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Foi um rio que passou em minha vida. 
E o meu coração se deixou levar“ ”Paulinho da Viola
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PIRACICABA
A RIVER THAT PASSED IN OUR LIFE

O rio não é de todos, mas de cada um. É como o amor, 
diferente para cada pessoa que ama

Cecílio Elias Netto
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Imagem Satélite do Rio Piracicaba
A imagem é produto de uma espaçonave e feita com radar por interferometria 
(Banda C) produzido pelo Shuttle Radar Topography Mission, SRTM e representa um 
Modelo Digital de Elevação (MDE) com indicação de cotas topográficas por meio de 
paleta de cores, o que salienta o relevo e drenagem. 
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Nestas margens e nestas águas, está o sagrado 
da terra. É a pia batismal de um povo, lugar de 
ofertório e de render graças. Aqui, Piracicaba 
renasce, jardim à beira rio plantado 

“ 
”Cecílio Elias Netto
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Abre a porta e a janela...

ARNALDO BRANCO FILHO

Poucos conhecem o rio como Cecílio. E - por amá-lo 
tanto - resolveu dividir a sua história com todos.

Em 2013 fui convidado para editar o livro comemorativo 
aos 100 anos do Esporte Clube XV de Novembro, de Piracicaba, 
oportunidade em que Celso Norberto Christofoletti, presidente 
da agremiação, me abriu as portas da cidade. 

Diante de tamanho desafio, com muitos dados incompletos 
em mãos e algumas dúvidas na mente, fui pedir auxílio a Cecílio 
Elias Netto, o mais respeitado escritor da cidade. Uma ideia mais 
que iluminada. Cecílio não apenas deu a luz como também 
mostrou o melhor caminho para a concepção da obra.

Surgiu então uma fidedigna amizade, seguida por parceria 
profissional, que resultou em novos trabalhos. Juntos – eu, como 
discípulo; ele, como mestre – produzimos alguns livros: “Bom Dia – 
Crônicas do autoexílio e da prisão”, “Piracicaba que amamos tanto”, 
a 6ª versão do “Dicionário do Dialeto Caipiracicabano – Arco, Tarco 
e Verva” e, agora, “Piracicaba, um rio que passou em nossa vida”. 
Eu, como editor; ele, como escritor. E, submissamente, confesso: 
a cada momento ao seu lado, mais aprendo e maior é o nosso 
respeito, nossa admiração, nossa idolatria. Cecílio, com sua cultura, 
conhecimento e genialidade é o típico exemplo de sumidade.

Se o XV me abriu as portas, Cecílio me abriu as janelas (as mais 
variáveis possíveis). Com ele tenho evoluído muito. Foi Cecílio 
quem me ensinou que ‘ninguém consegue amar aquilo que não 
conhece’, expressão filosófica de Santo Agostinho que sintetiza o 
raciocínio lógico do amor: o de conhecer para amar ainda mais. 
Ninguém ama uma pessoa, uma cidade ou qualquer coisa sem 
conhecê-la em sua plenitude. Com seu dom angelical, que mescla 
magia e sabedoria, abriu uma nova janela em minha vida. A de 
enxergar as coisas como elas são, um novo jeito de olhar o ontem, 
o hoje e o amanhã, de forma simples, objetiva e encantadora.

Alquimistas dizem que sonhar com janela aberta significa anseio 
por aventura, desejo de novidade, de conhecer novos lugares e 

pessoas, de experimentar o que é diferente. E cá estou eu escrevendo 
o prefácio do novo livro de Cecílio Elias Netto, o maior escritor de toda 
a história de Piracicaba e, com certeza, um dos melhores do Brasil. 

E eu que – em minhas andanças pelo mundo – havia ficado 
estático, em várias oportunidades, diante das belezas e encantos de 
rios como o Sena (onde a bordo do Le Symphonie, com uma taça 
de champagne nas mãos, me senti amigo do rei), Danúbio (eternas 
memórias ao som de valsas vienenses), Tevere (revivendo o Império 
Romano), Arno (debruçado no berço do renascimento), Douro (ao 
norte de Portugal, degustando vinhos do Porto em Vila Nova de Gaia), 
Mondego (ouvindo o fado de Coimbra e suas guitarras), Tejo (dos 
pastéis de Belém e da aldeia de Fernando Pessoa), Reno (agradável 
passeio pelo Rio III, no bairro de Petite France, em Estrasburgo), 
Meno (divagando pelo centro histórico de Frankfurt), Tâmisa 
(apreciando um bom uísque na Tower Bridge), Amstel (observando, 
de longe, a Red Light District, de Amsterdã), Sava (bebericando num 
splav, barcos-boate, em Belgrado), Miami (exuberância da cidade 
homônima), Prata (na tranquila e segura Montevidéu), Han (com as 
deslumbrantes pontes de Seul), além de passagens pelos Lagos de 
Como e Garda (fascinantes pontos turísticos da Itália) e de Lugano 
(na Suíça, com parques que clamam por caminhadas); pela baía de 
Tóquio (inesquecível giro pela imensa Rainbow Bridge); pelos canais 
de Brugges (cidade de contos de fada) e de Veneza (passeio romântico 
de gôndola e compras na Ilha de Murano), agora me rendo – de corpo 
e alma – ao Rio Piracicaba, ao Salto, ao Mirante, à Rua do Porto, onde, 
costumeiramente, degustamos peixes e o melhor cuscuz do mundo.

Com “Piracicaba, um rio que passou em nossa vida”, Cecílio – 
com seu olhar perene e futurista – abre uma nova janela, ou melhor, 
escancara-a de uma extremidade a outra, com detalhes até então 
inimagináveis, presenteando os leitores e cidadãos piracicabanos 
que amam o belo e reverenciam o eterno, cantando e contando uma 
das mais lindas histórias da cidade de Piracicaba. A história do rio que 
passou (e continua passando) em nossa vida. 
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O Tejo não é o rio que 
corre pela minha aldeia. E 
também não é mais belo 
que o rio que corre pela 
minha aldeia. O rio que 
corre pela minha aldeia é 
o Piracicaba

“ 

”Cecílio Elias Netto

O Tejo é mais belo que o 
rio que corre pela minha 
aldeia. Mas o Tejo não é 
mais belo que o rio que 
corre pela minha aldeia. 
Porque o Tejo não é o 
rio que corre pela minha 
aldeia

“ 

” Fernando Pessoa

In 2013, I was invited to publish a book celebrating the centenary of Esporte Clube XV de 
Novembro (XV de Novembro Sport Club) of Piracicaba, at which time Celso Norberto Christofoletti, 
then President of the association, opened up the city gates to me. 

Facing such challenge and with many incomplete data and several doubts in my mind, I asked 
Cecílio Elias Netto, the most respected writer in the city, for his help. A more than bright idea. Cecílio 
not only illuminated, but he also showed the best way for the conception of this work.

A reliable friendship was then established, followed by a professional partnership that resulted in new 
endeavors. Jointly – I as a disciple, he as the master – we have produced several books: “Good Morning 
– Chronicles of self-exile and prison”, “Piracicaba we love so much”, the 6th version of “The dictionary of 
Caipiracicaban dialect (a wordplay joining Piracicaban + caipira ways) – Arco, Tarco e Verva” and now 
“Piracicaba, a river that passed in our life”. I as the publisher, he as the writer. And, reverentially I confess: 
with every moment at his side I learn more and my respect, admiration, and idolatry are enlarged. 
Cecílio, with his culture, knowledge and geniality is a typical example of prominence. 

While the XV opened the doors to me, Cecílio opened the windows (as many different ones as 
possible). With him, I have evolved much. Cecílio taught me that “no one can love what one doesn’t know”, 
a philosophical expression from Saint Augustine that synthetizes the logical thought of love: to know, in 
order to love even more. No one loves a person, a city or anything, if not knowing it in full. With his angelic 
gift, mixing magic with wisdom, Cecilio opened up a new window in my life. That of seeing things as they 
are, a new way of looking at the yesterday, today and tomorrow, in a simple, objective and charming way.

Alchemists say that dreaming about an open window means a longing for adventure, a yearning 
for novelty, for seeing new places and meeting new people, for experiencing different things. And, 
here I am writing the foreword for this new book by Cecílio Elias Netto, the greatest writer ever in the 
history of Piracicaba and surely one of the best writers in Brazil. 

And I, who – in my wanderings around the world – several times had stood in awe gazing at the 
beauties and charms of rivers like the Seine (where, on board of Le Symphonie, with a glass of champagne 
in my hand I felt as a friend of kings), the Danube (eternal memories to the tune of Viennese waltzes), Tiber 
(reviving the Roman Empire), Arno (leaning over the crib of renaissance), Douro (in the north of Portugal, 
tasting wines of Porto in Vila Nova de Gaia), Mondego (listening to the rhythm of Coimbra fado and 
its guitars), Tagus (pastries of Belem and the village where Fernando Pessoa was born), Reno (pleasant 
walk along the River III, in the Petite France Quarter in Strasbourg), Meno (strolling through the historic 
center of Frankfurt), Thames (enjoying a fine whisky at the Tower Bridge), Amstel (watching, from afar, the 
Red Light District in Amsterdam), Sava (sipping a drink in a splav, a nightclub boat, in Belgrade), Miami 
(exuberance of the homonym city), Plata (in quiet and safe Montevideo), Han (with the dazzling bridges 
of Seoul), in addition to sojourns in Lakes Como and Garda (fascinating touristic destinations in Italy) and 
Lake Lugano (in Switzerland, with parks that beg for a stroll); Tokyo Bay (unforgettable tour along the huge 
Rainbow Bridge); the Canals of  Bruges (a fairy tale city) and Venice (romantic gondola tour and shopping 
on Murano Island); I now surround myself – body and soul – to the Piracicaba River, the Salto (Fall), Mirante 
(Belvedere), Rua do Porto (Port Street), where we routinely feast on fish and the best couscous in the world 
(traditional cake, very spicy, made of corn flour, chicken or shrimp, vegetables and hard-boiled eggs).

With “Piracicaba, a river that passed in our life”, Cecílio – with his everlasting and futuristic view 
– opens up a new window; or better yet, throws it wide open, from side to side, with details until 
then not even imagined, offering a gift to readers and Piracicaban (Piracicaba resident) citizens who 
love beauty and reverence what’s eternal, singing and recounting one of the most beautiful stories of 
Piracicaba City. The story of the river that crossed (and still crosses) our life. 

Door and windows open...

PRELÚDIO 
Esse é o rio que passou por nossa vida, coletiva e pessoal. 

Por que não tentar cantá-lo em sinfonia pastoral? 
Mais do que de todos, é o rio de cada um. Por isso, sem 

pudor algum, é a história do meu rio que eu quero contar. 
Ou será, ao inverso, a minha história com o rio contada em prosa e verso? 

Seja o que for, fá-lo-ei com amor.  Contá-la-ei cantando. Contando, cantá-la irei.
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After presenting us last year with a beautiful work about our beloved Piracicaba, Cecílio Elias Netto does it again with a second book, this time looking at 

the river that lends its name to the city and whose waters fostered its development. Piracicaba deserves it. And, to me, it’s a renewed honor being invited again 

to write these opening words.

Relationship of cities with an abundant supply of water dates back to the beginnings of human civilization.  Of course, this is an indissoluble relationship 

that’s becoming an increasingly sensitive issue over time; water, today, is a prevailing topic in the roll of great global challenges and figures as one of the top 

three concerns of global executives.

Cosan, through all its history, has always assigned to water the importance that is its due. Today, in Radar, our agricultural properties management company, 

we don’t skimp on researches that verify availability of water, soil and climate for determining the most suitable cultivation for each property we acquire. And, 

where it concerns Raízen, water is vital for maintaining the productivity of our lands and for cultivation of the main raw material they yield, sugar cane.  

Piracicaba also has much to teach us in this matter.  Its people knew how to use the river for recreation, for mobility and for supply and consumption. My 

father used to swim and fish in the Piracicaba River, in the nineteen-thirtieth. I keep in my memory the strolls along Port Street, as moments of great happiness 

in my childhood and youth. This book, in a way, is a good opportunity to relive them.

The river that gives life to our land
Foto: Fran Camargo
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O rio que dá vida à nossa terra

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO
Grupo Cosan
Presidente do Conselho de Administração

Eu guardo a lembrança dos passeios pela rua do Porto como momentos 
de muita felicidade da minha infância e juventude

Depois de nos brindar, no ano passado, com uma bela obra sobre a nossa querida 
Piracicaba, Cecílio Elias Netto volta à carga agora com um segundo volume, desta vez 
sobre o rio que dá nome à cidade e cujas águas fomentaram o seu desenvolvimento. 
Piracicaba merece. E, para mim, é novamente uma honra ser convidado a escrever este 
texto de abertura.

A relação das cidades com uma fonte abundante de água remonta ao início da 
civilização humana. Trata-se, naturalmente, de uma questão indissociável e que se torna 
cada vez mais sensível com o passar do tempo: a água hoje é um tema preponderante 
na lista dos grandes desafios mundiais e aparece na lista das três maiores preocupações 
dos executivos globais.

A Cosan, ao longo de sua história, sempre deu à água a importância que ela tem. 
Hoje, na Radar, nossa empresa de gestão de propriedades agrícolas, não economizamos 
em pesquisas que levem em consideração disponibilidade hídrica, solo e clima para 
apontar a cultura mais adequada para cada propriedade que adquirimos. Já para a 
Raízen, a água é vital para mantermos produtivas as nossas terras e para o cultivo da sua 
principal matéria prima, a cana-de-açúcar.  

Piracicaba também tem muito a ensinar nesse sentido. Sua população soube utilizar 
o rio para o seu lazer, para sua mobilidade e para seu abastecimento e consumo. Meu 
pai costumava nadar e pescar no Rio Piracicaba nos anos 1930. Eu guardo a lembrança 
dos passeios pela rua do Porto como momentos de muita felicidade da minha infância e 
juventude. E este livro é, de certa forma, uma boa maneira de revivê-los.



Talking about the Piracicaba River to Piracicabans is a huge 

responsibility. It’s virtually impossible to enumerate all the benefits 

a river can bring to a city. 

Localized in one of the most important and developed regions 

in the State of São Paulo and with a basin covering over 12,000 

km, the Piracicaba River is one of the most emblematic in the state, 

providing water for the Campinas macro region. And that’s not 

all... The waters of the Piracicaba also feed the Cantareira System, 

helping to supply Greater São Paulo. 

History records that in the mid-1800 the Piracicaba River was 

the route linking the States of São Paulo, Paraná, Mato Grosso and 

Minas Gerais. That was the track for transportation of coffee, one 

of the uppermost items in Brazilian economy during the 19th and a 

significant part of the 20th Century. With evolution of the activities, 

the river shaped a city that rose on its right shore. Next, the river 

served the producers of sugar, as an outlet for the product that had 

become one of the most significant for the economy of the region.

Then came the Central Sugar Plant, at the time the most 

important in Brazil; a milestone in the history of freedom from 

slavery as its founder, the Baron of Resende, intended to contribute 

for the termination of that type of activity. Thus, Piracicaba grew 

and evolved. Then came the sugar factories, immigrants, the 

growth of commerce, industries were established in the city and all 

of a sudden everything changed for better. 

I have learned that Piracicaba, in tupi guarani, means a place 

where the fish stop. I say, it’s not a privilege just of the fish to stop here. 

All Piracicabans, as well as those who, like me, consider themselves 

Piracicaban, even though born in Laranjal Paulista, also appreciate the 

beauty of a river that’s intimately linked to the history and development 

of the city. A majestic river that not only deserves this book written in 

its honor but also our deepest respect for its sovereignty. 

The author of this book, Cecílio Elias Netto, writes with the 

passion of someone who is intimate with the main icons of 

Piracicaba, in special its river. That’s very apparent in his writing. 

Therefore, enjoy the reading and navigate through this book, 

appreciating the beauty and wealth displayed in its pages.

Place where the fish and all Piracicabans stop!
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Lugar onde os peixes e todos piracicabanos param!

ODAIR RENOSTO
Caterpillar Brasil
Presidente

O rio Piracicaba não merece somente este livro em sua homenagem, mas 
também o nosso mais profundo respeito à sua soberania

Falar sobre o Rio Piracicaba para os piracicabanos é uma responsabilidade imensa. É praticamente 
impossível enumerar todos os benefícios que um rio pode trazer para uma cidade. 

Localizado em uma das regiões mais importantes e desenvolvidas do Estado de São Paulo e com uma 
bacia que se estende por mais de 12.000 km, o Rio Piracicaba é um dos mais emblemáticos do estado, 
fornecendo água para a macrorregião de Campinas. E isso não é tudo... As águas do Piracicaba também 
alimentam o Sistema Cantareira, ajudando a abastecer a Grande São Paulo. 

A história conta que em meados de 1800 o Rio Piracicaba serviu como rota entre os estados de São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais. Esse era o caminho para o transporte do café, um dos itens mais importantes 
da economia brasileira durante o século XIX e boa parte do século XX. Com a evolução das atividades, o rio foi 
dando forma a uma cidade, que se estabeleceu à sua margem direita. Em seguida, o rio serviu aos produtores 
de açúcar, escoando a produção final que se tornara uma das mais importantes da economia da região.

Então, veio o Engenho Central, tendo sido o mais importante do Brasil; um marco na história da 
libertação da escravatura, cujo fundador, o Barão de Resende, pretendia contribuir para o fim desse tipo 
de atividade. E assim, Piracicaba foi crescendo e se desenvolvendo. E assim vieram as usinas, os imigrantes, 
o comércio cresceu, as indústrias se instalaram na cidade e de repente tudo se transformou para melhor. 

Eu aprendi que Piracicaba, em tupi guarani, significa lugar onde o peixe para. Digo que não é 
apenas privilégio dos peixes parar aqui. Todos os piracicabanos e aqueles que, como eu, se consideram 
piracicabanos, mesmo sendo natural de Laranjal Paulista, também param para apreciar a beleza de um rio 
que está intimamente ligado à história e ao desenvolvimento da cidade. Um majestoso rio, que merece 
não somente este livro em sua homenagem, mas também o nosso mais profundo respeito à sua soberania. 

O autor deste livro, Cecílio Elias Netto escreve com a paixão de quem é íntimo dos principais ícones de 
Piracicaba, principalmente o seu rio. Isso é muito visível em seu texto. Assim, aproveite a leitura e navegue 
por este livro, apreciando a beleza e a riqueza de suas páginas.

Boa leitura!
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• Ordem (compromisso)
• Pontes, generosas passagens

PENITÊNCIA Páginas 178 a 209
• O pecado violando o Rio
• Doces Pecados (luxúria, ira, mentira, gula e 
preguiça)
• Os enamorados (Ilha dos Amores)
• Enchente, misto de tragédia e alegria
• Sabedoria do Paiaguá 
• Viva o Rio

• Projeto Beira-Rio

RESSURREIÇÃO Páginas 210 a 218
• Eu sou o caminho, a verdade e a vida
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É de acreditar que o Paraíso se encontrasse aqui, na 
Piracicaba escondida por trás do tempo, obra prima 
concebida e plasmada, em momento de alta inspiração, 
pelo Criador Divino de todas as coisas

“ 
”Archimedes Dutra
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Rio, sacramento da vida
Nor everything sacred is divine. But, all that 

is divine is sacred. Rivers, since the beginning of 

Creation, are to such extent sacred that many 

times they were worshiped as deities. The flow 

of their waters is a current of life and death. To 

the Greek they were almost divine, as children 

of the Ocean God, father of the Nymphs. To the 

Jew, the four rivers of Paradise are sacred: Indo, 

Ganges, Tiger and Euphrates. And, a Muslim 

legend recounts that Rivers Tiger and Euphrates 

sprung from the tears shed by Adam when he was 

expelled from Paradise. 

Throughout History, therefore, it doesn’t seem 

possible to me – unless through a not yet finished 

profanation process – to separate sacred from 

divine in the existence of rivers. They have truly 

mysterious meanings and significations, in the 

sense of “mysterium”, that which we do not know. 

If there is “mysterium” in rivers, therefore there is, 

“sacramentum”. For both words, in their origin, 

mean the same thing. They mean hidden truths, 

almost always related to an initiation. Thus, diving 

into a river always had a meaning, a symbology. 

