foram construídas 173 casas 
de 43,50 m2, contendo dois dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, e outras 32 com 
52,36 m2, contendo três dormitórios, 
atendendo famílias de baixa renda do 
município. “Quero agradecer a Deus por 
ter me dado a oportunidade de propor-
cionar essa alegria a várias famílias santa-
-ritenses que estão saindo do aluguel, e 
também ao Governo do Estado e CDHU, 
através do meu grande amigo, Aguinaldo 
Quintana, diretor técnico”, disse o prefei-
to Leandro Luciano dos Santos.
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Todas as manhãs, observar o retoque 
das pinturas sacras do artista ítalo-

-brasileiro Nicolau José Biagimi, no inte-
rior da Igreja Matriz de Santa Rita de Cás-
sia. Ter um “dedo de prosa” com o pintor 
e, de vez em quando, aceitar seu desafio 
de arriscar umas pinceladas. À tarde, reu-

nir-se com os primos na alfaiataria do tio, 
para ouvir as conversas dos adultos.

São as lembranças mais caras que o 
escritor, desenhista e roteirista de cine-
ma Rubens Francisco Lucchetti guarda 
de Santa Rita do Passa Quatro, onde 
viveu dois períodos de sua vida. Nasci-

ILUSTRES MEMÓRIAS
P E R S O N AG E N S

Conheça lembranças de família de alguns dos filhos mais ilustres de Santa 
Rita do Passa Quatro: o escritor Rubens Francisco Lucchetti e o músico 
Zequinha de Abreu, em relatos da neta Marise de Abreu Mangione 

do na cidade em 29 de janeiro de 1930, 
mudou-se com a família para São Paulo 
com apenas três anos. “Tenho flashes 
visuais de memória da casa onde mo-
ramos, na praça da Matriz”, comenta. 
De ascendência italiana, o pai, Américo 
Lucchetti, contou ter sido amigo de es-
cola de Zequinha de Abreu, com quem 
costumava dividir umas cervejas quan-
do se reencontravam pela cidade.

Dez anos após a mudança para a ca-
pital, dificuldades financeiras forçaram 
a família a se estabelecer em Ribeirão 
Preto, em casa doada pelo avô materno 
de Lucchetti. O adolescente não gostou 
e, revoltado, refugiou-se na cidade na-
tal. Passou seis meses morando na casa 
da tia Adelina Sguerra, onde convivia 
com muitos primos santa-ritenses — e 
foi feliz nesse período. “Se meu avô não 
tivesse ido me buscar, eu teria ficado 
por lá”, relembra.

Por décadas, Lucchetti cultivou vín-
culos familiares em Santa Rita, que visita-
va esporadicamente. Lúcido e com uma 
memória perfeita aos 90 anos, recorda 
com clareza a última visita que fez à ci-
dade, em 1995. 

DUPLA NATURALIDADE
O filme “Tico Tico no Fubá” (Brasil, 

1952) não foi exatamente uma unani-
midade na família de José Gomes de 
Abreu, vulgo Zequinha de Abreu — o ci-
nebiografado na obra. Por muitos anos, 
a lembrança do romance fictício entre 
seu personagem (interpretado por An-
selmo Duarte) e o de Branca (Tônia Car-
rero) causou protestos rancorosos em 
dona Durvalina, esposa do filho mais 
ilustre de Santa Rita do Passa Quatro. 
“Quando a família toda foi assistir, mi-

Escritor, desenhista e roteirista Rubens Francisco Lucchetti 
guarda lembranças dos dois períodos em que viveu na cidade
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nha avó saiu muito brava! Como ela era 
quietinha, os filhos ficaram muito sur-
presos de testemunharem seus ciúmes”, 
conta a neta Marise de Abreu Mangio-
ne, 69 anos. Ela explica que até existiu 
a Branca que deu nome a uma das com-
posições do músico, mas não se tratou 
de um affair. Era uma criança, filha do 
chefe da estação de trens de Santa Rita 
do Passa Quatro. “Meu avô tinha acaba-
do de compor a valsa e não sabia que 
nome dar. Vendo a menina brincando 
na estação, achou o quadro bonito e 
deu seu nome”, informa.

Pedagoga aposentada, Marise é a 
única neta viva de Zequinha e Durvalina. 
Nasceu em São Paulo, onde mora atu-
almente com o marido, o executivo de 
banco aposentado Cristovam Mangione, 
mas afirma considerar-se uma santa-ri-
tense de coração. Fez questão de culti-
var esse sentimento nos três filhos — Re-
nata, Ricardo e Eduardo — e começa a 
fazer o mesmo com os netos. “Santa Rita 
sempre foi o lugar que uniu toda a famí-
lia. Sempre fizemos questão de frequen-
tar os festivais dedicados a Zequinha de 
Abreu. Até hoje vou”, pontua. 

Marise guarda recordações afetivas 
da cidade desde criança, quando passa-
va férias hospedada numa casa da avó 
no distrito de Santa Cruz da Estrela. En-
tre elas, está a do “footing” na praça da 

Igreja Matriz. “Com oito e nove anos de 
idade, eu não entendia muito o sentido 
daquilo, mas achava interessantíssimo 
observar aquelas voltas que os jovens 
davam e os homens oferecendo músicas 
para as mulheres na rádio que ouviam 
pelo alto-falante”, descreve. Também 
lembra do coreto dedicado a seu avô, 
na praça da Matriz, que um dos ex-pre-
feitos transferiu para outro bairro. “Era 
uma coisa linda, bucólica!”, comenta.

Marise se orgulha do legado musi-
cal do avô, valorizado até hoje mundo 
afora. “Em todos os países que conhe-
ci, nunca deixei de ouvir ‘Tico Tico no 
Fubá’ em algum lugar”, garante. Apre-
sentado pela primeira vez em 1917, em 
Santa Rita, o chorinho foi imortalizado 
no filme “Copacabana” (EUA, 1947), com 
interpretação de Carmen Miranda. En-
tre 1942 e 2016, foi usado pelo menos 
18 vezes em filmes como “A Filha do Co-
mandante” (1942), “Club Havana” (1945), 
“A Era do Rádio” (1987) e “A Luta” (2016), 
além do brasileiro dirigido por Adolfo 
Celi. Em 2016, foi trilha sonora da ce-
rimônia de encerramento dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, interpreta-
da por Roberta Miranda.

A pedagoga não chegou a conhecer 
pessoalmente o avô ilustre, que morreu 
em 1935, aos 54 anos, de ataque cardí-
aco, em São Paulo — cidade onde se 

estabeleceu em definitivo com a família 
na década de 1920. Contudo, cresceu 
ouvindo, do pai e dos tios, histórias so-
bre a vida dele. Sabe, por exemplo, que 
Zequinha era muito alegre, apesar de 
socialmente introvertido. Adorava fes-
tas e uma “cervejinha”, embora também 
prezasse o ambiente familiar. Soube 
contagiar todos os filhos com sua verve 
artística, mas nunca incentivou nenhum 
a viver da arte. "Dizia que era uma vida 
difícil, mas cada filho cultivou, à sua ma-
neira, um talento”, recorda Marise, cujo 
pai, Dorival, tocava piano, mas ganhava 
a vida como bancário.

Ela tem outro bom motivo para lem-
brar este avô todos os dias: mantém, em 
uma das paredes de casa, um quadro do 
artista plástico ribeirãopretano Waldo-
miro Santana, que reproduz Zequinha 
de Abreu ao piano. “Ele pintou meu avô 
tão lindo que comprei o quadro dele. 
Adoro!”, conclui. 

José Gomes de 
Abreu, conhecido 
como Zequinha de 
Abreu, compositor 
ilustre de Santa Rita 
do Passa Quatro

Marise se orgulha do legado musical 
do avô, reconhecido mundo afora
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UMA CIDADE QUE RESPIRA ARTE

Impossível tratar da cultura de Santa 
Rita do Passa Quatro sem citar o com-

positor, pianista, flautista, clarinetista e 
requintista José Gomes de Abreu (1880-
1935), conhecido mundialmente como 
Zequinha de Abreu. Seu nome está por 
toda a cidade, na praça da Igreja Matriz, 
no museu com acervo dedicado a sua 
memória e no festival que o homena-

C U LT U R A

geia na semana de seu aniversário.

NASCIDO MÚSICO
Zequinha de Abreu nasceu em 19 

de setembro de 1880, em Santa Rita do 
Passa Quatro. Seu aprendizado musical 
se inicia na infância, de maneira auto-
didata — tirava melodias simples em 
uma gaita. Aos sete anos, começou a 

frequentar aulas de música e, aos dez, 
ingressou na banda de José de Abreu. 
Aos 18, casou-se com Durvalina Bra-
sil, de apenas 14 anos, e foi morar no 
distrito de Santa Cruz da Estrela, onde 
instalou uma farmácia e uma escola pri-
mária. Retornou meses depois à cidade 
natal, onde ingressou na Banda Musical 
de Santa Rita, que passou a se chamar 
Sociedade Musical Lyra Santarritense 
depois que ele a remodelou, assumindo 
a regência e a tornando conhecida em 
outras cidades do interior.

Criou, ainda, a Orquestra Smart, 
em que atuou como regente e pianista, 
para fazer acompanhamento de filmes 
mudos no cinema homônimo. Com o 
sucesso, realizou uma série de viagens 
a São Paulo, que culminaram em sua 
mudança para a capital no início dos 
anos 1920. Foi descoberto pelas rádios 
e pelas editoras Irmãos Vitale e Edições 
Triângulo. Em 1933, foi criada a Banda 
Zequinha de Abreu, com 25 músicos.

A obra de Zequinha só alcançou 
sucesso internacional depois que ele 
morreu, vítima de ataque cardíaco, 
com apenas 54 anos, deixando oito fi-
lhos com Durvalina. Foi graças ao choro 
“Tico Tico no Fubá”, que ele compôs em 
1917, ainda em Santa Rita. Gravada pela 
primeira vez em 1931, a música recebeu 
letra de Eurico Barreiros em 1942, inter-
pretada por Ademilde Fonseca.

A MESMA VOCAÇÃO
A musicista Norma Jamus Villela, 

conhecida na cidade como Norminha, 
nasceu 18 anos após a morte de Zequi-
nha, com ouvido absoluto e a mesma 
vocação autodidata para tocar qual-
quer instrumento — aos cinco anos já 
tirava músicas em um pianinho e pouco 
depois passou a se apresentar com sua 

Tem muito a ver com isso a memória do filho mais ilustre de Santa Rita do Passa Quatro, 
Zequinha de Abreu, imortalizado em nomes de praças, bandas, festival e acervos de museus

O legado do compositor, pianista, flautista, clarinetista e re-
quintista Zequinha de Abreu enche de orgulho os santa-ritenses
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HOLLYWOOD CAIPIRA
Santa Rita do Passa Quatro e a “sé-
tima arte” possuem uma relação 
estreita. Entre as diversas curiosida-
des do município, está sua vocação 
para o cinema. Há relatos de que, 
em 1903, pouco tempo depois dos 
irmãos Lumière patentearem o cine-
matógrafo (1892), Santa Rita já pos-
suía uma sala de exibição pública. 
Em seguida, nos anos de 1910, Ze-
quinha de Abreu fazia fundo musical 
para a exibição de películas com sua 
orquestra no cine Santa Rita.
A relação ganhou maior força a partir da década de 1950, quando o fazen-
deiro Jayme Nori liderou um grupo para criar a Companhia Cinematográfica 
Santa Rita, responsável pela produção de dois filmes de grande sucesso: “Da 
Terra Nasce o Ódio” (1954) e “Fugitivos da Vida” (1957), ambos rodados no 
município. Há relatos de que Nori chegou a investir em sua propriedade, com 
o objetivo de criar uma cidade cinematográfica nos moldes de Hollywood.
Além da produção dos dois longa-metragens, Santa Rita também sediou, na 
década seguinte, o 1º Festival de Cinema Brasileiro de Santa Rita do Passa 
Quatro. Aconteceu em 1966, quando a cidade recebeu artistas de renome, 
como Norma Benguel, Mazzaropi, Eva Wilma, entre outros, além de cineas-
tas e técnicos de várias capitais.

sanfoninha em aniversários e primeiras 
comunhões. Só começou a ter aulas 
formais de piano aos 12 anos, e se for-
mou em Música no Conservatório de 
Ribeirão Preto.