But, of what? That is what every individual will find 

out. For – as something between sacred and divine 

– a river is a symbol of life itself: of continuity, of 

renewal and lastly of joining the sea.

To Saint Augustine, sacraments are “signs 

referring to divine”. Thus, a river is a sacrament 

also. Of life, transformation, fertility and renewal. 

A sacrament that contains a reality hidden within 

itself, so mysterious that it only can be discovered 

by each single individual. A river doesn’t belong to 

all, but to each single individual. For the course of 

the waters represents our very path in this stream of 

life and death. In a river, one can find a synonymity 

with our life: the path leading to the ocean, in search 

River, sacrament of life

CECÍLIO ELIAS NETTO

O rio não é de todos, mas de cada um. É como 
o amor, diferente para cada pessoa que ama.

Nem todo o sagrado é divino. Mas todo o divino é sagrado. 
Os rios são, desde o início da Criação, tão sagrados que, muitas 
vezes, foram venerados como divindades. O curso de suas águas 
é a corrente da vida e da morte. Para os gregos, eram quase 
divinizados, filhos, os rios, que seriam do Deus Oceano, pais das 
Ninfas.  Para os judeus, sagrados são os quatro rios do paraíso: 
Indo, Ganges, Tigre e Eufrates. E uma lenda maometana narra 
que os rios Tigre e Eufrates surgiram das lágrimas derramadas 
por Adão ao ser expulso do Paraíso. 

Ao longo da história, não me parece, pois, ser possível – a não 
ser por um processo ainda inacabado de profanação – separar 
o sagrado do divino na existência dos rios. Eles têm significados 
e significações verdadeiramente misteriosos, no sentido do 
“mysterium”, aquilo que não conhecemos. Se há o “mysterium” 
nos rios, há, portanto, o “sacramentum”. Pois ambas as palavras, 
na sua origem, significam quase a mesma coisa. São verdades 
escondidas, quase sempre iniciáticas. Assim, mergulhar num rio 
sempre teve um significado, uma simbologia. Mas qual? Eis o que 
cada pessoa há de descobrir. Pois – estando entre o sagrado e 
o divino – o rio é símbolo da própria vida: da continuidade, da 
renovação, e do fim, ao juntar-se ao mar.

Para Santo Agostinho, sacramentos “são sinais que se referem 
ao divino”. Assim o rio é, também, um sacramento. De vida, de 
transformação, de fertilidade, de renovação. Sacramento que 
contém uma realidade oculta nele mesmo, tão misteriosa que 
apenas pode ser descoberta por cada pessoa. Um rio não é de 
todos, mas de cada um. Pois o curso das águas representa o 
nosso próprio caminhar, nessa corrente de vida e de morte. No 
rio, está a sinonímia de nossa vida: a caminhada em direção ao 
oceano, em busca do acesso ao Éden; o revolutear das águas 

de nossos conflitos, que parece indicar o nosso desejo humano 
de não-ir, de ficar ou de retornar ao Princípio, que é a nascente da 
vida. E, também, a travessia, que é o obstáculo desafiante, esse de 
querer ir à margem oposta sem saber o que nela existe. 

O rio – sacramento da vida – simboliza a existência humana, 
na sucessão de nossos desejos, sentimentos, intenções e a imensa 
variedade de desvios. Tido como sacramento, o rio, porém, não 
diviniza os homens. Pode abençoá-los e o faz. No entanto, mesmo 
quando e se envolvidos pelo divino e pelo sagrado, o homem 
carrega, consigo, a pesada herança do erro, da rebeldia, do orgulho, 
do pecado.  Sacramentos e pecados convivem inseparavelmente.

Um rio, pois, talvez seja essa síntese da humanidade: a 
convivência diária entre o sagrado e o profano. Heráclito deixou-
nos a lição irrepreensível: “Aqueles que entram no mesmo rio 
recebem a corrente de muitas e muitas águas”. São os mais 
variados banhos da vida, desde o batismo até a consumação. E 
Platão acrescentaria: “Não conseguiríamos entrar duas vezes no 
mesmo rio”. O homem, porém, acredita que o seu seja um único 
rio. Precisa acreditar para não se desesperar.

Logo, é preciso saber que existe um rio para cada homem 
mergulhar em suas águas. Num sentido simbólico, mergulhar num 
rio significa, para a alma, entrar num corpo. E o corpo, como os rios 
que desembocam no mar, tem existência precária, escoando-se 
como a água. Mas cada alma possui seu corpo particular, o efêmero 
de sua vida – o seu rio próprio. 

O rio Piracicaba é o nosso rio sagrado, de origem divina. Um 
sacramento de vida que nos acompanha a existência do começo 
ao fim: batismo, confirmação, confissão, eucaristia, ordem, 
matrimônio, unção dos enfermos.  Mas, também, onde vivemos os 
pecados humanos de todo dia. É o rio de cada um.  E a história que 
começo a contar é a do meu rio Piracicaba, esse que passou e ainda 
passa por minha vida. Pela vida de cada piracicabano.  

of access to Eden; the revolving of the waters of our 

conflicts that seems to indicate our human wish of 

not going, of staying, of returning to the Beginning, 

to the spring of life. And, also the passage, the 

challenging obstacle of wanting to go to the other 

shore not knowing what is to be found there. 

A river – sacrament of life – symbolises human 

existence, the succession of our desires, feelings, 

intents and the immense variety of deviations. 

However, taken as a sacrament, a river doesn’t divinize 

men. It can and it does bless them. Nevertheless even 

when, and if wrapped up in divine and holiness, man 

bears the heavy burden of error, rebellion, pride, sin. 

Sacraments and sins cohabit inseparably.

A river, therefore, maybe is a synthesis of 

humanity: a daily cohabitation of sacred and 

profane. Heraclitus left us an irreproachable lesson: 

“Those who enter the same river receive the stream of 

many, many waters”. The most varied bathes of life, 

from baptism to consummation. And, Plato would 

add: “We would not be able to enter the same river 

twice”. Man, however, believes his river to be a single 

one. He needs to believe in order not to despair.

Thus, one needs to know that there is a river 

for every man to dive into its waters. In a symbolic 

sense, diving into a river means, for the soul, to 

enter a body. And, a body, as the rivers that flow 

into the sea, has a precarious existence, flowing out 

like water. But, every soul has its particular body, its 

ephemeral life – its own river. 

The Piracicaba River is our sacred river, of divine 

origin. A sacrament of life that accompanies our 

existence from the beginning to the end: baptism, 

confirmation, confession, communion, order, 

marriage, extreme unction.  But, it is also where we 

live the human sins of every day. It’s everyone’s river.  

And, the story I’m about to tell is the story of my 

Piracicaba River, one that crossed and still crosses 

my life. The life of every Piracicaban. 
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DEDICATÓRIA 
Para Amélia (in memoriam)
- minha mãe muito amada – 

de quem herdei a paixão pela vida. 
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Deus criara, há milhões de anos, o céu e a terra, e todos os 
seres que a habitaram. Já separara as trevas da luz. Dividiu 
as águas e deu o nome de Terra à porção seca. E, às águas 
reunidas, chamou-as de Mares. Iluminou os céus, com luzeiros 
indicadores do dia e da noite. Ordenou, à Terra, a produção de 
ervas, de sementes, de árvores com frutos para alimentar os 
seres vivos.  Criou peixes, animais, aves. Preparou paciencioso 

GÊNESIS
Como se sabe, não deu certo. Para aborrecimento de Deus, 

o homem desobedeceu, perdendo as doçuras do divino 
privilégio, sendo destinado a ir em busca de si mesmo, a 
construir a sua nova morada, “ganhando o pão com o suor 
do rosto”. Por milhões de anos, essa história persistiu, pois 
Deus, em sua santa teimosia, não abriu mão de manter o 
deslumbramento de sua criação. 

Na realidade, tudo estava feito. Faltava, apenas, o novo 
homem e um novo lugar. Distraidamente, Deus, então, espiou 
um pedacinho de terra, com matas, com rios, com aves, com 
animais, com índios e se entusiasmou: por que não tentar, 
novamente, ali? Era um gan-eden, por que não transformá-lo 
em Éden? Animais já tinham nomes: onça, macaco, capivara, 
porco-do-mato, quase todos dados por Adão. As aves, 
também: arara, periquito, tucano, papagaio, andorinha, bem-
te-vi, beija-flor. E os peixes: jaú, dourado, mandi, cascudo. 

Numa noite enluarada – os índios acocorados em torno 
da fogueira – Deus se fez fumaça e participou da reunião. 
Encantou-se ao vê-los todos nus, sem malícia, inocentes 
como o tinham sido Eva e Adão. A nudez daquelas criaturas 
encantou-O, pois revelava a inocência de como tinham sido 
criados. Logo, sem pecado, não precisavam “esconder suas 
vergonhas” que, na realidade, não eram vergonha alguma, 
mas a integridade da natureza humana. 

Diante do que poderia ser o novo Éden, Deus quis saber 
se aqueles novos humanos tinham, também, dado nomes a 
coisas, lugares, objetos. E perguntou como nomearam aquele 
suave e aconchegante novo jardim. O índio respondeu: “pirá 
cycaba”. Deus sorriu, feliz pelo índio ter entendido que ali era 
uma corredeira de peixes, um lugar onde peixes paravam: pirá, 
peixe; cycaba, colheita, pesca. Um outro, porém, contestou, 
referindo-se ao Salto: “Piracicaba vem  de pihá-ci-quâ-bo (de 
degrau em degrau, aos golpes)”. De pihá (degrau, escada), ci, 
partícula distributiva, quâ (golpe) e bo (breve), para exprimir o 
modo de estar. Pronunciado Pihá-ci’Ca-bo). Deus sorriu ainda 
mais e abençoou: “Que assim seja: Piracicaba, lugar onde o 
peixe para, colhedeira de peixes”.

um lugar paradisíaco que acolhesse aquela que seria, em Seu 
entender, a mais bela de sua obra: o Homem. 

Era, o Éden, um lugar. Nele, Deus criou o Paraíso, um “Jardim das 
Delícias”. Os judeus chamaram-no de “gan-eden”, o próprio jardim, 
palavra da qual se originaram, em muitas línguas, as versões de jardim, 
de prazer, de delícias: garden, giardino, jardin, jardim, gardinus, garth, 
gardeno e muito mais. Nele, o homem conheceria a felicidade plena. 

A ingênua nudez dos índigenas
Dança Tapuia - Obra de Albert Eckhout (1610-1666) que mais chocou o público europeu. Mostra oito índios dançando, observados por duas índias.  As grandes dimensões da tela não eram comuns para este tipo de 
temática. Além disso, a dança era reprovada pelo calvinismo e a nudez, tão fora dos padrões renascentistas, fez com que a pintura não fosse aceita.
O artista holandês veio ao Brasil, em 1637, na comitiva de Maurício de Nassau. Tinha 27 anos e aqui viveu por quase sete anos. Era pintor, desenhista de tipos e costumes, paisagista e naturalista de excepcional domínio 
do traço e das cores. Suas telas, classificadas como Tapuia e Tupi, foram todas feitas no Brasil. Até então, as imagens de índios eram de artistas que nunca tinham visto um aborígene e sequer colocado os pés no continen-
te; guiavam-se pelas descrições e memória de viajantes e imprimiam, em seus desenhos, traços da cultura europeia renascentista. Para alguns especialistas, as imagens de Eckhout além de obra de arte são importantes 
registros etnográficos. Depois dele, somente os viajantes do século XVIII e XIX tinham como prática desenhar in loco e com rigor realista tanto animais como indígenas.

DANÇA TAPUIA: Albert Eckhout, 1641
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Deus renovou suas esperanças e – pensando no Tigre e no 
Eufrates – viu, naquele solo, o possível surgimento de uma nova 
e pequena Mesopotâmia, região banhada por rios e riachos. O 
índio, sem saber do Éden antigo, contou para Deus aquilo tudo 
de paradisíaco que já conhecia: um outro rio belíssimo, maior, 
ao qual cada grupo indígena dava um nome: Anhemby, rio dos 
nambus; ou Inhembi, rio que corre para baixo; ou Tietê, rio dos 
canários, rio fundo, rio verdadeiro. Deus aprovou: “Que seja Tietê”.

E, naquela nova Mesopotâmia, os índios contaram ao Criador 
de lugares já descobertos, nomeados e preservados: Capivary, 
rio das capivaras; Tupi, o progenitor, que dava nome a diversas 
tribos; Caiubi, lugar das folhas azuis; Itu, a cachoeira; Ipeúna, 
onde havia ipês pretos; Ibituruna (Ibitiruna), onde as nuvens 
eram negras por se confundirem com a montanha escura; 
Sumaré, lugar de orquídeas; Anhumas, lugar de muitas aves; 
Corumbataí, o rio povoado de peixes corimbatás; Mombuca, 
onde se aprende a trabalhar pedras; Mumbuca, lugar de 
muitas abelhas.  

Deus percebeu aquela nova humanidade já familiarizada 
com o possível outro Paraíso. E perguntou aos habitantes 
daquele possível novo mundo.  “E vocês, como se chamam a si 
mesmos?” O mais audacioso e valente respondeu: “Eu, paiaguá, 
fazedor de canoas, canoeiro, defensor deste lugar”. 

Povo guerreiro e temido
A nação paiaguá foi formada por um povo guerreiro e temido. Originários das margens do rio Jaguary, 
estenderam-se a Mato Grosso, Goiás, Paraguai. Eles defenderam, com todas as forças, a invasão de 
suas terras pelo homem branco, impedindo-o de navegar por seus rios. Massacraram homens brancos 
em expedições de 1725 e 1730. Na primeira, dos 300 monçoeiros brancos, sobraram apenas “dous 
brancos e três pretos”. Os paiaguá chegaram a formar um exército de 800 índios em suas embarcações. 
Foram numerosos em Piracicaba. Formaram um cinturão de defesa para proteger suas terras que iam 
da Barra do Corumbataí, alcançando a corredeira do Gabrielzinho, passsando pelas Ondas, Ondinhas, 
Paredãozinho e Ilha Mirim. Estes colocavam-se em linha com a Pedra Branca, Ilha da Sepultura, Guaçu, 
Ilha das Flechas e Paredão do Garcia. Mas acabaram trucidados”.  

E, mais tímido, um outro se identificou: “Eu, carijó, meio 
branco, meio preto.” Mais outro se apresentou: “Eu, caiapó, que 
trago fogo na mão, incendiário.”

(Caiá = queimada; pó = dedo, mão) 

O coração de Deus doeu. Toda a natureza lá estava, 
esplêndida, generosa. E aqueles homens inocentes, mas 
com tendências já temerárias... Será que tudo iria repetir-se 
novamente? Deu de ombros e apenas recomendou: “Aprendam 
a viver no Paraíso. Mas cuidado com a serpente”.

Canto do paiaguá
No princípio, era o rio. E, no vazio, árvores, matas, e flores 

e cores.
Profundo, o silêncio no espaço imenso, fecundo, denso.
Vozes cantantes, únicas da vida abundante.
Na terra, animaizinhos, aves nos ninhos, voantes, 

cantantes, onças pintadas, gazelas, veados galhados, azáleas 
e borboletas: criação em harmonia. Epifania.

No princípio, era o rio. Murmúrio misterioso.
Querendo mais consolar e ser consolado, amar e ser amado.
Murmúrio choroso chegando-me aos ouvidos quando, à 

toa, eu tecia minha canoa.
Eu, paiaguá, solitário, entendi ser o pranto - no silêncio do 

sacrário - um canto da criação. Transformação.
Deslumbrei-me com a doçura das águas límpidas, com a 

fartura dos peixes. Encontro fascinante: o rio soberano e eu ali, 
índio, primeiro humano.

Era o Éden que ressurgia, promessa de beleza e alegria.
Paiaguá abençoado, encontrei o sagrado. Redescoberta de 

promessa a festa.
O divino voltando, mostrando a superação da expulsão.
Renascimento: águas de um novo batismo. O paraíso 

perdido estava apenas escondido.
Encantado, descobri o lugar onde o peixe para. Dourados, 

lambaris, jaús, piaparas.
Em minha língua, rendi graças aos céus, tirei do mistério o véu. 
Sem medo, revelo segredo: lugar onde o peixe para - 

Piracicaba!

Uma das mais minuciosas descrições sobre o rio Piracicaba é do navegador José Luiz Guidotti 
(Revista do IHGP, Ano III,1994, Número 3). Apesar de dizer-se que o rio tem cinco nascentes, 
sendo a principal em Joanópolis, tecnicamente o Piracicaba não tem nascente, pois é  formado 
pela junção dos rios Atibaia e Jaguari. Represado pela Barragem de Salto Grande, nas 
proximidades de Americana, o rio Atibaia encontra-se com o Jaguari a 800 metros à jusante da 
Barragem e o encontro dessas águas dá origem ao rio Piracicaba, que inicia o seu percurso a 522 
metros acima do nível do mar.
Banhando também os municípios de Americana, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, Iracemápolis, 
São Pedro, Santa Maria da Serra, Anhembi, Botucatu, o rio atravessa apenas a cidade de 
Piracicaba, a quem dá o nome. Um dos marcos da cidade, a Casa do Povoador – na Avenida Beira 
Rio Miguel Dutra – fica a 119 quilômetros da foz e a 58 quilômetros da formação do Piracicaba. 
A largura média do rio é de 70 metros, já nascendo encorpado – com cerca de 60 metros – e 
chegando a uma largura de 100 a 120 metros como no Salto e nas imediações do Tanquã.
Afluentes
Os afluentes do Piracicaba são os seguintes, considerando que a quilometragem corresponde à 
distância em relação à foz do rio, conforme adverte o navegador Guidotti: ribeirão Quilombo (km 171, 
margem esquerda), que é o maior poluidor do rio Piracicaba, passando por Sumaré, Nova Odessa e 
Americana; ribeirão Tatu (km 165, margem direita), outro grande poluidor, com os detritos que traz de 
Limeira; ribeirão dos Toledos (km 153, margem esquerda), também carregando elementos poluentes 

O Piracicaba é  formado pela junção dos rios Atibaia e Jaguari (o rio Atibaia encontra-se com o Jaguari a 800 metros à jusante da Barragem e o encontro dessas águas dá origem ao rio Piracicaba)

Fotos: Davi Negri

de Santa Bárbara d´Oeste; ribeirão Lambari (km 150, margem esquerda); ribeirão dos Coqueiros, (km 
142, margem direita); ribeirão Tijuco Preto (km 140, margem esquerda); ribeirão Palmeiras (km 133, 
margem direita); ribeirão Dois Córregos e Córrego da Figueira, (km 128, margem esquerda); ribeirão 
Piracicamirim, (km 123, margem esquerda), também grande poluidor do rio Piracicaba; ribeirão 
Itapeva, (km 121, margem esquerda), um histórico foco de imundícies; ribeirão Enxofre (km 118, 
margem esquerda); ribeirão Guamium (km 114, margem direita); rio Corumbataí, (km 113, margem 
direita), que é o maior afluente do Piracicaba; ribeirão dos Marins (km 108, margem esquerda); ribeirão 
Araquá (km 79, margem direita); ribeirão Samambaia (km 75, margem direita); ribeirão do Meio (km 
61, margem direita) e ribeirão Vermelho (km 54, margem direita).
Acidentes e ilhas
O rio Piracicaba apresenta diversos acidentes como corredeiras, cachoeiras e o principal deles que 
é o Salto do Piracicaba. A primeira corredeira fica no km 175, nas proximidades das pontes da 
Rodovia Anhanguera. Logo em seguida, há as duas cachoeiras de Carioba (km 171), a Cachoeira 
dos Patos próxima da cidade de Santa Bárbara d’Oeste (km 160), a Cachoeira do Funil (perto 
de Iracemápolis, km 157) e, finalmente, o Salto de Piracicaba. Após o Salto há apenas algumas 
corredeiras como as do Enxofre, do Mirim, do Guaçu, do Canal Torto, do Limoeiro.
O rio Piracicaba possui cinco ilhas. Próximo do salto, as Ilhas dos Amores e dos Namorados, a do 
Conceição (km 118); a Ilha do Funil (km 157), em Santa Bárbara d’Oeste; a Ilha das Flechas (km 
102), a Ilha da Pedra Preta (km 9), próxima da foz do Piracicaba. 