Também como Zequinha de Abreu, 
Norminha nunca teve dúvidas de que 
queria viver só da música. Começou 
cedo a dar aulas e a tocar, na Igreja e até 
em bailes de Carnaval. “Não é uma pro-
fissão rentável, porque não tem salário 
fixo, mas ajudei meu marido a criar nos-
sos quatro filhos assim”, afirma.

O marido, José de Alencar Villela, é o 
único da casa que não toca instrumento 
nenhum. “Ele os carrega”, brinca Normi-
nha. Todos os filhos levam a música pa-
ralelamente a outras profissões: Fábio, 
48, toca bateria e também atua como 
educador físico; Adrienne, 47, canta, 
toca guitarra e é bancária; Cristiano, 45, 
toca percussão e vende instrumentos 
musicais; Graziela, 41, toca piano, violi-
no e dá aulas de balé. Junto com a mãe, 
eles formam um conjunto musical que 
se apresenta há anos pela cidade. “Du-
rante a pandemia do novo coronavírus, 
fomos uma das primeiras bandas de 
Santa Rita do Passa Quatro a fazer live 
[apresentação transmitida ao vivo pela 
internet]”, pontua. A família também se-
guiu dando aulas de música on-line. 

Também como 
Zequinha de 

Abreu, Norminha 
nunca teve 

dúvidas de que 
queria viver só da 
música. Começou 
cedo a dar aulas e 
a tocar, na Igreja 
e até em bailes de 

Carnaval

Norma Jamus Villela também nasceu autodidata e com a certeza de que queria viver de música

Fugitivos da Vida, de 1957, foi rodado na cidade
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Lar do time de futebol Associação 
Atlética Santaritense (AASR) e do 

amador Galo da Comarca, Santa Rita 
do Passa Quatro possui uma infraes-
trutura física dedicada ao esporte de 
fazer inveja a centros maiores. “Ga-
nhou corpo, nos últimos anos, com a 
conclusão da obra do Centro Olímpi-
co, da reforma e da ampliação do Gi-
násio de Esportes [em andamento], da 
Piscina do Centro de Lazer, do campo 
society, de quadras poliesportivas e 
rampas de voo livre”, enumera o dire-
tor de Cultura, Lazer, Esportes e Turis-
mo, Antonio Reatto.

Para ele, essa infraestrutura dife-
renciada possibilita ao município ser 
palco de grandes eventos esportivos, 
que movimentam a economia da ci-
dade já há alguns anos, como o Cam-
peonato Paulista de Mountain Bike, 
corridas de aventura, campeonatos de 

DO CLÁSSICO AO RADICAL
E S P O R T E S

Sede de campeonatos de esportes de aventura, lar do Santaritense, 
do Galo da Comarca e dos três irmãos Zuliani, que jogaram futebol 
profissionalmente, Santa Rita tem respeitável infraestrutura esportiva

Infraestrutura diferenciada possibilita ao município ser palco de grandes 
eventos esportivos, como o Campeonato Paulista de Mountain Bike

Atletismo, eventos de voo livre, Jogos 
da Melhor Idade (JORI) e Jogos Univer-
sitários, entre outros.

A reforma do Ginásio de Espor-
tes Celso Sintoni enche de orgulho o 
prefeito Leandro Luciano dos Santos, 
que o frequenta desde a infância, bem 
como a Associação Atlética e o Galo 
da Comarca. A Associação também foi 
a porta de entrada para o futebol de 
três talentos santa-ritenses da mesma 
família, que se destacaram no futebol 
profissional de dentro e fora do Esta-
do de São Paulo.

ORGULHOS
Levar o nome da cidade Brasil e mun-

do afora sempre foi motivo de orgulho 
para os irmãos santa-ritenses Rodrigo, 
Rogério e Rafael Braga Zuliani. Santa 
Rita do Passa Quatro também se orgulha 
desses três ex-jogadores, que começa-

ram a treinar ainda crianças na Associa-
ção Atlética Santaritense e, após apo-
sentarem as chuteiras, trouxeram para a 
cidade todas as histórias e troféus con-
quistados no futebol profissional.

Mais velho dos irmãos, Rodrigo Bra-
ga Zuliani, 47 anos, foi descoberto por 
um olheiro do Botafogo de Ribeirão 
Preto aos 13. Passou dois anos viajando 
às terças, quintas e sábados para treinar 
e, aos 15, mudou-se para o alojamento 
do time. Mal fechou contrato para inte-
grar o elenco profissional, aos 18, e já foi 
vendido para o Guarani, de Campinas, 
com o qual foi campeão paulista de ju-
niores. Seu passe de meio-campista foi 
comprado por vários times nos anos 
seguintes, como Mogi Mirim, Caldense, 
CSA de Alagoas, XV de Piracicaba, Fla-
mengo do Rio de Janeiro — com o qual 
foi Campeão da Taça Guanabara, da 
Taça dos Campeões e tricampeão ca-
rioca em 2001 —União Barbarense, Bra-
gantino e Mogi Mirim, onde encerrou a 
carreira em 2005.

Aos 32 anos, Rodrigo ainda estava 
em forma e tinha possibilidade de ir 
para outro clube, mas decidiu atender 
ao chamado pastoral da Primeira Igreja 
Batista, que começou a frequentar após 
conhecer um grupo de Atletas de Cristo 
em um dos times em que jogou. Então, 
fez faculdade de Teologia no Seminário 
Batista do Nordeste Paulista, em Ribei-
rão Preto, e, em 2009, tornou-se, oficial-
mente, pastor. Atualmente, também co-
ordena da Missão de Atletas de Cristo.

Casado com Elaine Carolina Thoma-
zi Zuliani desde 1996, é pai de Emanuel 
Thomazi Zuliani, atualmente com 18 
anos, e Ester Thomazi Zuliani, 14.

Rogério Braga Zuliani, 43, começou 
no futebol profissional aos 14, no São 
Carlos, de onde foi levado para a Ponte 
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Preta e, de lá, para o Botafogo de Ribei-
rão Preto. Chegou meio-campista, mas 
virou zagueiro em 1993, treinando na ca-
tegoria infantil com José Mário Crispim. 
Como o irmão, também se profissiona-
lizou aos 18 anos no Botafogo, só que 
em 1995. Daí para a frente foi uma tra-
jetória de conquistas, não só pelo time 
ribeirãopretano, mas, também, pelos 
em que jogou a seguir: Matonense, Cal-
dense, Internacional de Limeira e Corin-
thians de Alagoas.

Uma poli lesão no joelho fez Rogério 
desistir da carreira, aos 28 anos, mas a 
fé, abraçada em 2002 por influência do 
irmão mais velho, o ajudou a superar a 
mudança, bem como a família, formada 
pela esposa, Maria Carolina Ferreira dos 
Santos Zuliani, e os filhos João Lucas, 
18, e Maria Fernanda, 13. Ordenou-se 
pastor em 2013, após também cursar a 
faculdade de Teologia. Hoje, ele e Ro-
drigo atuam como voluntários treinan-
do crianças de 4 a 18 anos no projeto 

Futebol Nota 10, em Santa Rita.
O caçula Rafael, 38, foi jogar no Gua-

rani Futebol Clube aos 13 anos e passou 
pelo Botafogo de Ribeirão Preto entre 
2001 e 2003, período em que ficou em-
prestado ao Inter de Limeira. Depois, foi 
para o Mogi Mirim, voltou para o Santari-
tense, passou por Paranoá Esporte Clu-
be, Independente de Limeira, Flamengo 
de Guarulhos, Sport Clube Barueri e Rio 
Claro Futebol Clube, onde encerrou a 
carreira em 2010, devido a lesões.

Casado com Carla Cristina Moino 
Zuliani, Rafael trabalha, atualmente, 
como assistente financeiro em uma em-
presa de transportes de Porto Ferreira, 
mas mora em Santa Rita. 

Nunca passou pela cabeça de ne-
nhum dos irmãos fixar residência em 
quaisquer das cidades onde moraram 
enquanto jogavam. “Não trocaria a cida-
de por outra. É linda, hospitaleira, limpa,  
afirma Rafael.

Para Rodrigo, o melhor de Santa Rita 
são os relacionamentos e a amizade, 
mas sua beleza conquistou todos os 
amigos de profissão que já levou a co-
nhecê-la. “Diziam que parecia um con-
domínio fechado de tão bem cuidada”, 
lembra. “Santa Rita é onde a gente fin-
cou as raízes. Nascemos e fomos cria-
dos aqui. É onde temos nossas amiza-
des e a família. Entendo que meu lugar é 
aqui, tanto levando meu conhecimento 
na área esportiva quanto como pastor”, 
conclui Rogério. 

Levar o nome da cidade Brasil e mundo afora sempre foi motivo de orgulho 
para os irmãos santa-ritenses Rafael, Rodrigo e Rogério Braga Zuliani

Rafael foi jogar no Guarani aos 13 
anos e passou pelo Botafogo de 
Ribeirão Preto entre 2001 e 2003

Rodrigo foi descoberto por um olheiro do 
Botafogo de Ribeirão Preto aos 13 anos

Rogério começou no fute-
bol profissional aos 14 anos
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Não deixa de ser curioso que dois 
dos moradores mais antigos de 

Santa Rita do Passa Quatro dediquem-se 
a registrar histórias: José Geraldo de Oli-
veira, 97 anos, e Argemiro Otaviano, 75, 
estão aposentados de suas profissões 
oficiais, mas não abandonam a de histo-
riadores, que assumiram por vocação.

É impressionante a precisão com 
que seo Geraldo discorre sobre fatos e 
pessoas do passado santa-ritense. A me-
mória prodigiosa compensa a audição já 
comprometida. O andar vacilante, que 
conta com o auxílio de corrimões insta-
lados por toda a ampla casa, não o im-
pede de se locomover o dia todo entre 
os dois cômodos que abrigam uma vasta 
coleção de jornais locais: Santarritense, 

A Gazeta, O Farol e Ombro a Ombro, Fo-
lha de Santa Rita, Livro do Povo e Passa 
Quatro — muitos já extintos. São pilhas 
de encadernações e livros, que ele usou 
como fontes de consulta para escrever 
“História de Santa Rita do Passa Quatro 
do Doutor José Geraldo de Oliveira”, 
volumes 1 e 2, lançados em 26 de janei-
ro deste ano, com mais de 500 páginas 
cada um. “Estou negociando com São 
Pedro [dizem que porteiro do Céu] de 
conseguir lançar mais um”, brinca.

Disposição não falta a este leonino 
de 1º de agosto de 1923, nascido em São 
Sebastião da Grama — à época comar-
ca de São José do Rio Pardo. Antes de 
sua família estabelecer-se em definitivo 
em Santa Rita, em 1938, o menino Ge-

VIVERAM 
PARA CONTAR

M O R A D O R E S

Dois dos moradores mais antigos de Santa 
Rita do Passa Quatro, José Geraldo Oliveira e 
Argemiro Otaviano têm prazer em resgatar 
histórias da cidade e seus personagens

raldo passou a infância parte em Tam-
baú, parte em uma fazenda no distrito 
de Santa Cruz da Estrela, para a qual se 
mudaram em plena Revolução Consti-
tucionalista de 1932.

O adolescente Geraldo tinha 15 anos 
quando virou santa-ritense de vez. Con-
cluiu na cidade o Ginásio (6ª a 8ª séries, 
que corresponderiam hoje às últimas do 
Ensino Fundamental) e a Escola Normal 
(Ensino Médio da época). Foi cursar fa-
culdade de Direito em São João da Boa 
Vista, mas voltou para Santa Rita, onde 
passou a trabalhar como recenseador 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Saiu para assumir cargo 
de auditor fiscal do Tesouro Nacional, 
conquistado em concurso do Ministério 

Auditor fiscal aposentado, José Geraldo 
de Oliveira, 97, lançou, neste ano, obras 
com registros históricos sobre Santa Rita
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da Fazenda. Aposentou-se na profissão.
Em Santa Rita, o adulto Geraldo for-

mou uma família sólida com Ana Gus-
man de Oliveira, que lhe deu três filhos 
— Ana Cristina, Manoel e Maria José —, 
nove netos e dois bisnetos. Casaram-se 
em 1957 e foram morar na casa da rua 
General Osório, onde ele vive até hoje. 
Assistiram à paisagem em torno dela 
mudar à medida que a cidade crescia. 
“Até por volta de 1950, Santa Rita per-
maneceu do mesmo tamanho. Era um 
tempo em que todo mundo se conhe-
cia. Eu sabia o nome de todos os mora-
dores. O povo vivia como uma família, 
com gente sentada na calçada pra con-
versar. Mas, depois que veio a televisão, 
acabou essa história”, lembra.