O Rio Piracicaba, afluentes e ilhas
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GENESIS 

Millions of years ago, God had created the sky and earth and all creatures that 
inhabited them. He had already separated darkness from light. He divided the 
waters and the dry portion He named Land. And, the assembled waters He named 
The Seas. He lit up the skies, with lights indicators of day and night. To Land, He 
order the production of herbs, seeds, fruit trees to feed the living. He created fish, 
animals, birds. Meticulously He prepared a paradisiac place to shelter that which, in 
His opinion, would be His most beautiful work: Man. 

It was a place, Eden. In it, God created Paradise, a “Garden of Delights”. The Jew 
called it “gan-eden”, the Garden itself, a world that, in many languages, originated 
versions as garden, pleasure, delights: garden, giardino, jardin, jardim, gardinus, 
garth, gardeno and so many more. In it, man was to experience blissfulness. 

As it is known, it didn’t work out. To God’s annoyance, man disobeyed and lost 
the sweetness of Divine privilege and was destined to go forth in search of himself, 
to build a new dwelling and to “earn his bread with sweat on his face”. For millions 
of years this story has endured, for God, in His holly stubbornness, didn’t relent in 
keeping the fascination of His creation. 

Actually, all was already done. Only a new man and a new place were missing. 
Then, absentmindedly, God spied a little stretch of land, with woods, rivers, birds, 
animals and Indians and He was elated: why not try it again, there? It was a gan-
eden, why not transform it into an Eden? The animals already had names: jaguar, 
monkey, capybara, peccary, almost all names given by Adam. The birds, too: macaw, 
parakeet, toucan, parrot, swallow, tyrant flycatcher, hummingbird. And, the fish: jaú 
(big catfish), dourado (big golden colored gamefish), mandi (small catfish), cascudo 
(horny-scaled catfish). 

In a moonlit night – the Indians squatting around the fire – God turned into 
smoke and joined the meeting. He was elated watching them all in the nude, 
without malice, guileless as Eve and Adam had been. The nudity of those creatures 
elated Him, for it disclosed the innocence of their upbringing. Therefore, sinless, 
they didn’t feel a need to hide “their shames”, that actually were no shame at all but 
rather the integrity of human nature. 

In the presence of what could be the new Eden, God wanted to know whether 
those new humans also had given names to things, places, objects. And, He querried 
how they called that pleasant and cozy new garden. An Indian answered “pirá 

cycaba”. God smiled, happy that the Indian understood that it was a stream of fish, 
a place where fish stopped: pirá, fish, cycaba, harvest, and fishing. Another Indian, 
however, disagreed, pointing to the Salto (Fall): “Piracicaba comes from pihá-ci-
quâ-bo (step by step, with blows)”. From pihá (step, ladder), ci (distributive particle), 
quâ (blow) and bo (brief), to express the mode of being. Pronounced Pihá-ci’Ca-bo. 
God smiled further and gave His blessing: “So be it: Piracicaba, a place where fish 
stop, a place for the harvesting of fish”.

God renewed His hopes, and – thinking about Tiger and Euphrates – saw on 
that soil a possible resurgence of a new, small Mesopotamia, a region bathed by 
rivers and creeks. The Indian, not knowing about the ancient Eden, told God about 
all they already knew as paradisiacal: another larger, very beautiful river, to which 
each Indian group gave a different name: Anhemby, river of nambus; or Inhembi, 
river that flows downward; or Tietê, river of canaries, deep river, true river. God 
approved: “Let it be Tietê”.

And, in that new Mesopotamia the Indians told God about places already 
discovered, named and preserved: Capivary, river of capybaras; Tupi, the begetter, 
whose name was given to various tribes; Caiubi, place of blue leaves; Itu, the 
waterfall; Ipeúna, where there were black ipês (a family of trees with varied-colored 
blossoms); Ibituruna (Ibitiruna), where the clouds were black, appearing to be 
mingled with the dark mountain; Sumaré, place of orchids; Anhumas, place with 
many birds; Corumbataí, river populated by corimbatá fishes; Mombuca, where one 
learns how to work stones; Mumbuca, place with many bees.  

God noticed that new humanity already familiarized with the other possible 
Paradise. And, He asked the inhabitants of that possible new world.  “And you, 
how do you call yourselves?” The most audacious and courageous answered: “Me 
paiaguá, maker of canoes, canoeist, defender of this place”. 

And another one, shyer, identified himself “Me carijó, half white, half black.” Yet 
another introduced himself: “Me caiapó, I bring the fire in my hands, incendiary” 
(Caiá = burned-over land; pó = finger, hand). 

God’s heart ached. All nature was there, splendid, generous. And, those 
guileless men, already with reckless tendencies ... Would it all be repeated, once 
again? He shrugged and only recommended, “Learn how to live in Paradise. But 
beware of the serpent”.

Piracicaba, lugar onde o peixe para Capivary, rio das capivarasTietê, rio dos canários Corumbataí, o rio povoado de peixes corimbatás
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O povo indígena – vivendo naquelas terras como que em 
oração, mergulhando naquelas águas em batismo diário – 
não sabia haver, nas proximidades, uma criatura diferente, 
estranha, de pele branca como se não tomasse sol. Eram tão 
poucos os estranhos que não chegavam a preocupar. Desde 
1693, o homem branco tentara estabelecer-se às margens do 
rio, numa sesmaria adquirida por Pedro de Moraes Cavalcanti. 
Já se sabia, então, da movimentação de pequenos grupos 
humanos, que percorriam trilhas de índios. 

A partir daquelas trilhas, o homem branco construiu o 
que chamou de “estrada velha do sertão dos Bilreiros”, para 
passagem de gado e cavalgaduras. Excursionavam por toda a 
região das “paragens de Capivari o rio Piracicaba e os campos 
de Araraquara.”  Foi em 1721, porém, que o ovo da serpente 
se tornou visível. O sertanista Felipe Cardoso já estava fixado 
no porto do Rio Piracicaba e uniu-se ao desbravador Luis 
Pedroso de Barros, no esforço de abrir o caminho até Cuiabá. 
E o caminho teria que passar pelo rio Piracicaba, “logo abaixo 
das corredeiras do salto do mesmo nome”. 

O ovo da serpente
Juramos não destruir nunca as cidades hospitaleiras e não 
desviar – seja na paz, seja na guerra – as nascentes d´águas 
destinadas às suas necessidades

“ 
”Assembleia dos Anfictiões de Delfos, Grécia, em Lei de Orfeu

Bilreiros?
Bilreiros era o nome que se dava, também, aos índios da nação caiapó, tribo aguerrida, mas que 
usava de sua habilidade com o fogo para fazer roças, plantações, voltando a vagar após as colheitas.

Ele declarou querer povoar aquelas terras, o paraíso dos índios, o 
novo Éden. A serpente tinha o seu ovo procriador, transformador, 
como ocorrera com Eva e Adão. Felipe Cardoso – com negros 
escravos e tentando subordinar os índios – conseguiu introduzir 
a maçã transformadora, o pecado original para a nação indígena. 
E a história registrou que um primeiro índio foi batizado pelo 
ritual católico. Seu nome: Tanásio.

O surgimento do Salto conforme o Paiaguá
A mais bela das índias – jovem, sinuosa, linda – era a preferida do rio, a mais querida e desejada. Na 
verdade, o rio a amava. E, em cada mergulho dela, o rio sentia orgulho de, por alguns momentos, 
conviver com ela. A moça encantava toda a gente, entre ingênua e inocente. 
Foi, então, que um jovem branco – belo, másculo, cabelos louros – apaixonou-se por aquele tesouro, 
como se tivesse vindo do além. E ela, também. Os ares perfumaram-se dos suspiros dos amantes, dos 
respiros, dos beijos ofegantes. O branco e a índia, indiferentes a tudo, se esqueceram de ser, aquele, 
um outro mundo. E a inveja e o ciúme – como de costume – envenenaram o paraíso já manchado. 
Irado, o rio também reagiu. E sua fúria foi tanta que – por dores de amores – corcoveou, saltou, 
gemeu, sofreu como se lhe tivessem atingido o coração. E perdeu a razão. De calmo e sereno, provocou 
a grande explosão que criou corredeiras violentas, correntezas e tormentas, fazendo as pedras saírem 
do leito e se amontoarem de qualquer jeito.  
O rio criou o salto. águas caindo do alto, grunhindo, urrando, ameaçando. E devorou os dois 
jovens, guardando-os numa cova cuja prisão se lhes tornou a alcova, amantes apaixonados agora 
aprisionados. O rio lançou a maldição de também devorar cada homem que tentasse tirar a índia 
de suas mãos. Assim, nasceu a lenda que os índios espalharam em cada tenda: para o rio secar ou 
encher, alguém tem sempre que morrer.

Primeiro índio batizado
O projeto de construção da estrada até Cuiabá exigiu um recenseamento dos habitantes do 
local, de brancos, negros, índios tidos como selvagens e índios civilizados. Segundo Leandro 
Guerrini, constatou-se a existência de diversos deles, identificando-se apenas um com nome 
cristão: Tanásio. Seu batismo se deu em 12 de abril de 1722. 

tristeza do Caiapó
O branco só quis destruir, desmatar, matar. 
Chamou-me de bilreiro sem saber que, obreiro, eu cuidei da terra, 

plantei, semeei, fiz guerra, o primeiro a defender o paraíso. Tive juízo. 
Eu sabia do presente que os deuses me haviam dado. 

Inteligente, não cometi o pecado de destruir a bem-aventurança. 
Conheci a bonança, cuidei do jardim, usei do fogo para 

fazer clareira, fogueira, plantando cana, feijão, amendoim. 
Vivi de esperança. Mas o homem branco, com sua ganância, 
ouviu o canto da serpente. 

E matou a minha gente. A estrada para o Mato Grosso, 
estrada de pó, chão danoso. Foram trilhas que meu povo 
desbravou primeiro.  Estrada do caiapó, não do bilreiro.  

Felipe Cardoso, mesmo após o fracasso do empreendimento, 
requereu terras de sesmaria, circundando o porto do rio 
Piracicaba, as mesmas adquiridas por Pedro de Moraes Cavalcanti. 
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A nação paiaguá foi massacrada, extinta. O mesmo ocorreu 
com o povo caiapó. Um famoso e velho sertanista, Manoel 
Arzão, aos 80 anos, comandou esse massacre, por ordem do 
governo da Província de São Paulo. O navegador Teotônio José 
Juzarte registrou sua incursão a estas paragens, com desenhos 
e descrições do que vira. Eram matas virgens, habitadas por 
negros e os que eles chamavam de selvagens, o homem branco 
enfrentando animais.

Medo da onça
Juzarte registra que, no dia 17 de abril de 1769, ao anoitecer, deu falta de um de seus homens. 
Deram tiros para o ar, tentando sinalizar onde estavam. Outros camaradas foram procurar o 
desaparecido em meio a matas. E, então, ouviram gritos, pedidos de socorro: o soldado estava 
no alto de uma árvore, fugindo de porcos do mato que o atacaram quando ele tentava caçar 
“uma onça de extraordinária grandeza”.

Restaram apenas poucos e velhos guerreiros para contar, 
relembrar, prantear aquilo que fora o canto da terra. O canto e 
o pranto deles, transformo-os, neste livro, em canto e pranto 
também meus.

o pranto do paiaguá 
Eu, paiaguá, quis transformar a benção em eterna canção.
Canção que ainda canto, no pranto do rio que mora em mim.
Fui ingênuo ou ambicioso demais, buscando mais do que já 

tinha no Piracicaba.
 Minha tribo se encantou com outro rio, que o Piracicaba, 

generoso, recebia em seu leito, o rio caudaloso, Anhembi dos 
nambus que se tornou o Tietê dos homens nus.

As tribos assistiam, então, a seu jeito, o Piracicaba encontrando 
- pai generoso - um novo rio, caudaloso, em seu leito.

Parecia de um outro mundo. Águas barrentas, talvez 
sangrentas.

Rio majestoso, impetuoso e fundo.
Tentei evitar o que viria, tomado de sobressalto: o que 

aconteceria com o Piracicaba  sereno, lago plácido, sem cachoeira 
nem salto? 

Nicho de beleza, pureza e delicadeza de nosso mundo? 
Quis evitar o Tietê, sua tristeza e dores - saga de Adão e a perda 

de seus amores. 
Mas nossas tribos - paiaguá, caiapó e carijó -  reabriram a 

porta da velha história, até então esquecida na memória
E lá estava a serpente à espreita - o homem branco - na busca 

do tesouro. Em Cuiabá, bem onde brotava o ouro.
Piracicaba, o paraíso, lugar onde o peixe para, seria apenas o 

caminho.
E eu, paiaguá, entendi: a água pode virar vinho, sangue nos 

descaminhos.
E da doçura da terra anunciou-se a guerra.
A história repetir-se-ia: a serpente venceria.
E, com ela, o mal, nosso pecado original. 

Foto: Rubens Chiri

The egg of the serpent

The indigenous people – who lived on those lands as if in prayer, who dove into 
those waters in a daily baptism – wasn’t aware that nearby there was a different 
creature, a strange, white skinned one, as if he never got any Sun. The strangers were 
so few that they brought no concern. Since 1693 white men have tried to settle on the 
riverbanks, in a sesmaria (uncultivated plot of land allotted to settlers by the Portuguese 
Crown) acquired by Pedro de Moraes Cavalcanti. Already by then it was known that 
small human groups moved around, roaming about the Indian trails. 

Following those trails, white men built what they called the “old road of the 
hinterland of Bilreiros”, for passage of cattle and saddle-animals. They roamed the 
whole region, from the “Capivari to Piracicaba Rivers and the Araraquara Fields.”  
However, it was in 1721 that the egg of the serpent became visible. Sertanista 
(hinterland explorer) Felipe Cardoso was already established in the Piracicaba River 
Port and joined pioneer Luis Pedroso de Barros in an effort to open up a path to 
Cuiabá. And, the path would have to cross the Piracicaba River, “just below the 
rapids of its namesake Fall”. 

Felipe Cardoso, even after the failure of the enterprise, applied for sesmaria lands 
encircling the Piracicaba River Port, the same land that had been acquired by Pedro de 
Moraes Cavalcanti. He stated that he intended to populate those lands, the Paradise of 
Indians, the new Eden. The serpent had laid its procreating, transforming egg, as it had 
happened with Eve and Adam. Felipe Cardoso – with black slaves and attempting to 
submit the Indians – succeeded in introducing the transforming apple, the original sin to 
the Indian nation. And, History recorded that a first Indian was baptized according to the 
Catholic ritual. His name: Tanásio.

The paiaguá nation was massacred, extinguished. The same happened to the caiapó people. 
A famous old sertanista, Manoel Arzão, by than 80 years old, commanded the massacre under 
orders from the government of São Paulo Province. Navigator Teotônio José Juzarte recorded his 
incursion to those shores, with drawings and descriptions of what he saw. Those were virgin woods 
inhabited by Negroes and by those they called savages; white men fighting animals. Only a handful 
of old warriors was left to tell, remember and mourn for what had been the song of the land. Their 
song and mourning, in this book, I also make my own song and mourning.

PAIAGUÁS: Desenho Autor desconhecido/Acervo do Hotel Paiaguás Palace – Cuiabá/ MT 
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O barco já estava atracado. O motor, em silêncio; as águas 
corriam, mansas. Sorrindo, o pescador - que iria conduzir-
nos à doce aventura1 - estendeu-me a mão, ajudando-me a 
subir na pequena embarcação. A emoção aprisionava-me o 
ar nos pulmões, o coração acelerado, recordações intensas 
passando-me pela cabeça como flashes ou cenas de um 
filme que, no entanto, eu sabia ser real. Fora-me previsível 
a sensação, pois seria uma viagem também sentimental. Na 
realidade, inteiramente sentimental. Pois – aos meus 75 anos 
– lá estava, eu, reiniciando uma história que me forjou como 
homem, como ser humano. 

Aquelas águas, o meu rio eram-me, ainda, a pia batismal. E 
ali, onde eu estava parado – bem em frente do antigo Clube 
de Regatas, o ponto de partida e chegada das navegações 
ancestrais – ali, fora onde, em meus dois, três anos de idade 
– meu pai segurando-me a mão – molhei os pezinhos de 
criança nas águas do rio sagrado. E, tantas décadas depois 
– homem idoso, mas ainda enamorado – eu iria fazê-lo 
novamente. Seria um novo batismo, talvez uma crisma, mas 
não, ainda, uma unção de enfermo. 

Então, fiz o sinal da cruz – “em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo” – segurei na mão do pescador, senti as águas 
molhando-me os pés. O ar dos pulmões soltou-se livremente, 
numa exalação prolongada. E uma alegria infantil dominou-
me por inteiro. 

Lá me ia, eu, deixando-me levar pelas águas do rio 
amado, do rio que passou por minha vida, marcando-me 
indelevelmente, impondo-me a identidade privilegiada 

BATISMO
Quem não renascer da água e do Espírito...“ ”João 3:5

de ser caipiracicabano. Ele, o rio sagrado, ainda me marca, 
ainda passa por minha vida, pela vida de meus conterrâneos. 
Naquele momento, eu iniciava o emocionado retorno a um 
templo, o templo de minha terra. 

Deixei-me levar. Passado e presente começaram a 
misturar-se e minha alma preparou-se para ver e rever, 
para ouvir e sentir, para contemplar. Seria, ainda outra vez, 
a oportunidade de – homem velho – contar a história que, 
desde a meninice, conheço. E que permanece cada vez 
mais linda. Era o começo de um conto de fadas.  Permiti o 
pensamento voasse, levando a alma consigo.

a virgindade do sagrado 
“O índio veio aonde o peixe para. 
O industrial veio aonde o peixe pula. 
Nós vamos aonde o rio espera. 
O peixe criou o índio, o salto criou o industrial
O rio, conosco, cria Piracicaba”.
               Arlindo Stefani, antropólogo cultural 

Antes de o Gordo – experiente navegante, conhecedor de 
cada acidente do rio – ligar o motor, meus olhos enxergaram 
o Paraíso quando criado. Muito e muito antes das versões 
ocidentais e cristãs, dois irmãos – Oceano e Tétis – casaram-se. 
E a deusa foi mãe de mais de três mil rios e das quarenta e uma 
ninfas do alto mar. As filhas de Tétis e Oceano personificam 
os rios, riachos, fontes e nascentes.  As águas tornaram-se 
masculinas e femininas, frutos do casal primordial. 

 1 Meus companheiros de jornada: o comandante da barcaça, Gordo do Barco (Luís Fernando Magossi), Rudy (Rudney Pinazzi), Marcelo Fuzeti Elias, Gabriel Amorim Rubinato, Wagner Doimo Mendes, Antônio Ulisses Michi, João 
Sachs, Márcio Roberto Sartório Cardoso e o fotógrafo e cinematografista Fabio Rubinato (Dia 03/03/2015).
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Entendi, de imediato, que o rio Piracicaba, o meu rio, era um 
dos três mil rios primordiais, para mim, o mais belo de todos. 
Imaginei o início da criação no “lugar onde o peixe para”: 
no princípio, era o rio. E as matas virgens. E águas límpidas, 
pássaros voando, animais em busca de alimento, a natureza 
em paz, acarinhada pelo primeiro ser humano também filho 
seu: o índio. Toda aquela maravilha pertencia ao índio. Ou 
melhor: o índio compartilhava daquele Éden da criação. 

O primeiro homem branco apareceu não se sabe quando. 
E quem foi ele. Apenas muitos e muitos séculos depois, houve 
registro de sua presença, invadindo o Paraíso, profanando a 
virgindade do sagrado.

**************************

Enquanto o pescador prepara a embarcação, meus olhos 
viajam pelo derredor. Já estou no barco, e me sinto fora do 
tempo, talvez ausente do mundo. Não vejo mais o agora, 
mas o ontem. Então, imagino o susto de alegria quando os 
primeiros navegantes aqui aportaram maravilhados de tanta 
beleza. Eram apenas as águas, as matas. E os índios. 