Também foi a partir dessa década 
que Geraldo viu nascerem loteamentos 
por todo canto da cidade. Participou 
ativamente do crescimento que se se-
guiu. Ajudou a fundar ao menos um jor-
nal, A Gazeta de Santa Rita, colaborou 
com outros, integrou a Rádio Francisco 
Alves e, como músico, tocou em banda 
e na Orquestra Zequinha de Abreu.

Quando questionado sobre a receita 
para chegar à sua idade tão lúcido, a res-
posta emociona. “Vontade de viver. Gosto 
da vida. Quando eu era mocinho, achava 
que, quando chegasse nos 40, me mata-
ria porque não queria ficar velho. Mas tive 
uma vida feliz em Santa Rita”, conclui.

ARGEMIRO OCTAVIANO
Argemiro Octaviano nasceu em San-

ta Rita, em 28 de junho de 1945. Cursou 
o primário (equivalente aos primeiros 
quatro anos do Ensino Fundamental) na 
cidade e não concluiu a Escola de Co-
mércio iniciada no Instituto Olavo Bilac, 
por conta do trabalho na zona rural. Só 
em 1974 viria a fazer o Curso Supletivo 
Estadual, em Porto Ferreira.

A formação tardia não impediu que 
fosse despertado nele o gosto pela lei-
tura. Foi logo que começou a trabalhar 
como aprendiz de linotipista do jornal 
Folha de Santa Rita, em 1964. Para se 
sustentar — e à família que veio a for-
mar com Maria de Lourdes Menon Oc-
taviano — Argemiro consolidou-se na 

profissão de tipógrafo. Exerceu o ofício 
nas oficinas dos jornais O Santarritense 
(1967 a 1979) e O Movimento (Pirassu-
nunga) até 1981, quando passou a traba-
lhar por conta própria.

Sua vocação para a pesquisa histó-
rica rendeu 14 livros publicados, entre 
eles “I Nostri Vecchi Ci Raccontavano 
- A saga dos Ottavian”, com a história 
de sua própria família, desde a saída da 
Itália, em 1888. O título ganhou uma edi-
ção italiana em 2007, de cujo lançamen-
to Argemiro participou, na cidade de 
Susegana, na província de Treviso. Tam-
bém destacam-se “Por um dom de Deus 
ele se chama João” (2009), sobre o mon-
senhor João Batista Pimenta de Souza; 
“Eredità - ...al Signore... la famiglia... al 
lavoro – A Imigração Italiana como par-
te da História de Santa Rita do Passa 
Quatro” (2010), “Fatos, contos, causos 
e personagens inesquecíveis da História 
de Santa Rita do Passa Quatro” (2015), e 
“História da Construção da Nova Igreja 

Matriz de Santa Rita” (2017).
Autodidata também nas artes plás-

ticas, Argemiro começou a se interessar 
por xilogravura (técnica de gravura em 
relevo sobre a madeira) nos anos 1970, 
confeccionando clichês ilustrativos para 
os jornais da cidade. Não parou mais de 
pesquisar a técnica e se especializou na 
arte sacra. Hoje, entalha suas xilogravu-
ras especialmente em chapas planas. Já 
as mostrou em exposições pela região, 
na Itália e em Moçambique (África), 
além de capelas de Santa Rita, Descal-
vado e Piabetá (Baixada Fluminense).

Diz que foi uma vida feliz a que teve 
em Santa Rita do Passa Quatro, onde viu 
crescerem os quatro filhos — Alexan-
dre, Carlos Eduardo, Cleber e Rodger 
Samuel — e nascerem os quatro netos. 
Foi espectador assíduo de atividades 
cívicas, religiosas e culturais da cidade. 
Hoje com problemas de audição, parti-
cipa menos, mas segue dedicado a pes-
quisas históricas e à arte. 

Argemiro 
Octaviano 
ao lado de 

duas de suas 
xilogravuras: 

autodidata 
na literatura 

e na arte
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E V E N T O S

Desde que se mudou para Santa 
Rita do Passa Quatro, em 1938, 

o historiador amador José Geraldo 
Oliveira viu o perfil dos entretenimen-
tos oferecidos na cidade mudarem a 
cada geração. Na sua, a diversão dos 
jovens era restrita ao famoso “foo-
ting” no jardim público, que consistia 
nos rapazes andarem em círculo em 
um sentido, e as moças em outro, 
ouvindo a rádio local pelo auto falan-
te. “Saiu muito namoro e casamento 
dali”, conta. A geração de seus filhos 
já contava com cinema, bailes e quer-
messes eventuais. A geração atual, de 
seus netos, aproveita um leque muito 
mais variado de opções, que abrange 
de esportes radicais, rampas de voo 
livre e cachoeiras a eventos tradicio-
nais e festas temáticas.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, contudo, neste ano só 
ocorreu o Carnaval. Todos os demais 
eventos do calendário oficial do mu-
nicípio foram cancelados (seguiam 
assim até o fechamento desta repor-
tagem) para evitar aglomeração de 
pessoas. 

O coordenador de Turismo do De-
partamento de Esportes e Lazer, Cul-
tura e Turismo, Fábio Samogim, tem fé 
que, em 2021, todo o calendário será 
retomado. Confira a seguir os princi-
pais eventos realizados pela cidade:

PARA TODOS 
OS GOSTOS
Santa Rita do Passa Quatro oferece, 
atualmente, leque variado de eventos fixos, 
capaz de entreter qualquer faixa etária

ESTAÇÃO ROCK
Também programado em julho, é um festival de rock que 
ocorre em palco montado na antiga Estação Ferroviária 
de Santa Rita, com apresentação de bandas da cidade e 
região. Atrai um público de 2 mil pessoas em dois dias.

SANTACARNAFOLIA
É o nome do Carnaval de Santa Rita do 
Passa Quatro, que ocorre na praça Poe-
ta Mário Mattoso (da Estação), sempre 
das 17h às 23h, com acesso gratuito da 
população e infraestrutura que inclui 
de praça de alimentação a fraldário — 
para as mamães não perderem a folia 
— e esquema reforçado de segurança, 

ABERTURA DO CAMPEONATO 
PAULISTA DE MOUNTAIN BIKE 
Há sete anos a maratona com partici-
pação de mais de 500 atletas de todo 
o Brasil é realizada em Santa Rita, 
todo mês de janeiro. Todos os anos é 
considerada a prova com trilha mais 
bonita e difícil do campeonato.

apoiado por monitoramento de câme-
ras. A trilha sonora, sempre executada 
ao vivo, conjuga a magia das antigas 
marchinhas carnavalescas com suces-
sos carnavalescos de diferentes estilos 
e épocas. O clima de Carnaval popular 
atrai cada vez mais turistas a cada ano 
— média de 50 mil pessoas nas quatro 
noites de evento.
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NATAL ILUMINADO
Outro evento tradicional santa-ritense ocorre todos os 
anos, na Praça do Rosário, com o objetivo de promover 
cultura e lazer para a população e incentivar o turismo e o 
comércio no período das festas de final de ano. Começa a 
chegada do Papai Noel, no início de dezembro, e conti-
nua com apresentações culturais todas as noites do mês 
até próximo da véspera do Natal. No local ainda ocorre 
a feirinha do Produtor Rural, todos os sábados, das 7h às 
15h, oferecendo uma variedade de produtos, que inclui co-
midas típicas e bebidas artesanais. O Centro, os portais de 
entrada e principais praças de Santa Rita do Passa Quatro 
recebem enfeites, para mergulhar a cidade no clima natali-
no. O evento todo atrai um público total de 15 mil pessoas, 
sendo a feirinha cerca 1.000 pessoas por sábado.

BIKE TOUR
Realizado no mês de julho, 
é uma rota de cicloturismo 
pelas áreas rurais do muni-
cípio, que atrai mais de 200 
ciclistas de toda região.

DESAFIO DO LOBISOMEM
Também promovida sempre no 
mês de maio, a corrida Rústica e 
de Aventura reúne cerca de 250 
atletas, que percorrem trilhas 
rurais e de fazendas históricas, a 
pé e só durante a noite. O evento 
é pioneiro e uma referência de 
Corrida Rústica e Noturna no país.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
A data é comemorada no dia 22, mas o mês de 
maio inteiro costuma ser repleto de atrações 
comemorativas do aniversário e da devoção 
à padroeira da cidade, em Santa Rita do Passa 
Quatro. Entre os eventos mais programados es-
tão Encontro de Ferreomodelismo e de Veículos 
Antigos e Clássicos, Exposição Nacional de Or-
quídeas, shows musicais e desfile, além de uma 
extensa programação religiosa no dia 22, feriado 
municipal. Missas e bênção das rosas, realizadas 
principalmente na Igreja Matriz de Santa Rita de 
Cássia, atraem devotos de diversas localidades.

FESTIVAL 
ZEQUINHA DE ABREU
Ocorre há mais de meio 
século, na praça da Estação, 
sempre em uma semana se-
tembro próxima do dia 19, 
aniversário do compositor 
homenageado. Sua progra-
mação inclui atrações musi-
cais e concurso de bandas e 
fanfarras com participação 
de corporações musicais de 
diversas localidades. Atrai 
média de 5 mil pessoas.

FESTIVAL DE TRADIÇÕES ITALIANAS
É realizado anualmente há mais de três décadas, todo mês 
de julho, próximo do feriado de 9 de julho. O objetivo é 
celebrar e resgatar a cultura italiana, que fincou profundas 
raízes em Santa Rita com os imigrantes que chegaram ao 
município, no início do século passado. O evento propicia 
o melhor da cultura e da gastronomia da Itália, em barracas 
montadas na Praça Poeta Mário Mattoso. Bandas tradicio-
nais animam o público com execução ao vivo de músicas 
italianas. É o evento que mais demonstra a solidariedade 
característica dos santa-ritenses, por meio da mobilização 
do voluntariado na sua organização, montagem e realiza-
ção. Atrai um público de 60 mil pessoas em três dias.
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O setor turístico de Santa Rita do Passa Quatro atravessa, na gestão 
atual, o melhor momento, com os principais pontos turísticos alvo de 

obras de restauração e reformas, que objetivam otimizar o conforto, a segu-
rança e a experiência dos turistas. “Praticamente todos os pontos turísticos 
foram recuperados pela administração, com recursos estaduais e federais”, 
afirma o diretor de Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, Antonio Reatto.

Para Antonio, um ponto positivo na escolha de Santa Rita do Passa Quatro 
como destino turístico é o fato de ser considerada uma das cidades mais segu-
ras do Estado de São Paulo. “Possui um efetivo da Polícia Militar muito presente 
na comunidade, por meio do convênio Atividade Delegada”, comenta o diretor.

Até o fechamento desta edição, as visitações ainda estavam suspensas 
ou restritas na maioria dos pontos turísticos do município, para evitar aglo-
merações de pessoas que favoreçam a disseminação do vírus da Covid-19. 
Contudo, há lugares imperdíveis que já podem integrar a programação futu-
ra, para serem visitados após a pandemia.

LUGARES PARA CONHECER
P O N T O S  T U R Í ST I C O S

Descubra os encantos de Santa Rita do Passa Quatro

CACHOEIRA DE SÃO VALENTIM
Formada no curso do Rio Claro, tem 
uma queda livre de 60 metros de altura 
e uma natureza exuberante no entorno. 
Na parte de cima, é possível enxergar a 
barragem da usina hidroelétrica homô-
nima, instalada aproveitando um desní-
vel de 80 metros da cachoeira — para 
chegar à casa de máquinas é preciso 
descer uma escadaria com 352 degraus.
Inaugurada em 1911, pela Companhia 
Força e Luz de São Valentim, a usina 
pertenceu à Companhia Prada de Ele-
tricidade e, posteriormente, à Compa-
nhia Energética de São Paulo (Cesp), 
até ser desativada, em 1976. Em 1998, 
passou a integrar o acervo da então 
Fundação Patrimônio Histórico da 
Energia de São Paulo — hoje Fundação 
de Energia e Saneamento. Em 2006, 
com a crise energética em todo o país, 
foi iniciado o processo de reativação 
e, hoje, a usina segue gerando energia, 
em suporte à rede existente.