Olho ao derredor. As águas – após o rugir incrivelmente 
mavioso do Salto – agora correm mansas, passando diante da 
antiga casa de Luiz de Queiroz, o grande sobrado ao alto da Colina. 
E da Casa do Povoador. Ao roncar do motor da barcaça, biguás de 
penas negras revoluteiam, salpicando de preto os espaços, mas 
pintalgados pela brancura das garças. Eis aí: as garças voltaram! E 
a luta pela vida prossegue como desde o início da criação: as aves 
alimentando-se dos peixinhos desprevenidos. 

Eles, peixinhos, acreditam que a vida é esse suave nadar em 
águas calmas. Mas há precipícios. O rio é nascimento e morte...

A lembrança da morte faz-me olhar para o espaço onde 
as águas – divididas por pedras – separam-se e voltam a se 
encontrar. É o Poção que se transforma em túmulo dos incautos 
que mergulham no Salto, desafiando águas turbulentas, 
sendo derrotados pela ira da cachoeira enfurecida com a 
invasão do ser humano. 

Atraídos pelo redemoinho, eles nadam em direção às 
margens, tentando fugir à morte. Mal sabem que o certo seria 
nadar segundo a correnteza. Tornam-se, então, vítimas da 
lenda implacável. E, imolados, jazem no Poção. No entanto, 
mesmo ao morrer, eles levam consigo um último olhar 
deslumbrado da beleza quase divina. 

Ainda de pé na barcaça – enquanto se acomodam os 
companheiros de jornada – sinto, no coração, as mesmas 
batidas da infância. Eis-me lá, no meu berço, misturando 
paisagens que o tempo mudou sem, no entanto, levar o 
encanto. Vejo o Engenho Central e me confundo: cadê a fumaça 
escapando das chaminés? E o cheiro da cana esmagada? E o 
silvo da sirene, marcando horários de trabalho e de descanso? 
E os trabalhadores que, da margem direita, vinham à esquerda 
para almoçar nas marmitas trazidas pelas mulheres? Estão na 
minha lembrança e nela ficarão. Mas, agora, eu vejo um pujante, 
imenso, enorme centro cultural. Que melhor presente para o 
Barão de Rezende do que ver a transformação de seu pioneiro 
engenho central num formidável espaço cultural? A doçura da 
terra produziu cana, mas, especialmente, homens. 
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A barcaça resfolega, mas pouco se move. Meu olhar desvia-
se, ainda à direita, para a bela curva do meu rio, sinuosa 
como corpo de formosa mulher. Foi naquela curva que Nossa 
Senhora dos Prazeres, entristecida, disse-nos adeus. 

A expulsão de Nossa Senhora
Uma das mais antigas lendas piracicabanas origina-se ainda à época da povoação. O Capitão 
Geral da Capitania de São Paulo Luiz Antônio de Souza Botelho, o Morgado de Mateus, 
determinou, a Antônio Corrêa Barbosa, fosse levantada a primeira capela da povoação. 
Datada de 26 de Julho de 1770, a ordem foi clara: “Vmce. procurará o melhor sítio, na frente 
da praça principal, e delineará de modo que possa servir mais tarde de Capela Mor, a todo 
tempo que quiserem acrescentar o corpo da Igreja para fazer freguesia. A invocação há de ser 
de Nossa Senhora dos Prazeres, minha Madrinha e a Padroeira da Minha Casa, e a sua imagem 
há de ser colocada no altar mor…”
Assim foi feito. Mas Antônio Corrêa Barbosa queria que o orago fosse Santo Antônio, seu 
padroeiro. Certa noite, em sua ausência – de viagem que fizera a Itu – a imagem desapareceu 
do altar. Surgiu a lenda de que Nossa Senhora dos Prazeres, magoada, foi carregada por quatro 
anjos. E, na curva do rio, lançou anátema sobre Piracicaba: “Esta nunca será uma cidade grande”. 
A imagem de Santo Antônio foi entronizada e o santo se tornou o orago de Piracicaba.

 Nada tenho contra Santo Antônio, muito ao contrário. No 
entanto, ao longo da vida – e diante da lenda da traição a Nossa 
Senhora – senti certa nostalgia ou frustração por não tê-la como 
orago de minha terra. Seria, em meu entender, mais uma doçura 
entre tantas outras. Na realidade, ela sempre esteve presente 
nos corações piracicabanos. Condoída de nossa tristeza, eis que, 
então, ela retornou. E nós, descendentes de índios patriarcas, 
exultamos quando se instalou o novo templo, próximo ao lugar 
onde, no início de tudo, ela fora entronizada.

O Santuário
No dia 26 de julho de 2001, em solene celebração eucarística presidida pelo então bispo 
Dom Eduardo Koaik, foi instalado oficialmente o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres.  
Anteriormente, em 1974, alguns historiadores insistiram com o bispo anterior, Dom Aníger 
Melilo,  que se fizesse algo para perpetuar a verdade histórica da primeira padroeira da cidade. 
Diante disso, ele criou a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres em 19 de junho de 1974.  Mas a 
paróquia não se concretizou. Anos mais tarde, em 31 de maio de 1996, a paróquia foi recriada 
por Dom Eduardo Koaik.
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Não me contive, meu coração saltando ao ritmo dos 
corações de nossa gente. O caipirinha da beira-rio, dos que 
pareciam orar apenas ao olhar as águas do Salto, agradeceu 
aos céus e fez sua ação de graças. Tive certeza de Nossa 

Senhora dos Prazeres ter sentido novo prazer diante de 
minha homenagem humilde e comovida.

alegria de um Caipira

Ai, ai, ai, santinha minha,ai, 
que bão que ocê vortô!
Vai trazê Nosso Sinhô?
 
Eu sempre ouvi falá de mecê,
essas coisa de ouvi dizê,
de ouvi sem conhecê.
Eu tava sonso, triste,
até garrava perguntá:
“Será memo que ela existe?
Ou será que me enganaro?”
Então me  alembro que  contaro,
me alembro que sempre falaro
que, certo dia, magoada e cum frio,
ocê dexô nóis abandonado,
sumindo na curva do rio.
E que, carregada por quatro anjo,
por Gabrié e Migué Arcanjo,
ocê se lamentô, toda cheia de ciúme:
“Se me trocaro por Santantonho,
num arrecramo e nem protesto.
Mai procêis acabô o sonho
de sê cidade grande e feliz
daquele jeito que eu quis,
de alegria em cada gesto,
de encanto e de buniteza,
Fiquem co santo casamentero,
isso num causa estranheza;
Mai pro mundo eu vô dizê,
isso doa pra quem doê,
que ocês arrenegaro
Nossa Sinhora dos Prazer,
ocêis ainda hão de vê.”
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 Ai, ai, ai, santinha minha
ai que bão que ocê vortô.
Mecê traiz Nosso Sinhô?
 
Prá falá tuda verdade, 
cum franqueza, honestidade,
tinha arguma  coisa  fartando.
Inté pensei fosse castigo 
ou arguma coisa comigo:
o rio ficando triste, secando, 
o sertão virando mar de cana,
criançada sem pão, sem cama, 
o orgulho da gente abalado,
o “Nhô Quim” crucificado,
as rua cum buraco em tuda esquina,
a beleza esmilinguindo,
as flor e os encanto sumindo…
O canto perdeu a rima.
Arguma coisa acontecia
e nói nem siquer  sabia.
Ai que bão que ocê vortô.
Trouxe Nosso Sinhô?
 
Me adiscurpe minha santa,
das coisas que vô contá,
me adiscurpe se eu chorá:
mai eu tava desacorçoado,
eu tava desanimado,
já num sabia nem rezá.
Se mecê num embravecê,
nem pensá que sô criança,
vô tê força pra dizê:
eu tava sem esperança.
De santo do céu, eu desconfiava;
em santo já num acreditava,
só sofrimento, saudade e dor:
cadê prazer e amor?

As Nossa Senhora, tudas triste,
dor que no céu num ixiste:
a das Dor, dos Parto, das Mercê;
santinhas só de padecê:
a das sete faca cravada no peito,
a dolorosa nos pé da cruiz,
a sofredora que perdeu Jisuis,
sofrê, sofrê, que num tem jeito.
Tudo saudade, sofrimento e dor.
Cadê a do prazer , cadê a do amor?
 
Ai, ai, ai, santinha minha,
ai que bão que ocê vortô.
C´ocê vorta o Sinhô.
 
Agora, me contaro,
no dia do aniversário,
que mecê veio prá ficá.
Ninguém mais tem que arrecramá:
Nossa Sinhora do Prazer,
padroera nova e querida,
com seus anjo no santuário,
com Jisuis lá no sacrário,
abençoando a nossa vida.
Minha alegria enche a arma,
meu coração se acarma,
é tempo de otra história,
de recuperá a memória,
de começá tudo de novo,
mecê, Jisuis, e nói, o povo.
 
Fico sentindo as benção do céu,
caindo, chuva sobre as colina.
E penso na Noiva, noiva e minina,
catita e faceira, luxenta de novo.
Se já era Noiva tão bela,
agora, quem vai guentá ela?

Deus abençoa nóis de tudo lado,
pra que vorte o casório perfeito:
a noiva bunita, os noivo apaxonado,
a cidade abençoada, num tem mais jeito.
Puis é o que tô veno, minha santinha,
num sonho que encanta e seduiz:
lá nos arto, de braço aberto, o Sinhô Bom Jisuis;
lá no centro, na catedrar, Antonho padroero,
sem ciúme ninhum, casamentero;
lá no Bongue, a Inhala Seca brincando,
e na berada do sarto, com flor desfoiando,
a doçura do amor dos pobre, Rosa de Jesuis,
toda santa, iluminada de luiz.
Vejo as água do rio renascendo,
as pedra do sarto espumando,
as árvore da terra anunciando
o milagre acontecendo.
Pois fartava só a mãe, a mãe santa, encantadora,
mãe dos home, mãe da gente, auxiliadora.
E, intão, ocê vortô, minha santa, minha frô.
 
Pode entrá, fique à vontade, a casa é sua.
Que nóis tudo, em procissão na rua,
pra  ocê num í  mai imbora, nem avoe na curva do rio
vamo inventá Ave Maria de agradecê:
“Ave Maria, cheia de graça e prazer,
o Sinhô tá cum mecê;
bendita é ocê entre tuda as otra santa que existe;
e bendito semo nói, fruto de sua vorta, caipira daqui,
bendito fruto que nem Jisuis.
Santa Maria dos Prazer,
mãe de Deus e de tudo
– do rio, das gente, das cana, das colina, dos menino, das menina –
Acuda nói, agora e em tuda as hora, também.
Para sempre, Amém.”

OBS.: Originalmente publicado na “Tribuna Piracicabana” e em A Província 
eletrônica (www.aprovincia.com.br)
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Ainda não querendo ir-me, quase extasiado de belezas antigas 
e renovadas, procuro, à esquerda, a generosa, a maternal árvore 
do Largo dos Pescadores. À sua sombra, as pessoas descansavam, 
pescadores teciam redes e tarrafas, tomando cachaça e contando 
mentiras.  Ela, a majestosa árvore, abrigava, do sereno, os seresteiros e 
seus violões. Morreu, a encantadora mãe da praça onde, ainda agora, 
seresteiros continuam com suas cantorias de amor. E de saudade. 

Num vozeirão alegre – quase como pedido de proteção – o 
Gordo dá ordens para nos acomodarmos. A barcaça movimenta-se 
iniciando a, para mim, grande e doce aventura. Olho – como que 
despedindo-me – a margem esquerda. Vejo-me correndo à margem 
do rio, entrando e saindo, indo ao encontro de Nhô Lica que, 
juntamente com meu pai, atiçava-me a imaginação transformando 
pedrinhas comuns em brilhantes valiosos. E onde estaria a Loca de 
Pedra, que jamais vi, com tantas lendas, histórias, fantasmas? 

Nhô Lica, adorável sonhador 
A minha quase obsessiva atração por pedras, nunca a entendi a não ser como poderosa influência de Felix do 
Amaral Mello Bonilha, o Nhô Lica, o mais fascinante de nossos personagens populares, que todas as tardes, 
passava diante de minha casa, vindo do rio pela rua Moraes Barros, carregando pedras e pedregulhos, para 
depositá-las numa caixa do então Banco Commercial, onde está, hoje, o Itaú, na Praça José Bonifácio. O gerente 
do banco, seo Gustavo, atendia Nhô Lica com toda a seriedade e respeito, guardando as pedras como se fossem 
preciosas, diamantes que o nosso doce louco da aldeia acreditava fossem.  Quando Nhô Lica faleceu, em 1954, o 
Monsenhor Rosa, vigário da Catedral de Santo Antônio, fez questão de que suas pedras fossem depositadas no 
chão da igreja, entre obras de reforma que se faziam. Sempre me pareceu estranho o respeito quase 
sacramental que se tinha, em Piracicaba, por Nhô Lica e suas pedras.
O fato é que, certo dia, me descobri como que imantado pela estranha fascinação por pedras. Em viagens de 
férias, eu catava pelo menos uma pedra como lembrança de lugares onde estive. Pedras de praias, pedras de 
montanhas, pedras de lugares que me despertavam impressões estranhas, quase sagradas. Quando soube da 
derrubada do Estádio do XV, transformado em supermercado, corri até o local e, sem autorização de ninguém, 
catei uma pedra e um tijolo daquele templo do futebol. Guardo-os até hoje, numa parede onde está uma telha 
da casa de meu avô na Santa Rita, uma pedra do Itapeva, outra do rio, uma placa do também assassinado Hotel 
Central, outra telha feita na olaria da rua do Porto, de meu tio, onde estão as duas imensas chaminés.
Com o tempo, descobri, então, que Nhô Lica apenas me tocara a alma num ponto ancestral, na 
milenar atração do homem pela pedra. 

A palavra loca é pouco usada atualmente. Mas era comum aos 
antigos portugueses. Seu mistério, talvez, esteja em sua origem 
sânscrita “loka”, significando mundo, lugar. Na sua evolução 
para o latim, derivou-se em “locus”, com o mesmo sentido: lugar, 
abrigo. E, em português, passou a ser loca, sinônimo de toca. E, 
portanto, um lugar, um mundo, um abrigo. 

Na Rua do Porto, havia a “loca de pedra”, uma casa feita 
de pedras, com uma laje sob a qual os peixes se abrigavam 
dentro d´água, especialmente os chamados cascudos. A “loca 
de pedra” tornou-se verdadeira armadilha dentro da qual os 
peixes eram retirados com as mãos por pescadores ou simples 
curiosos. Com as mudanças naturais e obreiras naquela 
extensão do rio, a “loca de pedra” desapareceu, tornando-se 
um dos mitos do rio de Piracicaba. O autor deste livro não 
conhece fotos do local, mas, felizmente, o jornalista e artista 
plástico Fortunato Losso Netto pintou uma tela reproduzindo 
onde e como se localizava. O quadro é de propriedade do neto 
do pintor, Marcelo Batuíra Losso Pedroso.  

A mítica Loca de Pedra

A loca de João Chiarini 
Na edição do jornal “O Diário”, de 18 de maio de 1980, o folclorista João Chiarini escreveu: 
“A ‘Loca de Pedra’ existiu à rua Luiz de Queiroz, entre as ruas Monsenhor Manoel Francisco 
Rosa e Cristiano Cleopath. Era um sobradão comprido. Feito de pedras curugas, com reboco 
nos ajustes. Havia várias residências, geralmente, ali moravam filhos de ex-escravos. Embaixo 
existia a venda de Ângelo Nozela. Na parte de cima da quadra, encontrava-se a chácara 
de Hans Rehder. As portas levavam às sacadas, podendo ver-se o salto, pois, se não tinha 
construído a Estação de Tratamento da Água, à rua Luiz de Queiroz.
Via-se a Caixa D’Água, a primeira, que foi demolida, porque diziam que ela “dava tifo”. Era um 
enorme reservatório, quase à cabeceira do Salto, mas no seu lado esquerdo, pouco acima do “Pisca”. 
Olhava-se, também, o “Canão Vermelho”, que levava a água do segundo reservatório à Usina Elétrica 
– a primeira multinacional que entrou aqui, a “The Brazil Southern Eletric Company”. 

O trampolim desapareceu. As águas estão mais tímidas. E 
o Clube de Regatas, o mais importante e pioneiro de nossos 
clubes? Cadê o Regatas que, na Noiva da Colina – já conhecida 
como Atenas Paulista – teimava em ser a nossa Esparta, gerando 
atletas, campeões, jogadores de basquetebol, nadadores, 
remadores? Ah! a heróica saga do Regatas. Ah! que grande 
história, que forja de verdadeiros heróis, de homens de caráter 
e de mulheres fascinadas.
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The barge was already moored. The engine, silent; and the waters flowed 
by, tame. Smiling, the fisherman – who was to take us in this sweet adventure 
– held out his hand, helping me come aboard the small vessel. Emotion held 
the air imprisoned in my lungs, my heart racing, intense remembrances fleeting 
through my head like flashes or scenes of a motion picture that I, nevertheless, 
knew to be real. The feeling was a predictable one to me, for it would be also a 
sentimental journey. Actually, a fully sentimental one. For there I was – 75 years 
old – reinitiating a history that forged me as a man, as a human being. 

These waters, my river, to me were still a baptismal font. And it was here, where 
I now stood – right in front of the old Clube de Regatas (Sailing Club), point of 
departure and arrival of ancestral navigations – that I, two or three-years old – my 
father holding my hand – wet my little feet in the waters of the holly river. And so 
many decades later – now an aged man, but still enamored – I would do it again. It 
would be a new baptism, maybe a Confirmation, but not, yet, an extreme unction. 

I crossed myself then – “in the name of the Father, the Son and the Holly Spirit” – 
held the hand of the fisherman and felt the water wet my feet.  The air left my lungs 
freely, in a long exhalation. And, a childish joy took possession of my whole being. 

There I was, letting myself be carried by the waters of the beloved river, of the 
river that crossed my life marking me indelible, imposing on me the privileged 
identity of being a caipiracicabano. It, the Holly river, still marks me, still crosses 
my life, the life of my fellow local-born citizens. At that moment, I commenced an 
emotive return to a temple, the temple of my land. 

I let myself be carried away. Past and present started mingling and my soul 
readied to view and review, to hear and feel, to contemplate. It would be, once 
again, an opportunity to – an old man – recount the tale that I have known since 
childhood. And that remains ever more beautiful. It was the beginning of a fairy 
tale. I let my thoughts fly, taking my soul with them.

Before Fats – an experienced navigator, knowledgeable of every irregularity 
in the river – turned on the engine, my eyes saw Paradise as it was created. A long, 
long time before the western and Christian versions, two siblings – Ocean and 
Thetis – got married. And the goddess mothered more than three thousand rivers 
and forty-one high-seas Nymphs The daughters of Thetis and Ocean personify the 
rivers, creeks, wells and springs. The waters became male and female, offspring of 
the primeval couple. 

I understood, at once, that the Piracicaba River, my river, was one of the three-
thousand primeval rivers, to me the most beautiful of all. I imagined the beginning 
of creation in the “place where the fish stop”: in the beginning, it was the river. And, 
virgin woods. And, clear waters, birds flying, animals in search of food, the nature at 
peace, caressed by the first human being, also its child: the Indian. All that wonder 
belonged to the Indian. Or rather: the Indian shared that Eden of creation. 

The first white man appeared, it is not known when. Neither who he was. Only 
many, many centuries later was there a record of his presence, invading Paradise, 
desecrating the virginity of the Holly.

BAPTISM

While the fisherman readies the boat, my eyes roam around. I’m already in the 
boat and I feel apart from time, maybe absent from the world. I don’t see the now, 
but yesterday. Then, I imagine the shock of joy of the first navigators who landed 
here, amazed by so much beauty. It was just the waters, the woods. And, the Indians. 

I look around myself. The waters – beyond the incredibly melodious roar of 
the Fall – now flow tamely, passing in front of the old home of Luiz de Queiroz, the 
large mansion atop the Hill. And, of the Settlers’ House. At the roar of the engine 
of the barge, black feathered cormorants flit about, dotting the space with black, 
however speckled with the white of the herons. That’s it: the herons are back! And, 
the struggle for life goes on, as indeed it does since the very beginning of creation: 
birds feeding on unaware fry. 

They, the fry, believe that life is this pleasant swimming in calm waters. But, 
there are precipices. The river is both birth and death...

The memory of death makes me look into the space where the waters – split by 
boulders – flow apart and then meet again. It’s the Poção (Big Whirlpool), that becomes 
a tomb for the unwary who dive in at the Waterfall defying the turbulent waters and are 
defeated by the wrath of the rapids, angered by the intrusion of human beings. 

Sucked at by the whirlpool, they swim towards the shore, trying to escape 
death. Little they know that the right thing to do would be to swim following the 
current. Thus, they become victims of the merciless legend. And, immolated, they 
lay in the Poção. However, even in death, they take with them a last awed look of 
an almost-divine beauty. 

Still on my feet in the barge – while my fellow travelers settle in – I feel, in 
my heart, the same beating of my childhood. Here I am in my crib, mixing up 
landscapes that time has changed, without, however, taking away their charm. I 
watch the Engenho Central (Central Sugar Factory) and feel confounded: where’s 
the smoke escaping from the chimneys? And, the smell of crushed sugar cane? 
And, the hiss of the siren, marking work and rest schedules? And, the workers, 
crossing from the right to the left bank in order to eat their lunch from the lunch 
boxes brought by their women? These are in my memory and there they will 
remain. But, now I see a thriving, immense, huge cultural center. What better gift 
to the Baron of Rezende than seeing the transformation of his pioneer central 
sugar factory into a splendid cultural space? The sweetness of the soil produced 
sugar cane but, in special, it produced men. 

The barge puffs away, but little it moves. My eyes stray, still to the right, toward 
the beautiful bend of my river, as sinuous as the body of a beautiful woman. That’s 
the bend where Our Lady of Pleasures, saddened, bid us farewell. 

I have nothing against Saint Antony, quite the opposite. Nevertheless, 
throughout my life – and in view of the legend of the betrayal to Our Lady – I felt a 
certain nostalgia or frustration for not having Her as the patron saint of my land. 
That would be, in my understanding, one more sweetness, among so many others. 
Actually, She has always been present in Piracicaban hearts.  Compassionate 
of our sorrow, at last She returned. And we, descendants of Patriarchal Indians, 

rejoiced when the new temple was erected, near the place where, in the 
beginning of everything, she had been enthroned.

I couldn’t restrain myself, my heart jumping to the rhythm of the hearts of 
our people. The little riverside caipira (back-countryman), one of those who 
seemed to pray by just looking at the waters of the Fall, thanked the heavens 
and said his Thanksgiving. I was sure that Our Lady of Pleasures felt a renewed 
pleasure with my humble and touched homage.

Whishing not to go yet, almost ecstatic with ancient and renewed beauties, I 
search, on the left, for the generous, motherly tree on the Fishermen’s Square. Under 
its shade people rested, fishermen made nets and cast nets while drinking cachaça 
(sugar cane brandy) and told lies.  It, the majestic tree, provided shelter from the dew 
to serenaders and their guitars. It died, the charming mother of the square, where to 
this day serenaders still carry on with their songs of love. And, of longing. 

In a booming, cheerful voice – almost as a plea for protection – Fats issues 
the command for us to take our places. The barge starts moving, commencing, 
to me, the great and sweet adventure. I look – as if saying my farewells – at the 
left margin. I see myself running along the riverbank, getting in and out, going 
to meet Nhô Lica who, along with my father, tickled my imagination by turning 
common pebbles into valuable diamonds. And, where would be the Loca de 
Pedra (Stone Den), which I’ve never seen, of so many legend, stories, ghosts?

The mythical Loca de Pedra

The loca word isn’t used much nowadays. But, it was a common one 
for the old Portuguese. Its mystery lies, perhaps, in its Sanskrit origin “loka”, 
meaning world, place. In its evolution into Latin, it derived into “locus”, 
with the same meaning: place, shelter. And, in Portuguese it became loca, a 
synonym of toca (lair, den). Therefore a place, a world, a shelter. 

On Port Street, there had been the Loca de Pedra, the “stone den”, a house 
built of stones with a stone slab under which the fish took shelter in the water, in 
special the so called cascudos (horny-scaled catfish). The “stone den” turned into 
a veritable trap from which the fish were taken with bare hands by fishermen or 
by simple bystanders. What with natural changes and constructions on that part 
of the river, the “stone den” disappeared, so becoming one of the myths of the 
Piracicaba River. The author of this book has no knowledge of any photograph 
of the place, but fortunately, journalist and plastic artist Fortunato Losso Netto 
had painted a screen reproducing where and how it was located. The painting is 
property of the painter’s grandson, Marcelo Batuíra Losso Pedreira.

The diving board is no more. The waters now are shier. And, the Clube 
de Regatas (Sailing Club), the most important and pioneering of our clubs? 
Where’s the Regatas, that in the Bride of the Hill – already known as the 
Paulistan Athenaeum – stubbornly vied to be our Sparta, spawning athletes, 
champions, basketball players, swimmers, rowers? Ah! The heroic saga of the 
Regatas. Ah! What a great story, forging veritable heroes, men of character 
and fascinated women.

Foto: Davi Negri
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E todo o passado faz-se presente. O antes torna-se o agora. 
Ou o hoje se faz ontem. É quando os olhos se voltam, como 
num abraço íntimo, para a Rua do Porto, aquela que foi Porto 
antes de ser Rua. Ela é o livro em que se concentrou, página 
por página – palavra por palavra, aliás – toda a história 
caipiracicabana. É nossa pia batismal. E consigo repetir, 
frase por frase, o que já escrevi em livro anterior. Sinto-me 
padrinho de algum batizado. E penso e recito.

**************************

O primeiro registro escrito do nome “Rua do Porto” é de 9 
de abril de 1863. Foi quando se publicou a autorização para a 
Câmara pagar 193$600 a Oliveira Leme, “que plantou árvore 
em roda do pátio da Matriz e da rua do Porto”.

A Rua do Porto era, em 1900, ainda esse palco de 
contradições e de conflitos, mas onde sempre pulsou a alma 
piracicabana. Desde o início da povoação, a vida acontecia 
à beira rio: negros, índios, caçadores, capitães do mato, 
garimpeiros, pagadores do governo. Os batelões chegavam 
cheios de cargas que ficavam no depósito da Companhia 
Fluvial, um barracão que viria a ser o Clube de Regatas ao 
longo do Século XX. Depois, a decadência, o lugar perigoso, 
quase hostil.

A Rua do Porto, pia batismal
A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar é na 
outra banda, num ponto bem mais abaixo, bem diverso do que 
em primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?

“ 
”Reflexão de Riobaldo, em “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa

profeCia do paiaguá 

Ao ver homens brancos invadindo o nicho, eu, paiaguá, 
pensei fossem  novos bichos. Barbudos, com chapéus, mosquetes 
nas mãos, desafiavam os céus aos gritos e uivos de cão. Não 
falavam, gritavam; não sorriam, grunhiam. Os brancos 
pareciam conhecer-nos, como se em busca de ter-nos, de 
aprisionar-nos, deter-nos, matar-nos. O paiaguá  quis tê-los 
como amigos, oferecendo-lhes – aos inimigos! - pedrinhas 
brilhantes de presente, rostos sorridentes, o sabor da manga 
madura, a gostosura do peixe de água doce, hóstia sagrada 
que o rio lhes trouxe.

O homem branco tomou posse do roçado. Mal se importou 
com a serenidade do rio, com a paz dos arvoredos, dos 
segredos guardados no silêncio do paraíso. O rio era apenas 
um caminho, de ir e de voltar, não um jardim para ficar. Carijós, 
caiapós conformaram-se, calaram-se diante do branco cruel. 
Mas não os paiaguá, que se revoltaram, lutaram, sangraram, 
flechas nas mãos recusando a escravidão.  Escapamos para o 
mato, para fugir de maus tratos, convivendo com bichos mais 
generosos do que o branco maldoso. 

Se meu povo sumiu, a alma ficou no rio. E permanecerá 
na cidade por toda a eternidade. O branco caipira será, como 
caipira foi o paiaguá. 

Apenas o humilde imigrante italiano Afonso Pecorari, de 
seu armazém e já orientando o filho Alidor, o Lelé, conhecia 
todos os que iam e vinham, pescadores, oleiros, prostitutas, 
as negras que a cidade enjeitava, os homens com cara de 
maus que, acompanhando Manduca Duarte — o velho 
bandeirante — serpeavam o rio em direção ao Marins.

Os moradores — desde o empresário Buarque de Macedo, 
que adquirira o Palacete Luiz de Queiroz no alto da colina aos 
donos de olarias — queixavam-se por ser lugar insalubre e 
abandonado pela Intendência. Quase ao lado do Largo dos 
Pescadores, despejava-se o esgoto da Cidade, lugar mal-
cheiroso que as pessoas mais bem educadas haviam apelidado 
de “Vesúvio”, mas que o povo chamava de “Bosteiro”, nome 
que quase atravessou o século: “não vão nadar no `Bostero´ 
que lá pega doença”, diziam as mulheres do povo para os 
meninos que iam em busca da sedução do rio.

O redator do “Almanak 1900” – Manoel de Arruda Camargo 
— reconhecia as deficiências, os problemas da rua do Porto, 
mas se desmanchava em prazer ao descrevê-la: “a rua do Porto 
em dia de festa é, mutatis mutandis, a baía do Botafogo, no 
Rio, em dia de regatas. “Valha o simile.” Mas reconhecia não ser 
um “lugar sadio e, valha a verdade, é o único ponto paludoso 
de toda a cidade.” E, também – sendo rua acompanhando 
o rio — “na sua bela curvatura, a única rua torta de toda 
Piracicaba.” Era quase diante dessa curva do rio que Afonso 
Pecorari montara seu armazém e bar, que se tornaria o atual 
Restaurante Arapuca, ainda da família Pecorari (Paulo e Hélio), 
atualmente administrado pelo Paulinho (foto).

Afonso tinha sido chefe de navegação no antigo porto 
de Araquá. Ele e o lendário Manduca Duarte poderiam 
contar como fora a rua do Porto, toda plantada com 
resedás. Famílias de oleiros e de pescadores exercitavam 
a solidariedade diante de tantas lutas, especialmente 
quando o rio — por causa da noiva virgem que repousava 
em seu leito, outra rica lenda — se punha a roncar 
e, inquieto, atravessava as margens, inundava casas, 
alagava olarias, campos.
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Nhô Manduca Duarte – sertanista experimentado, dizia-se 
que sócio oculto do Barão de Serra Negra em terras distantes 
— lamentava-se, mas conhecera coisa pior nas lonjuras de 
Mato Grosso e Goiás. E dizia do que vira, até mesmo da terrível 
enchente de 1896, de que ninguém se esquecia, “quando canoas 
entraram nas casas pelas janelas”. Eles eram dos que tinham visto 
os áureos tempos da Companhia Paulista de Navegação Fluvial, 
sonho antigo de João Luiz Germano Brunhs, concessão imperial 
de 1873. Eram os vapores “Piracicaba”, “Souza Queiroz”, entre 
outros — indo e chegando, desembarcando, recebendo carga e 
passageiros, a festa do povo a cada partida e a cada chegada.

Mas tudo terminara. Pois o trecho do rio, entre a rua do Porto 
e João Alfredo (Artêmis), era acidentado demais: as pedras no 

Bongue, corredeiras nas Ondas, nas Ondinhas. A conquista do 
ramal da Ituana até o Porto João Alfredo, se trouxera outra forma 
de desenvolvimento, empobrecera a rua do Porto, deixara-a aos 
seus próprios moradores, gente humilde, “barrigas verdes”, até 
mesmo oleiros que lutavam pela vida, na faina das olarias dos 
Nehrings, dos Pecorari, de uns italianos de sobrenome Ometto, 
do Juca Barbosa, – a única que fazia telhas curvas e que viria 
a ser, no outro século, do dentista Elias Cecílio. Era uma rua 
esquecida dos políticos que, apenas de quando em quando, se 
lembravam de reurbanizá-la. 

Durante as três primeiras décadas do século XX, Piracicaba, 
apesar do significativo aumento populacional, não recebeu 
qualquer investimento na área de saneamento básico. Foi apenas 

em 1935 que o prefeito Joaquim Norberto de Toledo começou a 
pensar em mudanças na rede coletora de esgotos, pedindo que a 
Secretaria de Administração nomeasse um especialista para fazer 
um diagnóstico da intervenção necessária.

Em ofício que tornou público à população, através de 
publicação pelos jornais locais, o prefeito lembra que a 
rede de esgotos era a mesma projetada 40 anos antes pelo 
engenheiro Saturnino de Britto, quando a cidade contava 
10 mil habitantes. E assim descreve a rede: “construída com 
manilhas de barro, cujos diâmetros oscilam entre 12 m no 
começo, na Rua Riachuelo, desenvolve- se em linha sinuosa 
pela margem esquerda acompanhando a grade do riacho 
Itapeva, e do fim desse riacho pela margem esquerda do rio 

Piracicaba até a rua do Porto, onde termina com diâmetro de 
18 m, em local completamente habitado e próximo de um 
grupo escolar e dos clubes Náutico e Regatas”.

O pior vem a seguir: ” a rede descarrega matérias fecais no 
rio Piracicaba, em lugar pouco fundo, formando colmatagens 
com emanações insuportáveis e nocivas, o que reclama 
drenagens periódicas”.

A situação era tão grave que o prefeito admitia que, em dias de 
chuva, o refluxo fazia com que as matérias fecais voltassem para os 
prédios em ruas baixas e próximas da linha dos coletores, sendo 
comum, ainda, que as manilhas se partissem em lugar onde a linha 
coletora permanecia a descoberto. Ela foi amada mesmo quando 
feia e suja. E, agora urbanizada, mais amada é ainda. 

Foto: Davi NegriFoto: Davi Negri
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ICEN - Instituto Cecílio Elias Netto
Criado em 2015, o Instituto Cecílio Elias Netto, entidade sem fins lucrativos com sede na Travessa Luiz Thomazi, 
esquina com a Rua do Porto (ao lado do Arapuca), tem como finalidade preservar, cultivar e propagar a arte e 
cultura piracicabana, através de ações envolvendo toda a comunidade; apoiar estudos, incentivar e elaborar 
planos, programas ou execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área artística e cultural; estimular 
ações nas mais diversas áreas, executando e auxiliando nas promoções de congressos, conferências, seminários, 
palestras, painéis, simpósios, shows artísticos e culturais; além de cuidar da preservação do patrimônio 
iconográfico da cidade de Piracicaba, entre outras atividades. Sua criação é uma homenagem, ainda em vida, 
que amigos e familiares prestam a Cecílio Elias Netto.

And the past became present. Before became now. Or, today became yesterday. 
That is when the eyes turn, as in an intimate embrace, towards Port Street, that which 
had been a Port before becoming a Street. It is the book where one finds, concentrated, 
page by page – world by world, actually – the whole caipiracicaban history. It is our 
baptismal font. And, I find myself able to repeat, world by world, what I already wrote 
in a former book. I feel like the godfather at a baptism. And, I think and declaim.

The first written record of the name “Port Street” is from April 9, 1863. It is 
recorded in a published authorization, by the City Council, for payment of 193$600 
(currency at the time) to Oliveira Leme, “who planted trees around the Mother 
Church and Port Street Square”.

By 1900, Port Street was still that stage of contradictions and conflicts, but also a place 
where the Piracicaban soul always pulsated.  From the beginning of the settlement, life 
happened by the riverside: Negroes, Indians, hunters, capitães do mato (runaway slave 
catchers), prospectors, government paymasters. The barges arrived full of loads that were 
stored in the River Company warehouse, a large shed that was to become the Sailing Club 
throughout the 20th Century. Then decadence, a place dangerous, almost hostile.

Only a poor Italian immigrant, Afonso Pecorari, in his grocery store and already 
coaching his son Alidor, aka Lelé, knew all those who came and went; fishermen, 
potters, prostitutes, the Negresses the city rejected, the evil-faced men who, 
accompanying Manduca Duarte — the old bandeirante (trailblazer) — wound 
their way following the river towards Marins.

The dwellers – f rom entrepreneur Buarque de Macedo, who bought the Luiz de 
Queiroz Mansion atop the hill, to the owners of tileries – complained about the place 
being unhealthy and forsaken by the Intendancy. Almost next to the Fishermen’s 
Square, the city sewage was thrown into the river, an evil-smelling place that the 
more educated people had nicknamed “Vesuvius”, but which the people called 
“Crap Pool”, a name that almost endured through the century: “don’t go swimming 
in the “Crap Pool”, you’ll catch a disease there, the common women told their boys 
who went out to the river, enticed by its seduction.

The editor of “Almanak 1900” – Manoel de Arruda Camargo – recognized the 
deficiencies and problems of Port Street, nevertheless taking great pleasure in 
describing it: “Port Street, on feast days, mutatis mutandis, is like Botafogo Bay in 
Rio, on sailing match days. “Let the analogy be held true”. But, he recognized that 
“it is not a healthy place and, in truth, it’s the only marshy point in all the city”. And 
also – as a street that followed the river – “its beautiful curvature, the only crooked 
street in all Piracicaba”. It was almost facing this river bend that Afonso Pecorari had 
established his grocery store-cum-drink shop, which was to become the present-
day Arapuca Restaurant, still owned by the Pecorari Family (Paulo and Helio).

Afonso had been navigation boss in the old Araquá Port. He and legendary 
Manduca Duarte could recount how the Port Street looked like, all of it planted with 
reseda flowers. Families of potters and fishermen exercised solidarity in face of so 
many struggles; specially so when the river – because of the virgin bride reposing 

Port Street, the baptismal font

in its bed, another rich legend – started to roar, and restless, overflowed its banks, 
invaded homes, flooded tileries and fields.

Nhô Manduca Duarte – an experienced hinterland explorer who said that he 
was a hidden partner of the Baron of Serra Negra in faraway lands – complained, 
but he had experienced much worse in far away Mato Grosso and Goiás. And, he 
said to even have witnessed the terrible 1896 flood that no one forgot, “when canoes 
floated through the windows of houses”. They were the ones who had witnessed 
the golden times of the Companhia Paulista de Navegação Fluvial (Paulista River 
Navigation Company), an old dream of João Luiz Germano Brunhs, an imperial 
grant passed in 1873. There were the paddle-steamers “Piracicaba” and “Souza 
Queiroz”, among others — going and arriving, disembarking, taking in cargo and 
passengers, a feast for the people at every departure and arrival.

Bu,t it had all ended. For the stretch of river between Port Street and João 
Alfredo (Artêmis), was too treacherous: the boulders in Bongue, rapids in Ondas, in 
Ondinhas. Arrival of the Ituana railroad extension reaching the João Alfredo Port, 
although bringing forth another kind of development, resulted in poverty to Port 
Street, relegating it to their own residents: destitute people, “green bellies”, even 
potters toiling for a living in the tileries of the Nehrings, Pecorari, some Italians with 
surname Ometto, of Juca Barbosa, – the only one producing curved tiles and that, 
in the next century, would be owned by dentist Elias Cecílio. It was a street forsaken 
by politicians, who cared to redevelop it only from time to time. 

During the first three decades of the 20th Century, notwithstanding a significant 
increase in its population, Piracicaba didn’t receive any investment in basic sanitation. 
Only in 1935 Mayor Joaquim Norberto de Toledo began thinking about changes in the 
sewage draining network, requesting that the Secretary of Administration appoint a 
specialist to prepare a diagnosis of the necessary intervention.

In an official letter made public through the local newspapers, the Mayor reminded 
that the sewage collection system was the same one designed 40 years before by Engineer 
Saturnino de Britto, when the city had ten thousand inhabitants. And he describes the 
network thus: “built with clay pipes with diameters starting at 12 m in its beginning at 
Riachuelo Street, it proceeds in a winding line along the left shore following the grill of 
the Itapeva Creek and at the end of that creek following the left bank of the Piracicaba 
River until Port Street, where it ends with a diameter of 18 m, in a fully inhabited place 
near an elementary school and the Náutico and Regatas Clubs”.

The worst is yet to come: “the network delivers fecal matter into the Piracicaba 
River, in a shallow stretch, allowing the formation of slush with unbearable and 
noxious fumes, demanding periodic dredging”.