CENTRO CULTURAL ZITO SPADON
O mais novo equipamento cultural de Santa Rita do Passa Quatro foi insta-
lado no prédio que abrigou, no passado, a delegacia e a cadeia municipais. 
Completamente reformado, abrigará um pequeno acervo museológico e 
área ao ar livre aberta à visitação, além da divisão de Turismo.
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CACHOEIRA TRÊS QUEDAS
O Córrego Passa Quatro, que dá origem ao 
nome da cidade, forma a cachoeira compos-
ta por três quedas d’água seguidas. Uma bela 
paisagem, que se completa com as ruínas da 
Casa de Força da primeira usina hidroelétrica 
de Santa Rita, uma das pioneiras do Estado 
de São Paulo na geração de energia elétrica, 
construída a partir de 1895 — em 1903, a ci-
dade de Santa Rita já era iluminada à luz elé-
trica. Em obras de melhoria recentes, foram 
criados uma grande área de alimentação com 
restaurante, além de playground e quiosques, 
e reformados o mirante, a trilha e a escadaria.

CAVERNA DO DIOGUINHO
Diogo da Rocha Figueira, mais conhe-
cido como Dioguinho, foi uma espécie 
de “cangaceiro paulista”, que atuou com 
seu bando pelo interior de São Paulo 
no final do século 19 e vivia escondido 
em cavernas — a ele foram atribuídos 
mais de 50 assassinatos praticados 
entre 1894 e 1897. Perseguido por uma 
força-tarefa do governo, foi dado como 
morto após um tiroteio às margens do 
Rio Mogi Guaçu, em um local conhecido 
como “Escaramuça”, em Santa Rita do 
Passa Quatro, mas seu cadáver jamais 
foi recuperado. Seus feitos foram exaus-
tivamente explorados pela imprensa da 
época, sendo posteriormente tema de 
diversos livros e até uma série jornalísti-
ca para a televisão.

DESERTO DO ALEMÃO
Formado por uma grande erosão de-
corrente de uma voçoroca, o local pro-
porciona uma paisagem inusitada de 
areia, rodeada por flora exuberante. A 
tranquilidade é o diferencial do local, 
que conta com infraestrutura de quios-
ques, banheiros, quadras de futebol e 
vôlei de areia.

JARDIM DO LAGO
Localizado no Centro da cidade, é um local ideal para a prática de esportes. A pista 
de caminhada circunda um dos lagos. Possui campos de futebol e vôlei de areia, além 
de quadra poliesportiva. Muitos aposentados praticam pesca esportiva no local.

MORRO ITATIAIA
Localizado no km 6 da estrada vicinal Alciro Ribeiro Meirelles, tem no topo uma ima-
gem do Cristo Redentor de 22 metros de altura, composta por 98 peças, que foi do-
ada ao município por Manoel Linares. A área é equipada com lanchonete e sanitários 
e, recentemente, ganhou a construção de um restaurante panorâmico sob o mirante 
do Cristo, um playground e um Centro de Informações. A lanchonete e mirante foram 
reformados. O morro proporciona a mais bela vista panorâmica do Vale do Mogi. Do 
mirante do Cristo, que conta com acessibilidade; um playground... é possível avistar 
as cidades de Tambaú, Porto Ferreira, Pirassununga e outras, dependendo das condi-
ções climáticas. Também abriga uma rampa frequentemente usada para a prática de 
voo livre em paraglider ou parapente.
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P O N T O S  T U R Í ST I C O S

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO ZEQUINHA DE ABREU
Instalado no prédio da antiga Estação Ferroviária da Compa-
nhia Mogiana, que é tombado como patrimônio histórico pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (Condephaat) e localizado na Praça Poeta 
Mário Mattoso. Abriga objetos do compositor José Gomes de 
Abreu (Zequinha), como discos, partituras, móveis e instru-
mentos musicais. O prédio passa, atualmente, por obras de re-
forma e restauração, com verbas estaduais liberadas por meio 
do convênio com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, 
do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).

PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA 
Localizado na rodovia Anhanguera (SP 330), região nor-
deste do Estado de São Paulo, foi criado em 1970 para 
preservar importantes remanescentes dos biomas Mata 
Atlântica e Cerrado e respectivos ripários. É conside-
rada a unidade de conservação que melhor reflete a 
situação de cobertura florestal do interior de São Paulo, 
especialmente por seu território de 2.071,42 hectares ser 
constituído de seis fragmentos, denominados Glebas 
Capetinga Leste e Oeste, Praxedes, Maravilha, Capão 
da Várzea e Pé-de-Gigante. No Centro de Visitantes, 
podem ser prestadas informações e agendadas visitas 
(necessário para grupos organizados). Um dos atrativos 
é a Trilha Interpretativa dos Jequitibás, de 2.300 metros, 
cujo percurso conta com placas e painéis interpretativos 
informando sobre a diversidade de espécies vegetais da 
Floreta Estacional Semidecidual. Pela trilha, podem ser 
contemplados jequitibás-rosa de longa vida, entre eles 
“O Patriarca”, com 40 metros de altura e 4 metros de 
diâmetro. Também passa pelo belo recanto Bosque dos 
Jequitibás, além do Córrego da Gruta.

PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL
Também conhecido como Clube de Campo, pos-
sui infraestrutura voltada ao lazer e ao turismo, 
como camping, piscina para adultos e crianças, la-
gos, playground, bosques, quiosques e banheiros. 
Também abriga o Recinto de Eventos, recente-
mente reformado, que sedia, anualmente, a Feira 
Agropecuária e Industrial Santa-ritense, bailes de 
Carnaval, encontro nacional de motociclistas, en-
tre outras competições esportivas e de aventura.
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RAMPAS DE VOO LIVRE
São três no município, sen-
do a “Espanhola” conside-
rada a melhor do Estado de 
São Paulo e uma das cincos 
melhores do Brasil para a 
prática de voo livre. Passa-
ram, recentemente, por re-
formas para reforço da se-
gurança para os visitantes.

SANTUÁRIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA
Localizada na Praça Zequinha de Abreu, principal da cidade, 
a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia foi construída na dé-
cada de 1920, no auge da produção cafeeira na região e inspi-
rada na fé da população da época, especialmente imigrantes 
italianos. Alguns especialistas consideram a arquitetura de 
estilo neogótico, outras, eclético. Abriga no interior um vasto 
acervo artístico, com mais de 40 vitrais ricamente coloridos. 
Seus afrescos são obra do pintor ítalo-brasileiro Nicolau José 
Biagini e foram restaurados recentemente, paralelamente à 
reforma da igreja. Imagens e entalhes em sua porta de ma-
deira completam o cenário artístico. As obras recentes tam-
bém incluíram reforma dos banheiros da praça. 
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PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Um prédio com 130 anos, construí-
do originalmente par abrigar a ca-

deia pública e uma estação desativada 
e tombada como patrimônio histórico, 
ambos no centro de Santa Rita do Passa 
Quatro, ganham nova vida com recen-
tes obras de revitalização e restauração.

Com as obras iniciadas em outubro 
de 1885, quando Santa Rita ainda era 
apenas uma vila, e inaugurado em 6 de 
março de 1891, o prédio na avenida Se-
verino Meirelles agora se destaca pela 
beleza. Mas nem sempre foi assim. Na 
última década, o que chamava a aten-
ção era seu estado de abandono. 

Um entrave, porém, impedia a reali-
zação do sonho. O prédio pertencia ao 
estado e, para receber investimento do 
município, deveria haver uma concessão. 
Iniciou-se, então, uma verdadeira bata-
lha, até que a Fazenda Pública do estado 
concedeu à Prefeitura a permissão de 
uso do imóvel por tempo indetermina-
do. Autorização foi assinada pelo então 

H I ST Ó R I A

governador Geraldo Alckmin, por meio 
do Decreto 60.626, de 3 de julho de 2014.

O prefeito Leandro Luciano dos San-
tos foi ao Ministério do Turismo, onde 
conquistou R$ 800 mil em recursos 
para revitalizar o local de 675 metros 
quadrados. Depois de totalmente re-
vitalizado, em projeto elaborado pelo 
Departamento Municipal de Obras e 
Infraestrutura, com apoio do Depar-
tamento de Cultura e Turismo, preser-
vando as características originais, como 
manutenção das grades nas celas e até 
a solitária, o local agora abriga o Centro 
Cultural e Museu José Spadon, inaugu-
rado em 27 de junho de 2020. 

MUSEU ZEQUINHA DE ABREU
Considerada um dos cartões postais 

de Santa Rita do Passa Quatro, a antiga 
estação ferroviária da Companhia Pau-
lista, que desde 1980 abriga o Museu 
Zequinha de Abreu, está com obras de 
restauração em pleno vapor e entrega 

Santa Rita se revitaliza com reforma e restauração de dois locais históricos

deve acontecer até o final do ano. 
O local é tombado como patrimô-

nio histórico pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (Condephaat) e está 
recebendo cerca de R$ 1 milhão em in-
vestimentos, por meio de convênio com 
a Secretaria de Estado da Justiça e Cida-
dania, com recursos do Fundo Estadual 
de Defesa dos Interesses Difusos (FID). 

Por se tratar de uma obra de restau-
ração, puderam participar do processo 
de licitação apenas empresas especiali-
zadas. Além da estação, a restauração 
abrange também três casas, antigas 
residências de funcionários da Compa-
nhia Paulista. “Foram muitos anos de 
luta para chegar a esse objetivo, que 
muitos benefícios trará para nossa cul-
tura e turismo”, disse o prefeito. “Assim, 
estamos contribuindo não só com a 
nossa cultura, mas, também, com o tu-
rismo, estimulando a nossa economia e 
contando nossa história”, concluiu. 

Prédio centenário, construído como cadeia pública da cidade, 
hoje dá lugar ao Centro Cultural e Museu José Spadon

Antiga estação ferroviária abriga, desde 1980, Museu 
Zequinha de Abreu, que passa por revitalização
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PASSA 
QUATRO

UM ASILO ‘CINCO ESTRELAS’

A solidariedade é uma das qualida-
des mais citadas como caracterís-

tica do povo santa-ritense, a começar 
pelo prefeito Leandro Luciano dos San-
tos. “É uma sociedade muito solidária, 
que preza o voluntariado, em qualquer 
religião. Um exemplo é a igreja matriz, 
que foi reformada com trabalho da so-
ciedade. O asilo virou um hotel cinco es-
trelas graças à sociedade. Precisa ver no 
Festival de Tradições Italianas a quanti-
dade de voluntários trabalhando. É mui-
ta gente ajudando o próximo!”, elogia.

O asilo ao qual Leandro se refere é 
o Lar São Vicente de Paulo, cujas obras 
de reforma e reestruturação começaram 
em 2016 e tiveram primeira etapa conclu-
ída em novembro daquele mesmo ano. A 
segunda etapa foi entregue em dezem-
bro de 2019 — tudo isso com recursos le-
vantados junto à sociedade, por meio de 
campanhas e eventos de arrecadação.

Quem vê a instituição por fora já 
consegue perceber a qualidade com 
que foi executado o projeto, mas as 

S O L I DA R I E DA D E

maiores das mudanças ocorreram por 
dentro, com novos apartamentos, áreas 
de convivência, remodelações na cozi-
nha e na lavanderia e criação de um se-
tor de fisioterapia. “Foi uma grandiosa 
reforma, algo que parecia impossível, 
mas que, com o apoio de todos, foi 
conquistado e fez a instituição se tornar 
referência no cuidado aos idosos, dan-
do qualidade de vida àqueles que tanto 
já fizeram ”, diz Lucas Comin, presidente 
da Comissão de Reforma.

O presidente da Instituição, Ayrton 
Borrin, destacou que o sentimento da 
equipe gestora sempre foi o de que não 
bastava reformar as paredes, por isso 
iniciaram um grande trabalho psicosso-
cial de restauração da qualidade de vida 
dos assistidos. Foram implementadas 
terapias, formados grupos, instituídas 
atividades de artesanato e passeios, 
tudo com o apoio de uma equipe de 
colaboradores comprometidos, que 
também passaram a ter um local melhor 
para trabalhar. 

Lar São Vicente de Paulo passou por grande reforma, viabilizada com recursos 
levantados pela sociedade, por meio de campanhas e eventos de arrecadação

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Reformas transformaram 
o estilo e o conforto do Lar

Lar São Vicente de Paulo foi reformado graças à solidariedade da população
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SANTA RITA
DO PASSA QUATRO