The situation was so serious that the Mayor admitted that on days with strong 
rain the reflux caused the return of fecal matter to buildings in low-laying streets 
near the collecting line and that it was common that the pipes shattered in places 
where the collecting line was uncovered. It was loved even when ugly and dirty. 
Now, developed, it’s even more beloved.

Fotos:  Fabio Rubinato
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Algo, então, sufocante acontece-me no coração. É um 
deslumbramento como se me visse diante do Inefável. Aquela 
imagem bíblica de o Espírito de Deus pairar sobre as pessoas 
e as coisas parece-me tornar-se real sobre nós, na barcaça 
humilde. O tempo corre para trás, os séculos se atropelam e o 
Gordo adquire as feições de Pedro. Somos pescadores no mar 
da Galileia. O meu rio é onde acontece a pesca milagrosa. 
Tornamo-nos pescadores também de homens. Balbucio num 
sopro de emoção: “Senhor, em tua palavra lançamos a nossa 
rede!”. O Piracicaba é o rio da vida. 

O Batismo consolida-se através do Crisma que nos fortalece. 
As águas trazem-nos a Confirmação. Há uma força especial 

CRISMA

Águas do alto céu, bendizei o Senhor;
Lua e Sol, bendizei o Senhor!
Astros e estrelas, bendizei o Senhor!
Chuvas e orvalho, bendizei o Senhor!
Montes e colinas, bendizei o Senhor!
Mares e rios, bendizei o Senhor!
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor!
Filhos do homem, bendizei o Senhor

“ 

”(Cântico das Criaturas)

perpassando os espaços, a paisagem. Penso no Espírito de Deus, 
que sopra suavemente. Deus expira, o homem inspira. Nossos 
pulmões enchem-se, pois, dessa inspiração. A aventura de 
acompanharmos o correr das águas corresponde à de percorrer 
a própria vida. O rio é nosso caminho. As águas são nosso Crisma. 

Enfim, entendo. O rio é nossa pia batismal. E a Confirmação 
se deu através das obras de nossos ancestrais, da adoração 
aos deuses das águas, da confiança no solo fértil. No Crisma, o 
pastor diz: “A paz esteja contigo”. Sinto-a em nós, na barcaça. E 
os meus se tornam olhos de ver, e os ouvidos, de ouvir. Vejo e 
ouço com mais nitidez, em paz. Pescadores de nossa história, 
começamos a colher os frutos do tempo, desde a povoação.
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Mal dá para vê-lo, as águas do Salto e a Casa do Povoador  
impedindo a visão como se preservassem um mistério. Mas 
sei que ainda está lá, mesmo que esquecido e cada vez mais 
ameaçado: o cemitério dos índios, de tempos imemoriais, mas 
acolhido em terras que pertenceram a Luiz de Queiroz. Está ao 
lado de seu Palacete, o “Seio de Abrahão”, próximo da antiga 
Fábrica de Tecidos. O terreno continua abençoado pelas águas 
do rio, que ora o contemplam, ora o fecundam. 

É um relicário, terra sagrada do índio com os seus muitos 
deuses. Um relicário que, no entanto, prossegue ameaçado 
pela insensibilidade dos homens de nossos dias.  Nas pedras de 
Piracicaba, estavam gravados registros preciosos da caminhada 
humana através dos séculos, com inscrições rupestres.  O 
cemitério, segundo Archimedes Dutra – a partir de pesquisas 
arqueológicas – teria três séculos antes da fundação de 
Piracicaba. A partir de escavações, descobriram-se verdadeiras 
obras de arte, esculpidas e pintadas pelo indígena primitivo. 

O cemitério dos índios 

Casa do Povoador 
A Casa do Povoador, um dos marcos históricos de Piracicaba, não é a casa original do povoador 
Antônio Correa Barbosa que se instalou, primeiramente, à margem direita do rio Piracicaba. A 
antiquíssima edificação à margem do rio, quase diante do Salto, tem um histórico mais recente 
e a primeira data comprovante da propriedade é de 1894, conforme revela o historiador Jair de 
Toledo Veiga. Em 1909, Antônio Firmino Bueno comprou-a de Antônia Dias Napoles. Chegou 
a pertencer ao Asilo de Órfãos Coração de Maria Nossa Mãe, sendo adquirida pelo Dr.Kok, 
da Sucrérie Brésilénne, que a vendeu, a José Vigno. Foi em 1944, na administração de Jorge 
Pacheco e Chaves, que a Prefeitura adquiriu o imóvel. Quando do bicentenário de Piracicaba, 
em 1967, a construção passou a ser reconhecida como “Casa do Povoador”. Foi tombada pelo 
Condephat e declarada como monumento histórico do Estado em 1969. 

Foto: Davi Negri

A arte indígena 
Foi o artista plástico Archimedes Dutra quem registrou as marcas da arte indígena em Piracicaba, em 
trabalho de doutorado na ESALQ: “A contribuição de Piracicaba na arte nacional”. O estudo se faz a partir de 
descobertas arqueológicas – peças e inscrições encontradas no chamado “cemitério dos índios (paiaguá)”, 
onde está o atual Parque Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. Archimedes diz tratar-se de “importantes 
peças trabalhadas em cerâmica e pedra, na feitura de objetos de uso comum, de utensílios e urnas funerárias 
(igaçabas), caprichosamente decoradas” e descreve-as como “arte indígena, de ótima estrutura, estilizando 
a forma de uma enorme sapucaia e, todo ele, pintado com tintas naturais, de preparação própria, isto é: 
emulsão de argila branca (branco), terra vermelha (roxo-terra) e barro preto em mistura com cera de abelha 
cabocla (preta). Uma delicada barra ornamental, com filetes pretos sobre fundo branco, ao alto da igaçaba, 
completa a decoração da peça”.   

Urna funerária
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À medida que a barca se afasta, os olhos – úmidos de 
emoção e de lembranças – abraçam o que restou do Clube 
de Regatas Piracicaba, forja de heróis, nossa Esparta a 
complementar a Atenas. Foi o berço esportivo de nossa terra, 
o Crisma dos músculos e da inteligência. 

Até o final do século XIX, era um grande terreno às margens 
do rio, pertencente aos proprietários do Engenho Central. 
Jovens estudantes da Escola de Agronomia, então recém-
criada, começaram a utilizá-lo para a prática de esportes. 
Com a adesão de moços da chamada elite piracicabana, 
criaram uma associação que, no dia 4 de agosto de 1907, foi 
inaugurada com o nome de Clube de Regatas Piracicaba. A 
primeira diretoria provisória foi constituída por: Presidente, 
Pedro M. de Ornelas; vice-presidente, Amadeu Cosentino; 
tesoureiro, Francisco José Rodrigues; procurador, M. Franco 
do Amaral; secretário, cap. Filinto de Brito. 

Eram os sócios fundadores, que, em seguida, elegeram 
aquele que viria a ser um dos maiores juristas brasileiros, o 
piracicabano Francisco Morato. A sociedade piracicabana 
do começo do século 20 passou a reunir-se no clube, em 
festejos simples, que se misturavam às grandes farras dos 
jovens atletas. Assim, foram-se passando os anos até que 
uma geração brilhante transformou o pequeno clube em 
destaque nacional. Entre eles, Virgílio Lopes Fagundes, Tuffi 
Elias, Jacob Diehl Neto, Júlio Nascimento, Neno Nardin, Dante 
Rando e Jean Balbaud, diretor presidente da Societé Sucrérie 
Bresiliénne, no Engenho Central. 

O rali a remo – de Piracicaba a São Paulo – tornou-se 
espanto nacional e glória para os regateanos. Piracicaba 
exultou com os seus primeiros verdadeiros heróis esportivos, 
que realizaram o que quase ninguém acreditou: 800 km a 
remo, saindo das margens em frente ao clube.

O espartano Clube de Regatas 

O Clube de Regatas – produzindo atletas em diversos 
esportes, incluindo o basquete – manteve o seu prestígio até 
a década dos 1970. Com a criação do sofisticado Clube de 
Campo de Piracicaba – na chácara do Conde Lara, debruçada 
também sobre o rio – os hábitos foram-se transformando e 
o Regatas tornou-se o centro de festividades populares, de 
passeios e de  competições amadoras de barcos. Barcos... E os 
barcos, as margens de quase toda a Rua do Porto parecendo 
um estacionamento deles? Barcos dos atletas, barcos dos 
pescadores, barcos dos trabalhadores do Engenho Central 
que atravessavam o rio de uma margem à outra? O barco 
com o nome de meu pai? Onde foi parar? 

Os heróis da Grande Travessia Piracicaba-São Paulo a remo 
O desafio a que se propuseram aqueles jovens atletas durou de 5 a 18 de setembro de l937, 
em jornada que ia do amanhecer ao entardecer. O pouso, de algumas horas, eram em cidades 
à beira ou próximas do rio. Embarcaram numa iole a quatro remos, com o nome significativo 
de “Piracicaba”. Retornaram consagrados pela imprensa nacional, sendo recebidos com festas 
por seus conterrâneos. Foram eles: Sylvio de Aguiar Souza (que se tornaria grande intelectual 
e jornalista piracicabano), Braz Grisolia, Guido Pettinazzi, Orestes Signorelli e Osires Tolaine.  

Re
pr

od
uç

ão
: A

ce
rv

o 
Ce

cíl
io

 El
ias

 N
et

to
Barra do Corumbatay: Raphael Rando, Armindo Rando, Antônio Flora, Tuffi Elias, Carlos 
Scheffauer, Carlos Sachs, Oscar Sachs, Julio Diehl e Fued Abrão, 21 de abril de 1928

Rancho Corumbataí, 1927
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Clube de Regatas Piracicaba, equipe de remo de 1934
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Barcos, indústria primeira 
Se, na origem da palavra, entender-se indústria como habilidade, aptidão para realizar algo; 
capacidade de criar, de produzir com arte – os primeiros industriais de Piracicaba foram os índios 
paiaguá. Eles eram especialistas na fabricação de canoas, de barcos. E essa parece ter sido a primeira 
vocação industrial da cidade, pois Antônio Correa Barbosa, o Povoador, foi exímio construtor de 
canoas, no aproveitamento da madeira de árvores especiais e abundantes da povoação. Eram 
cabreúvas, jequitibás, perobas, timoúvas. O capitão mor de Porto Feliz descreveu, em “Viagens 
pelo Brasil”, como eram feitas: “...cavadas de modo igual àquelas dos lagos das montanhas 
bávaras, num só tronco, têm de 50 a 60 pés de cumprimento, cinco e meio pés de largura, três a 
quatro de fundos, podendo levar uma carga de até 400 arrobas, além das necessárias provisões. 
A maioria delas é fabricada nas belas matas virgens do rio Piracicaba”.  As canoas fabricadas pelo 
Povoador abasteciam as forças do governo paulista em luta no Forte de Iguatemi. 
 A família de João Bottene (ver ‘Piracicaba que amamos tanto’, 2015, de Cecílio Elias Netto) 
foi pioneira na fabricação de barcos a vapor. Mas foram os Irmãos Adâmoli – por iniciativa de 
Emílio Adâmoli, em 1906 – os grandes construtores de botes, ioles, barcos que atenderam a 
pescadores, atletas e aficionados do remo. Era a Fábrica de Barcos São José, posteriormente 
Fábrica Adâmoli. Os irmãos pintavam os barcos de acordo com o tipo de pesca a ser feita, pois, 
segundo eles, os peixes eram atraídos pela cor. Essa afirmação é corroborada pelo notável 
cientista Salvador de Toledo Pizza Jr., no opúsculo “Em torno da vida dos peixes”.

Then, something suffocating takes hold of my heart. A fascination, as if I 
were face-to-face with the Ineffable. That Biblical image depicting The Spirit 
of God hovering above people and things seems to me to become real above 
us, in the humble barge. Time flows backward, centuries are overrun and Fats 
acquires the semblance of Peter. We are fishermen in the Sea of Galilei. The 
miraculous fishing takes place in my river. We become fishermen of men also. 
I babble, in a breath of emotion: “Lord, at your word we have cast our net”! 
Piracicaba is the river of life. 

Baptism is solidified through the Confirmation that fortifies us. The waters 
bring us Confirmation. There is a special force touching space, the landscape. I 

CONFIRMATION

think about the Spirit of God, blowing gently. God exhales, man inspires. Thus, 
our lungs fill up with this inspiration. The adventure of our following the course 
of the waters corresponds to that of going through our very life. The river is our 
path. Its waters are our Confirmation. 

At last, I understand. The river is our baptismal font. And, Confirmation 
happened through the work of our forefathers, their adoration of the gods of 
the waters, their reliance on the fertile soil. In Confirmation, the shepherd says: 
“Peace be with you”. I feel it in us, in the barge. And, my eyes become seeing eyes, 
my ears listening ears. I see and hear more clearly, in peace. Fishermen of our 
history, let us begin to reap the fruits of time, since the settlement.

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Fotos: Acervo Cecílio Elias Netto

Orgulho de Piracicaba 
Foi na Rua do Porto que as famílias de mais recursos fundaram o Clube de Regatas 
Piracicaba,   o primeiro e um dos principais clubes esportivos e recreativos até a década 
de 1960. A foto é de 7 de setembro de 1928, vendo-se os jovens “cerrepeanos” Tuffi 
Elias e Braz Grisolia durante maratona. A maioria dos membros do Clube de Regatas 
era, nas décadas de 30 e 40, filiada à Maçonaria.
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ARMAÇÃO MONÇONEIRA: Eduardo Borges de Araújo

The Indian burial ground
It almost cannot be seen, the waters of the Fall and the Settler’s House hinder the sight 

as if preserving a mystery. But I know it to be there, even though forgotten and ever more 
threatened: the Indian burial ground, from times immemorial, sheltered in lands that had 
belonged to Luiz de Queiroz. It is next to his Mansion, the “Bosom of Abraham”, near the old 
Textile Factory. The ground  stil is blessed by the waters of the river, which at times gaze upon 
it, at times fertilize it.

It is a shrine, sacred ground to Indians with their many gods. A shrine that, however, 
remains threatened by the insensibility of men of our current times. Rock engravings were 
found in Piracicaba, depicting precious records of the human voyage through the centuries. 
The cemetery, according to Archimedes Dutra – based on archaeological researches – was 
from three centuries before the foundation of Piracicaba. With the excavations, veritable works 
of art were unveiled, sculptured and painted by primitive Indians.

The Spartan Clube de Regatas (Sailing Club)
As the boat sails farther, eyes – moist because of the emotions and remembrances – embrace 

what was left of the Clube de Regatas Piracicaba, forge of heroes, our Sparta contemplating 
Athens. It was the sporting crib of our land, the Confirmation for muscles and intelligence. 

Until the end of the 19th Century, it was but a large vacant plot by the riverbank, belonging 
to the owners of the Central Sugar Factory. Young students of the School of Agronomy, then 
newly established, began using it for sports. With the adhesion of young men of the so-called 
Piracicaban elite, they instituted an association that on August 4, 1907 was established with 

the name of Clube de Regatas Piracicaba. The first Board was made up of President, Pedro M. 
de Ornelas; Vice-president, Amadeu Cosentino; Treasurer, Francisco José Rodrigues; Attorney, 
M. Franco do Amaral; Secretary, Cap. Filinto de Brito. 

Those were the founding members and forthwith they elected a personality who was 
to become one of the greatest Brazilian Jurists, Piracicaba-born Francisco Morato. The early 
20th Century Piracicaban society began meeting in the club, for simple celebrations, which 
mingled with the big binges of the young athletes. Thus, the years went by, until a new and 
brilliant generation elevated the small club to national prominence. Among them Virgílio Lopes 
Fagundes, Tuffi Elias, Jacob Diehl Neto, Júlio Nascimento, Neno Nardin, Dante Rando and Jean 
Balbaud, Chief Executive Officer of the Societé Sucrérie Bresiliénne, in the Central Sugar Factory. 

The rowing rally – from Piracicaba to São Paulo – turned into a national awe and brought 
glory to the oarsmen. Piracicaba rejoiced with its first true sport heroes who accomplished 
what almost no one believed: 800 km rowing, starting from the riverbank in front of the club.

The Sailing Club – producing athletes of various sports including basketball – maintained 
its prestige until the 1970 decade. With establishment of the sophisticated Clube de Campo de 
Piracicaba (Piracicaba Country Club) – in Count Lara’s plot, also leaning over the river – the 
costumes began changing and the Regatas became a center for popular festivities, for strolls 
and for amateur boating contests. Boats... And, the boats, moored at the Rivershore through 
almost the full length of the Port Street, resembling a parking lot for boats? Boats of athletes, 
of fishermen, of Central Sugar Factory workers who crossed the river from one shore to the 
other? And, the boat named after my father? Where has it gone?
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Não sei se propositalmente – ou por estar, também, extasiado 
– o Gordo comanda a barcaça com lentidão. Estamos em silêncio, 
cada qual tentando captar pedacinhos de todo o encantamento, 
talvez revivendo antigas lembranças e emoções. Fico à procura 
do que vi antes e do que ouvi sem nunca ter visto. Penso nos 
negros pobrezinhos, nos escravos, nas pessoas humildes indo 
pedir auxílio a Rosa de Jesus, a esperança nos corações. E parece-
me vê-los jogando-lhe rosas nas águas do rio após sua morte. Ela 
se tornou santa na alma de nossa antiga gente.

Rosa de Jesus morava quase à beira do Salto, à margem direita 
do rio, numa chácara “conhecida por suas belas flores e mais por 
um romântico lagozinho, todo cercado de flores, resedás e jasmins, 
em cuja sombra ela gostava de ir à tarde contar histórias dos 
tempos que não voltam mais”, segundo a antiga e primeira Gazeta 
de Piracicaba. Nascida em 1791, ela se tornou mítica personalidade 

Rosas para Rosa de Jesus 

Temo a barcaça avance rapidamente. Pois o meu olhar atropela 
o tempo e desvela o que permaneceu no coração. Não são, ainda, 
10 horas da manhã. E, como num galope, tudo ressurgiu, tesouros 
que estavam como que à espera de serem reavivados. À minha 
esquerda, vejo a casinha abrigando a sede do União Porto Futebol 
Clube, que teima em sobreviver. Foi criado em 12 de setembro 
de 1929, por Cecílio dos Santos. Vive de sua história gloriosa, 
berço de jogadores que conquistaram o mundo, como Mazzola, 
inicialmente conhecido como Cuíca, campeão do mundo em 1958 
e ídolo na Itália com o nome de Altafini.

E quem diria que Elias Rocha (o dos Bonecos) jogava no mesmo time 
do União Porto? Sim, o Elias dos Bonecos... Basta desviar os olhos para 
a margem esquerda e ver personagens que Elias – catador de coisas 
velhas e jogadas nas ruas – criou com dores e saudade do coração.

Bonecos e futebol

União do Porto Futebol Clube, foto de 1954: Alemão, Dirceu, Síndico, Careca, Raul, Elias dos Bonecos 
e o técnico Zeca (em pé); Tidinho, Nivaldo, Mazzola, Wilson Bauru e Jair (agachados)

Elias Rocha, o Elias dos Bonecos 
Na segunda metade do século 20, quando o rio 
Piracicaba tornou-se um dos mais poluídos do 
Brasil, os bonecos do Elias  assumiram uma função e 
um destino plurais, mesclando arte, cultura, política 
e religião, adquirindo uma força simbólica bastante 
expressiva para Piracicaba e região.
Os bonecos funcionaram como um elo entre as 
várias manifestações culturais e religiosas do 
povo de Piracicaba, presentes, por exemplo, 
na Festa do Divino. A íntima ligação entre 
arte e religião esteve presente em outras 
ocasiões, como na Semana Santa e no Natal, 
quando presépios foram montados em espaços 
públicos e históricos, como a Casa do Povoador 
e o Engenho Central.
Como parte integrante da paisagem da orla 
ribeirinha e da Casa do Povoador, os bonecos 
de Elias estão presentes em livros, charges, 
composições musicais, peças teatrais, quadros 
e fotografias de muitos artistas piracicabanos.

A margem esquerda do Rio Piracicaba, na 
altura da Casa do Povoador, é o espaço onde 
reinaram, por décadas, os singelos bonecos 
feitos pelo artista popular Elias Rocha

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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piracicabana, levada ao nível do lendário. Sua fama de mulher 
generosa e santa espalhou-se entre as pessoas mais humildes e, 
após sua morte, tornaram-se comuns as manifestações por assim 
dizer religiosas que se fizeram em sua memória. 

Em seu necrológio, o jornal diz ter sido, Rosa de Jesus, “excelente 
alopata, atestado por milhares de curas felizes e por apreciações de 
muitos médicos nacionais e estrangeiros”. Os pobres, durante muitos 
anos, passaram a jogar flores nas águas do rio, após a morte de Rosa de 
Jesus. Com isso, acreditavam que seus pedidos seriam atendidos por ela. 

Por que não venerá-la ainda hoje, quando a solidariedade e o 
amor parecem esclerosados nas almas humanas? Lamentei-me 
não ter colhido rosas. Tivesse-o feito, pediria ao Gordo parar à 
beira do Engenho Central e, então, fingir ter encontrado a casa da 
santinha, atirando-lhe flores de saudade e admiração. O mito e a 
lenda podem ficar empoeirados, mas nunca morrem. 
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Eis-nos aqui, ainda silenciosos – respeitando o sagrado de um 
templo natural – numa expectativa assustadora diante do silêncio 
profundo. Até as aves parecem caladas. Mas sabemos que, se 
provocadas, farão, elas, barulhos amedrontadores. É lá que vive a 
Inhala Seca desde os tempos dos escravos, figura fantasmagórica 
que dominava a região do Bongue e do Morro do Enxofre. A 
descrição dela foi feita, em 1900, pelo negro Tio Chico, no “Almanak” 
daquele ano: “o corpo coberto de mato no lugar de roupa, cabelos 
soltos e embaraçados e as unhas, de tão grandes, pareciam unhas 
de tamanduá, compridas e arcadas como os ganchos.” Ela atirava 
pedras em quem se aproximava do local.

A Inhala Seca tinha sido uma mulher nascida em Piracicaba e 
que morrera tuberculosa, tendo sido enterrada no “cemitério velho” 
(no Largo do Grupo Moraes Barros). Passados uns anos, os coveiros 
começaram a fazer outra sepultura no lugar onde ela fora enterrada 
e encontraram o corpo da Inhala Seca sem qualquer alteração, 
“inteirinho, sem faltar nem um fio de cabelo”. E concluíram: “A terra não 
quis comer”. Os coveiros voltaram a cobrir a sepultura, apavorados. 
E, cinco anos depois, abrindo o túmulo novamente, encontraram a 
mulher no mesmo estado, o corpo todo conservado.

Inhala Seca, medo secular
Correu a lenda de que a mulher era uma santa e, então, foi-lhe 

feita uma capela no cemitério onde deixaram o corpo. Começou 
a haver romaria, a morta era tida como milagrosa. Mas, um belo 
dia, a santa sumiu. Passaram-se os anos, muitos e muitos anos, 
quase já não se falava mais nela quando um certo Joaquim 
Tristão – passando pela estrada velha do Pau Queimado – viu a 
Inhala Seca na barroca do Morro do Enxofre. Toda seca, enrugada, 
a mulher implorou que Joaquim a levasse, na garupa do cavalo, 
até Bom Jesus de Pirapora, para cumprir promessa. Mas Joaquim 
se negou, amedrontado. A figura fantasmagórica prometeu-lhe 
um grande tesouro, mas, mesmo assim, Joaquim Tristão não 
aceitou e saiu correndo. A partir dessa narrativa, outras pessoas 
começaram a procurar a Inhala Seca, querendo o tesouro, mas 
eram espantados por ela ao se aproximarem da barroca.

Outra versão da lenda diz que a Inhala Seca foi uma dama 
piracicabana muito rica que, ficando turberculosa por desgosto 
amoroso, se refugiou na mata e lá se escondeu. Com o tempo, 
enlouqueceu de solidão. O fato é que, por quase todo o Século XX, a 
região do Morro do Enxofre e do Bongue foi evitada pelos piracicabanos, 
com medo do fantasma da Inhala Seca, especialmente à noite.

Mistérios e Segredos do Bongue 
É um dos espaços mais misteriosos de Piracicaba, onde lenda e 
realidade se unem, onde o peso de fantasmagorias está solto no ar. 
Foi um espaço espiritual intocável, nossos ancestrais sabiam disso. 
A própria palavra “bongue” é revestida, ainda agora, de mistérios 
e de segredos não desvendados, gritos de escravos, de índios 
foragidos, o lugar onde a Inhala Seca se refugiou para inquietar 
almas atormentadas. Pelos ruídos, acreditou-se que “Bongue” fosse 
o bongo, instrumento dos negros. Mas a palavra, em tupi-guarani, 
relaciona-se a “ponga”, “pongá”, “bonjy”, “bongá”, coisa que ressoa, 
ruído confuso, de som metálico, como o da araponga. Esses ruídos 
poderiam ser, conforme Mestre Guilherme Vitti, “ecos quando se 
emitem gritos ou alaridos, em razão do conformato do morro em 
curva”. Na imaginação do povo, o “bongue” eram gritos de arapongas 
e os gemidos da Inhala Seca. 

MORRO DO BONGUE - Foto: Davi Negri

I don’t know whether intentionally – or, for also being enthralled – Fats drives 
the barge but slowly. We are silent, each one of us trying to capture little bits of all the 
enchantment, perhaps reliving past remembrances and emotions. I search for what I 
have formerly seen and for what I’ve heard about but actually never seen. I think about 
the poor Negroes, the slaves, the destitute asking Rose of Jesus for her succor, hope in 
their heart. And, I seem to be watching them throw roses into the waters of the river after 
her death. She became a saint in the soul of our elder people.

Rose of Jesus lived almost by to the Fall, on the right riverbank, in a plot “known for 
its pretty flowers and better yet for a romantic lakelet surrounded by flowers, resedas 
and jasmines, under which shade she liked to spend the afternoons telling stories 
about times that will not come back”. Born in 1791, she became a mythical Piracicaban 
personality, rising to the level of a legend. Her fame as a generous and holly woman 
spread among the destitute people, and after her death manifestation in her memory, 
that could be termed as religious, became commonplace. 

In her obituary, a newspaper wrote that Rose of Jesus had been “an excellent 
allopath, as attested by thousands of successful heals and by the praises of many 

domestic and foreign doctors of medicine”. For many years after the death of Rose of 
Jesus, the poor took to throwing flowers into the waters of the river. They believed that, 
in doing so, their pleas would be answered by her. 

Why not venerate her even today, when solidarity and love seem to be sclerotic in human 
souls? I regretted not having brought roses. Had I done so, I would ask Fats to stop by the Central 
Sugar Factory and then, pretending to have found the home of the demi-saint, throw her 
flowers of longing and admiration. Myth and legend may be dust-covered, they but never die. 

Dummies and football
I am in fear that the barge advances too fast. For my sight overruns time and unveils 

that which have remained within my heart. It’s not yet 10 am. And, as in a gallop, everything 
emerges again, treasures that were as if waiting to be revived. On my left, I see the little house 
sheltering the headquarters of the União Porto Futebol Clube (Port Union Football Club), 
insisting in surviving. It was founded September 12, 1929 by Cecílio dos Santos. Now it lives 
out of its glorious history, a crib of players who conquered the world, such as Mazzola, at 
first known as Cuíca, world champion in 1958 and an idol in Italy under the name Altafini.

And, who would say that Elias Rocha (the one of the Dummies) played in that same 
União Porto team? Yes, Elias of the Dummies... I need but glance at the left bank to see, with 

pain and longing in my heart, the characters that Elias – gatherer of old odds-and-ends he 
found discarded on the streets – created.

Inhala Seca (Dry Inhala), century-old dread
Here we stand, still silent – in respect for the holiness of a natural temple – in fearsome 

expectation shrouded in profound silence. Even the birds seem quiet. But,we know that, if 
provoked, they will let out frightening noises. That’s where Inhala Seca lives, since the times 
of slavery, a phantasmagoric likeness that dominated the region of Bongue and Morro do 
Enxofre (Sulphur Hill). A description of hers was provided in 1900 by a Negro, Uncle Chico, in the 
“Almanak” of that year: “body covered with shrubs instead of clothes, hair loose and disheveled, 
nails so long that resembled the claws of a tamandua, long and curved as hooks.” She threw 
stones on those who approached the place. Inhala Seca was a woman born in Piracicaba, who 
had died of tuberculosis and was buried in the “old cemetery” (in the Grupo Moraes Barros 
Square). Some years later the gravediggers began preparing a new grave in the place where she 
had been buried and found Inhala Seca’s body without any change whatsoever, “fully intact, 
without as much as a single hair missing”. And, they concluded: “The earth refused to consume 
her”. Terrified, the gravediggers recovered the grave. And, five years later, again opening up the 
grave, they found the woman still in the same state, her body fully preserved.

The legend spread that the woman was a saint and so a chapel was built for her in 
the cemetery, inside which her body was laid.  A pilgrimage began, the dead woman 
seen as a miracle-maker. But, one day, the saint was gone. The years went by, many, 
many years, and almost no one spoke of her any more, when a certain Joaquim Tristão 
– riding along the old Pau Queimado (Burned Log) road – saw Inhala Seca in the gully by 
Morro do Enxofre (Sulphur Hill). All dried out and wrinkled, the woman begged Joaquim 
to take her on the back of his horse to Bom Jesus de Pirapora, so she could fulfill a vow. 
But Joaquim, frightened, refused. The ghostly figure promised him a big treasure, but 
even so Joaquim Tristão didn’t accept and ran away. After the tale was spread, other 
people began looking for Inhala Seca, coveting the treasure, but were scared off by her 
when they neared the gully.

Another version of the legend says that Inhala Seca was a very well off Piracicaban 
lady who became consumptive as aftermath of a deep grief caused by love and took 
refuge in the woods, there remaining in hiding. Over time, she went insane with 
loneliness. The fact is that during almost all the 20th Century, the region around Morro 
do Enxofre and Bongue was avoided by Piracicabans, in dread of the ghost of Inhala 
Seca, in special at night.

Roses for Rose of Jesus
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EUCARISTIA (Comunhão)

O Gordo conhece cada meandro do rio, cada pedra submersa. Preciso acostumar-me com seus desvios, com o ziguezaguear da 
barcaça. Meus companheiros estão silenciosos, absortos. Sinto que cada um deles, tal como eu, sente-se dono do rio. Ou apenas um 
apaixonado a mais. Evito reconhecer, no entanto, que é o Gordo o guardião de todo aquele tesouro sacramental. Ele e o rio comungam 
entre si, conhecem-se, conversam numa linguagem apenas deles. Não quero reconhecer essa realidade por sentir não sei se inveja ou 
ciúme. Minha pretensão continua infinita, talvez num supremo egoísmo apaixonado: quero que o rio seja meu, apenas meu. Mas o Gordo...

Numa das curvas do barco, vejo o Mirante, já atrás. Não sei se deliro, se vejo a realidade que o cotidiano impede de reconhecer: o 
Mirante é o portal do Paraíso. Mais do que isso, talvez seja o principal altar a partir do qual vivemos a ação de graças pelo milagre da 
natureza. O Barão de Rezende – ao construir o Mirante como parte artística de sua morada – já o antevira. A beleza do Salto, das águas, 
de toda a paisagem – inclusive a humana – é eucarística. 

Daqui, vejo as árvores, as alamedas, as escadarias do Mirante, o terraço suspenso sobre o rio, ao lado do Salto. Lembro-me, então, 
dos piqueniques que as famílias piracicabanas, aos domingos, promoviam em suas alamedas, sob as frondes das árvores centenárias. 
Não, não importa sejam outros  os costumes. A beleza é atemporal. E um simples passeio pelo verdadeiro monastério natural que é 
o Mirante vale como uma purificação de ideias, de sentimentos. Numa tarde de inverno e de bruma, o imortal literato Sérgio Millient, 
contemplando a paisagem, falou e deixou registrado: “Parece que estou na Suíça”.  Não, não estava. Era o rio Piracicaba que ele via. 

Com a ponta dos dedos, envio-lhe um beijo. E a incursão continua. 

A Eucaristia (...) é também um sacrifício de 
louvor em ação de graças pela obra da criação“ ”(Catecismo da Igreja Católica)

Mirante, portal do  Paraíso

Foto: Fabio RubinatoFoto: Davi Negri Foto: Fabio Rubinato
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Benedictus 
Que, por favor, não se equivoque o leitor. Este não é um livro religioso. São, no entanto, 
páginas de religiosidade. Mesmo teimando em não reconhecê-lo, o sagrado paira 
entre nós. Está conosco. Não se trata – insisto! – de divindades, mas de sacralidade.
Num recente entardecer de primavera – 20 de outubro de 2015 – acompanhei meu 
editor e o fotógrafo – Arnaldo Branco Filho e Fabio Rubinato – até o Mirante. Era 
preciso que eles conhecessem o nosso “Portal do Paraíso”. Ao descer os primeiros 
degraus da entrada, um sopro de frescor envolveu-nos. Era como se um templo 
natural nos acolhesse, separando-nos do mundo externo do qual chegávamos. 
O sopro da brisa fazendo folhas e galhos das árvores brincarem de cirandinha; 
o estranho cheiro de algo ao mesmo tempo enfermo, mas teimoso de vida; os 
ruídos do mundo substituídos por uma sinfonia de pássaros ainda despertos e de 
rumorejar de águas – era um santuário.
Estávamos sós, apenas nos três naquele universo de calma e de deslumbramento. 
E, diante de nossos olhos, acontecia a piracema: peixinhos voando para subir as 
torrentes do Salto, biguás negros, alvas garças voando e pousando, maliciosamente 
aguardando o instante de apanhar peixinhos distraídos. Um dourado morto entre as 
pedras, talvez cansado de tanto lutar contra as corredeiras. O entardecer acontecendo 
numa harmonia sinfônica, em compasso binário e em cores melancólicas. As letras da 
Ave Maria de Erotides de Campos surgiram-me não sei se nos ouvidos, se no coração: 
“Cai a tarde, tristonha e serena, em macio e suave langor....” Éramos, os três – apenas 
os três – testemunhas daquele momento sagrado. Por que minha gente, meu povo não 
participava daquela cerimônia permanente?
Os dois amigos, também encantados, foram em busca de fotografar e filmar o portal 
do nosso Éden. E fiquei só. E senti que, em vez de toda aquela paz penetrar-me, eram 
pequeninas dores, inúteis decepções que, uma a uma, escapavam de mim. Algo 
misterioso limpava-me por dentro. E todas as amoráveis lembranças retornavam: 
o Salto com seu vigor juvenil, peixes graúdos voando como se quisessem competir 
com as aves, pescadores ousados, valentes, corajosos, o perfume de terra molhada, 
de pencas de flores penduradas nas árvores, famílias fazendo piqueniques, crianças 
correndo pelas alamedas, o rio voluptuoso acalmando-se, amansado, tornando-se 
como que um lago para se nadar, remar, pecar. 
Não sei quanto tempo, a sós, fiquei naquele banco. Sei que escureceu, as lâmpadas do 
Mirante acesas como se fossem velas em ação de graças. Em silêncio, orei, enriquecido 
espiritualmente de maravilhas. E lamentei por mim e por minha gente: nada fizemos 
para receber todo esse paraíso. Foi-nos dado, privilegiadamente, de graça. Será que 
o temos merecido? Ou nos esquecemos de tantos dons, de tantas graças, de tantas 
bênçãos? O Mirante – como fonte de paz, como alimento da alma – é mais verdadeiro, 
penso eu, do que muitos templos, igrejas, cultos realizados com palavras. No Mirante, é 
a alma que ouve. E, sem perceber, o coração agradece. “Benedictus”. Aconteceu comigo. 
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FOLIA DO DIVINO

A Festa do Divino, desde as suas origens no século 19, está na 
alma dos piracicabanos que, em espírito de fé e de celebração 
folclórica, mantêm uma tradição que remonta aos portugueses. 
Ela nasceu do espírito religioso de nossos antepassados, quando 
Igreja e Estado estavam unidos, ainda no Império. Em Piracicaba 
celebra-se, talvez, uma das últimas procissões fluviais.

Foi na Rua do Porto, em 1826, que a festa nasceu, por iniciativa 
de José Viegas Muniz, realizando-a na água. Anteriormente, os 
festeiros (Comissão da Igreja) e seus auxiliares, o Alferes da Bandeira 
e os mordomos faziam-na em terra. Os festeiros e o padre, saindo do 
Largo da Matriz (Catedral) iam até a Rua do Porto, à altura da Olaria 
de Elias Cecílio. Entravam, então, nos batelões, nas barcaças e canoas, 
formando as Bandeiras. Uma ia rio acima, outra esmolando rio abaixo, 
arrecadando prendas, para o leilão: frangos, novilhas, leitões, dinheiro.

Com bênçãos e missas, a Festa saudava o Divino Espírito. 
Mas, à noite, com catira, cateretê, umbigada, cururu, comilanças 
e muita bebida, acontecia a Folia do Divino, toda profana. O 
cururu foi introduzido por Mário Lordelo, em 1933. O folclorista 
Alceu Maynard de Araújo considerou, em análise feita no 

Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita
Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva“ ”Ivan Lins e Vitor Martins

Fotos: Fabio Rubinato

Almanaque de Piracicaba de 1955, a Festa/Folia do Divino, “uma 
das mais belas que existem”.      

O autor deste livro resgatou um dos cantos de agradecimentos 
feitos pelos “marinheiros do Divino”. Com caixa, triângulo e 
viola, eles cantavam: “Deus le pague a boa esmola/ dada de bão 
coração/ no reino do céu se veje o sinhô e sua geração.”

Ainda agora, em pleno século 21, a modernidade e 
as ansiedades de um tempo marcadamente materialista 
não conseguiram sepultar esse patrimônio cultural dos 
piracicabanos, muitas vezes envolvendo conflitos entre o clero 
e os leigos. Nem mesmo quando, na década de 1960, a Igreja 
Católica tentou coibir os festejos em suas demonstrações 
profanas, a Festa do Divino se interrompeu.

Foi durante o epicospado de D. Aníger Melilo que a 
Igreja negou chancelar a festa, considerando-a muito mais 
folclórica do que religiosa. Com o mesmo bispo, no entanto, 
houve a revisão das celebrações. Vitória de Piracicaba, onde 
a Irmandade do Divino, guardiã da festa, se renova geração 
após geração, mantendo raízes do passado.
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The Festival of the Divine, since its origins in the 19th Century, 
resides in the soul of Piracicabans, who in a spirit of faith and 
folk celebration keep a tradition remounting to the Portuguese. 
It was born from the religious spirit of our forebears, when 
Church and State were united, still in the Empire. In Piracicaba, 
what may be one of the last river processions is celebrated.

The festival came into being in Port Street in 1826, an initiative 
of José Viegas Muniz, to be held in the water. Prior to that the 
feasters (Church Commission) and their aids, the Alferes da 
Bandeira (Standard Bearer) and the stewards did it on land. The 
feasters and the priest, starting from the Mother Church Square 
(Cathedral) walked to Port Street, to where the Tilery of Elias Cecílio 
was located. Once there, they boarded barges, boats and canoes, 
forming the Bandeiras (Flags). One Bandeira sailed upriver, the 
other downriver, begging for alms, collecting endowments for the 
auction: chickens, heifers, piglets, money

With blessings and masses, the Festival welcomed the 
Divine Spirit. But, with the coming of the night and with catira 
(a country dance), cateretê (lively folk dance and songs with 
Indian and African influence), umbigada (Indian dance with 
belly-bumps), cururu (folk song, with verbal challenges and 
counterchallenges), gluttony and much drinking, the Revelry 
of the Divine took place, a fully profane affaire. The cururu was 
introduced by Mário Lordelo in 1933. Folklorist Alceu Maynard 
de Araújo, in an analysis published in the 1955 Piracicaba 
Almanac, considered the Festival/Revelry of the Divine “one of 
the most beautiful folk festivals in existence”.      

The author of this book has salvaged one of the folk songs of 
thanks vocalized by the “sailors of the Divine”. With drum, triangle 
and guitar, they sang: “May God repay yer good alm/ given out in 
goode heart/ may ye and yer progeny find yerselves in Heaven.”

Even now, well into the 21st Century, the modernity and 
anxieties of a markedly materialistic time could not bury this 
cultural asset of Piracicabans, in many instances involving 
conflicts between the clergy and laymen. Even when the Catholic 
Church, in the Sixties, tried to repress the festival and its profane 
demonstrations, the Festival of the Divine wasn’t discontinued.

It was during the episcopacy of D. Aníger Melilo that the 
Church refused to give its approval to the festival, considering 
it folkloric rather than religious.  However, under that very 
same Bishop, there was a review of the celebration. A victory 
of Piracicaba, where the Brotherhood of the Divine, guardian 
of the festival, renews itself from generation to generation, 
keeping roots in its past.

REVELRY OF THE DIVINE
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Um dos mais piscosos rios paulistas, o nosso Piracicaba foi, 
além de inesgotável fonte de alimento, um palco iluminado para a 
dança dos peixes. A piracema era inebriante, como se acontecesse 
o milagre da multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes 
(felizmente, ainda que com timidez, acontece). As multidões - que 
viam peixes deslizarem pelas correntezas, darem pulos para superar 
o Salto - saciavam suas fomes de beleza e de crença na Criação. A 
piracema era, ao mesmo tempo, comunhão e ofertório. O curimbatá 
era sempre o mais atrevido e audaz, parecendo voar nos espaços. 

Uma profecia citada pelo professor Nelson de Souza Rodrigues 
sobre reprodução induzida de peixes – “Haveremos de criar peixes 
como se criam galinhas” – foi desnecessária para o Rio Piracicaba. 
Nele, abundavam dourados, jaús, curimbatás, lambaris, pacus, 
mandis, piaparas, pintados, que pareciam lamber as pernas dos que 
nadavam nos rios. A abundância de peixes criou um mercado na Rua 
do Porto, aonde ia a população escolher o que lhe interessasse junto 
aos barcos dos pescadores. Dar de presente – a amigos de outras 
cidades – enormes jaús, dourados ou pintados, dentro de grandes 
pedras de gelo cobertas de serragem, era o orgulho piracicabano. 
Um dourado e um garrafão de cachaça – eis a homenagem que o 
caipiracicabano prestava a amigos e pessoas queridas. 

Em 1900, pescar era arte, sobrevivência e lazer. Francisco de 
Assis Iglésias, pescador por vocação, “barriga verde”, registrou 
o que havia àquela época. O mais procurado dos peixes, “peixe 
de luxo”, era o dourado. Mas havia piracanjuba, lambaris, rabo 
vermelho e tambiú, peixes “finos”. 

Baleias e peixes, bendizei o Senhor!
Pássaros dos céus, bendizei o Senhor!“ ”

Pesca milagrosa

O Piracicaba foi meu deus adorado.  Como o Sol, como a Lua, como o 
arrebol nos horizontes, raios de luz em campos e montes.  Banhar-me nas 
águas do rio era batizar-me. E, bebendo-as com as mãos em conchas, 
penitenciar-me, mas, também, comungar. Ainda não acontecera essa 
forma de amar,  mas eu, paiaguá,  já o fazia sem saber: “Este é o meu 
sangue, tomai e bebei.” E o sangue do deus desconhecido tornava-se 
água límpida, benta e bendita. Mas, com a sorte, viria, também, a morte. 
Eu sabia, eu pressentia.
Era tudo tão lindo! E eu via, sorrindo, o que acontecia: mulheres 
lindas, nuas e livres, banhadas d´água, expostas ao amor; crianças 
livres, douradinhas na cor, disputando a beleza com as da natureza; 
homens felizes, corpos esbeltos, disponíveis para amar a céu aberto. 
Macaquinhos divertindo-se em galhos floridos; cipós servindo de 
balanços para folguedos sem descanso; o anoitecer enluarado, suspiros 
de alegria, a dança em torno da fogueira, repouso sob mangueiras. E, 
no ar, entre o perfume de folhas assanhadas, o cheiro erótico da carne 
assada no fogo do chão. Na nova vida, vi, deles e neles, a paz e o pão.
Parecendo preciosas gemas, os peixes, na piracema, subiam as 
corredeiras do Salto. O paiaguá – sem vara nem anzol – em plena luz do 
Sol, apanhava peixes com as mãos, pés firmes nos desvãos das pedras e 
das margens. Pescava e caçava, mais do que imagens, a nossa realidade: 
o arco a flecha lançava, ao encontro do peixe até onde alcançava. E lança 
atingindo o pobrezinho como se fosse pássaro no ninho. Era a piracema, 
beleza suprema! Até ela, o branco destruiu. Paiaguá viu e não esquecerá. 
Quem não viu, jamais verá.  

dor do paiaguá 

Piracema – A saída dos peixes para 
a desova. Em Tupi-Guarani
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Peixe de pobre era corimbatá, peixe do rio baixo, que aparecia 
em cardumes, quase à flor d´água. Dos “peixes de couro”, os mais 
gostosos eram os mandis, especialmente o mandi-amarelo, o 
mandiúva. Eram apreciados, também, o mandi e o jaú.

Para pescar no Salto, havia vara para mandi e dourado. Mas com 
proibições, conforme a época. Então, pescava-se muito com varas 
pequenas, ao mesmo tempo que, para enganar a fiscalização, 
pescadores mais audaciosos amarravam a ponta da linha na perna, 
à altura do tornozelo, deixando, na outra ponta, o anzol correr 
pelas pedras. Na piracema, os peixes como que voavam para subir 
as pedras do Salto. E os corimbatás sempre foram os mais audazes.

PESCA DE “BATE BUNDA”
Abaixo do Salto, pescava-se de sondá, de espinhel, vara, tarrafa  

lanço e promombó, ou bate-bunda. No final do Século XX, quase 
ninguém acreditou que houvesse a pesca de “bate-bunda”. Mas 
existia. E o narrador conta que, primeiro, era preciso preparar a 
canoa, “do tipo caboclo, feita do fuste de uma árvore grande. Na 
borda esquerda, estendia-se um algodãozinho – pano de tecido 
tosco de algodão – em todo o comprimento da canoa, preso por 
fueiros, como uma vela de navegar”.

Daí, a ação, que acontecia apenas em noite sem lua: os 
homens, um na proa e outro na popa, conduzem a canoa à 
beira-rio, sempre em silêncio. No momento exato, dava-se um 
sinal de mãos e sentavam-se rapidamente, batendo as bundas 
nos assentos da canoa. Assustados, os peixes – geralmente 
lambaris – saltavam em direção ao largo do rio, batiam no pano 
de algodãozinho e tombavam no barco.

Lambari pescava-se com vara curta, com pedacinhos de miolo 
de pão e uma lata de angu, fazendo-se pelotinhas como isca. 
Mas o dourado exigia todo um ritual, de solenidade. Pescadores 
profissionais diziam ser preciso “ter ciência” para pescar dourado. 
Pescava-se, no Salto, com tarrafa, vara e, no rio, com rede, vara de 
espera, fincada no barranco, pindacuema e espinhel, um cordel 
forte que se amarrava em uma das pontas, à beira do barranco 
e outra, esticando-se para o meio do rio. De três em três metros, 
colocavam-se anzóis com as iscas. Depois, era esperar e, a cada 
três horas, voltar para examinar o espinhel.

DOURADO, PRATO REFINADO
O dourado tornou-se um dos pratos tradicionais e mais refinados 

da cozinha piracicabana. Pescador emérito de dourado era o Afonso 
Pecorari, toda a rua do Porto sabia disso. No armazém, tinha tudo 
que ele próprio fazia para vender: varas, anzóis, redes, além das cinco 
canoas que alugava para pescadores amadores, junto com o “balaio”, 
uma cesta de mantimentos para passar uma semana ou alguns dias 
nos ranchos à beira rio. Até os pintores comiam dos lanches de 
Afonso Pecorari. Joaquim Dutra, o Nhô Quim Dutra, era um deles. E 
os pescadores e as velhinhas da rua do Porto, as costureiras, podiam 
ver Nhô Quim Dutra pintando no balcão do armazém do Afonso – 
as telas pequenas, retratando o rio – muitas vezes em troca de um 
lanche ou de uma boa talagada de pinga.

Não se pescava sem levar-se o “pavão” – como se denominava o 
garrafão de pinga – junto com linhas e anzóis. Virca Pecorari Pizzigatti, 
a filha — que os ribeirinhos conheceram como “a costureira dos 
pobres” — descreveu sua lembrança de Afonso Pescador: “Ele saía 
com a canoa rodando bem lentamente, com uma mão guiando a 
canoa no remanso e a outra, tenteando a vara que, por sinal, a dele 
era a mais caprichosamente confeccionada, anzol afiado. A curva 
sempre foi um ponto de sorte para pescar dourados. Mamãe, de 
pé na porta, seguia papai com binóculos nos olhos, dizendo: ´hoje, 
não vamos comer peixes´. Nós, as crianças, ficávamos torcendo – ´a 
senhora vai ver como pula um bonitão!´ — e, de repente, saltava 
mesmo. É muito bonita a pesca de rodada, a canoa vai lentamente 
sem fazer ruído, até que o dourado pega a isca, então com a puxada 
que o pescador dá salta fora d´água, a gente vê o tamanho dele e, 
como isso acontece com o sol quente, é maravilhoso, aquele peixe 
dourado brilhando com os raios de sol. O pescador vai tonteando o 
peixe dentro d´água até cansá-lo, depois recolhe-o na canoa. Papai 
chegava orgulhoso com o dourado, ele mesmo limpava e preparava. 
Era tão bom. Só quem viu e comeu, sabe”.

Um só livro não bastaria para narrar, contar, bendizer e até 
mesmo explicar o tesouro que a natureza, de mão beijada, entregou 
a Piracicaba: o seu rio, os seus peixes. Numa sequência fotográfica – 
do acervo do autor – podemos, no entanto, registrar o que era uma 
verdadeira pescaria dos piracicabanos. As fotos são de 1949. 
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Tempo em que se bebia a água do rio
Num tempo em que o rio Piracicaba se torna vítima inocente de tantas 
agressões e culpas, a memória fotográfica das pescarias, na década de 50, tem 
o sentido de, também, realimentar a consciência dos que lutam para salvar o 
rio. Na época, durante uma pescaria e excursão ao longo do rio, em direção ao 
salto de Itapura, saindo da rua do Porto, Osório Monteiro, um dos pescadores, 
mata a sede tomando a água pura (e benta) do rio Piracicaba.  
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EUCHARIST (Communion)
Mirante (Belvedere), portal of Paradise
Fats knows every bend of the river, every underwater boulder. I must get 

used to his detours, to the zigzagging of the barge. My companions are silent, 
thoughtful. I feel that all of them, like myself, feel as the owner of the river. Or, just 
one more person in love. However, I avoid recognizing that Fats is the guardian of 
all that holly treasure. He and the river are in communion, they know each other, 
talk in a language that is only theirs. I don’t want to recognize this reality, I don’t 
know whether due to envy or jealousy. My design remains infinite, maybe in a 
supreme passionate selfishness: I want the river to be mine, only mine. But Fats...

In one of the curves described by the barge, I see the Belvedere, already behind 
us. I don’t know whether I’m delirious or I see a reality that the quotidian prevents 
me from recognizing: the Belvedere is the portal of Paradise. Moreover, maybe it’s 
the main altar out of which we live our thanksgiving for the miracle of Nature. The 
Baron of Rezende – when he had the Belvedere built as an artistic part of his home 
– already saw it. The beauty of the Fall, of the waters, of the whole landscape – 
inclusively the human one – is Eucharistic. 

From here, I see the trees, the alamedas, the flight of stairs to the Belvedere, 
a terrace suspended over the river, by the Fall.  I recall, then, the picnics that 
Piracicaban families used to enjoy in its alamedas, under the fronds of the century-
old trees. No, it doesn’t matter that habits are different now. Beauty is ageless. And, 
a simple stroll through the veritable monastery that the Belvedere is, has the worth 
of a purification of ideas, of feelings. In a hazy winter afternoon, immortal man of 
letters Sérgio Millient, contemplating the landscape, said and left recorded: “I seem 
to be in Switzerland”.  No, he was not. What he saw was the Piracicaba River. 

From the tip of my fingers, I blow him a kiss. And, the incursion goes on.
Miraculous fishing
One of the rivers most abounding in fish in the State of São Paulo, in addition 

to being an inexhaustible source of food, our Piracicaba was a lighted stage for the 
dance of the fish.  The piracema (up-river run of fish for spawning) was inebriating, 
as if recreating the multiplication of the five loaves of bread and two fish. The crowds 
– who watched the fish gliding through the currents and leaping to overcome the 
Fall – sated their hunger for beauty and faith in Creation. The piracema was, at the 
same time, both communion and offertory. Curimbatá, always the boldest and 
most daring, seeming to fly through space. 

A prophecy of Professor Nelson de Souza Rodrigues regarding induced reproduction 
of fish – “We will raise fish as we raise chicken” – was nor necessary for the Piracicaba 
River. It was alive with dourado, jaú, curimbatá, lambari, pacu, mandi, piapara, pintado 
that seemed to lick the legs of those who swam in the rivers. The abundance of fish led 
to the establishment of a market on Port Street, where people came to choose what 
interested them from the fishermen’s boats. Presenting friends – living in other cities – 
with huge jaú, dourado or pintado preserved in large blocks of ice covered with sawdust, 
was a Piracicaban pride. A dourado and a large bottle of cachaça (sugar-cane spirit) – 
that was the tribute paid by Piracicabans to friends and dear people. 

In 1900, fishing was art, survival and recreation. Francisco de Assis Iglésias, 
fisherman by calling, “green belly”, recorded what went on at that time. The most 
sought after “luxury fish” was the dourado (large golden-scaled gamefish). But there 
were also piracanjuba, lambari, red-tail and tambiú, all “fine” fish. 

The poor men’s fish was the corimbatá, a fish of low waters that appeared in 
large shoals, almost on the surface. Among the “leather fish” (catfishes), the most 
appreciated were the mandi, in special the yellow-mandi, aka mandiúva. Mandi 
and jaú were appreciated also.

For fishing at the Fall, there were poles for mandi and dourado. But, with 
prohibitions, according to seasons. Thus, people fished with short poles while the 
boldest fishermen, in order to fool the surveillance, tied the fishing lines to their 
ankles, with the hook on the other end free to tumble along the rocks. During the 
piracema, fish seemed to fly in order to climb the rocks at the Fall. And, the corimbatá 
were always the boldest.

“BUTT-THUMPING” FISHING
Below the Fall, people fished with sondá (hand-held bottom-fishing line), 

long-lines, poles, cast nets and promombó (butt-thumping). By the end of the 20th 
Century almost no one believed that there had been a “butt-thumping” fishing 
method. But, it did.  And the narrator tells that the first thing was to prepare the 
canoe “a caboclo (Indian) type canoe, built from the excavated trunk of a large tree. 
On the left board a cloth – of rough cotton – was erected with side-stakes, sail-like”.

Then the action, that only took place in moonless nights: the men, one at the 
stem, and another at the stern drive the boat close to the shoreline, always in silence. 
At the exact time a hand-signal was given and both sat down heavily, thumping 
their butts on the canoe seats. Scared, the fish – usually lambarí (minnow-like fish) – 
leaped towards the center of the river, hit the cloth and fell into the boat.

Lambari were fished with short poles with little pieces of soft bread and a can 
of angú (maze-flour boiled in water), kneaded into small dough-balls for bait. But 
dourado demanded a veritable ritual, a solemn one. Professional fishermen said 
that one needed to “have the science” to catch a dourado.  People fished for them in 
the Fall with cast nets and fishing poles and, out in the river, with net, with waiting-
lines tied to poles stuck into the banks, with pindacuema (a kind of Indian fishing 
device) and with long-lines consisting of a strong string that had one end tied to the 
riverbank and the other deployed onto the center of the river   At every three meters 
there were short pieces of line with baited hooks. Then, waiting and checking the 
hooks every three hours.

DOURADO, A REFINED DISH
Dourado became one of the most traditional and refined dishes in Piracicaban 

culinary. Afonso Pecorari was an expert dourado angler, all Porto Street knew it. 
In his store, he sold everything fabricated by himself: poles, hooks, nets, as well as 
five canoes he rented out to amateur fishermen, along with the “balaio”, a basket 
with provisions for spending a week or a few days in the riverside ranches. Even 
the painters ate the snacks provided by Afonso Pecorari. Joaquim Dutra, aka Nhô 
Quim Dutra, was one of them. And, the fishermen and crones of Port Street, the 
seamstress, all could watch Nhô Quim Dutra painting on the counter of Afonso’s 
grocery store – small canvases depicting the river – many times in exchange for a 
snack or a hefty swig of pinga (sugar-cane spirit).

No one went fishing without taking along the “peacock” – as the big bottle of 
pinga was called – along with the lines and hooks. Virca Pecorari Pizzigatti, the 
daughter – whom the riverside dwellers knew as “the seamstress of the poor” – 
described so her recollection of Afonso the Fisherman: “He sailed out with the canoe, 

trolling very slowly, one hand piloting the canoe in the backwater, then other gently 
probing to-and-fro with the pole, that by the way, was most carefully fabricated, the 
hook sharp. The bend has always been a lucky point to fish for dourado. Mother, 
standing at the door, followed daddy with field glasses at her eyes, saying: “today, 
we shall not eat fish”. We, the children, rooted – “you’ll see a nice one leaping!” – 
and, suddenly, it did leap.  A pretty sight, trolling, with the canoe moving slowly, 
noiselessly, until a dourado grabs the bait and as the fisherman yanks on the line, 
leaping out of the water and we see its size, and when all this happens under a hot 

sun it is wonderful, that golden fish shining under the rays of the sun. The angler 
plays the fish in the water until it tires, then pulls it into the canoe. Daddy arrived 
full of pride for the dourado and he himself cleaned and prepared it. It was so good. 
Only those who witnessed it and ate it know”.

One single book would not be enough to narrate, tell, laud or even explain the 
treasure that nature gave away freely to Piracicaba: its river, its fish. In a pictorial 
sequence – from the author’s files – we can, however, see records of what a real 
fishing was for Piracicabans. The pictures were taken 1949.
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Em 10 de outubro de 1939, pescaria rende 375 quilos de peixe numa única noite
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A ViúVA Alegre 
Vezes sem conto – e por anos e anos seguidos – venho tentando desfazer o equívoco, que se expandiu, a respeito do “Véu da Noiva”. Acabo quase dando 
razão ao diretor do jornal – no filme “O homem que matou o facínora” – que, na verdade, deu uma lição de realismo a seu repórter: “Quando a lenda for 
maior do que o fato publique a lenda.”
Não posso, no entanto, fazê-lo, na responsabilidade que me dei de contar e cantar minha terra. O “Véu da Noiva” – haverei de insistir até o último fôlego – 
nasce dos versos imortais do poeta Brasílio Machado, em seu poema Piracicaba, quando a cidade completou 100 anos, em 1º de agosto de 1867. Foi quando 
deu, à cidade, o amoroso título de “Noiva da Colina”, implorando-lhe que, sobre nós, estendesse o “seu imenso véu”. Que é a bruma do rio, a garoinha com que 
o despencar das águas do Salto parece salpicar a cidade. O encantador nevoeiro parece aspergir água benta sobre o povo. 
Aquela cachoeirinha que despenca do Mirante é de um córrego artificial, construído para levar água ao Engenho Central. É linda, cativante, mas não é o 
“Véu da Noiva”, equivocadamente assim denominada até em publicações oficiais do município. A lenda vai-se tornando fato.  Mas desvirtua a história e a 
realidade. De minha parte – já que cada qual vai dando sua versão – sugiro passarmos a chamar aquela corredeira de “Viúva Alegre”. Por sua sensualidade, 
por sua beleza erótica, pelo fascínio que exerce. Nos doces pecados da luxúria de nosso rio, uma “Viúva Alegre” alimentaria  a imaginação e os sonhos de quem 
a contempla. Ou não? 

O paiaguá concordaria comigo: 

“A Viúva Alegre tem mais luxúria
Do que a Noiva com sua doçura”
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EM BUSCA DO PARAÍSO ESCONDIDO

Logo, nas águas e no espaço do éter,
os tipos das espécies nadam, voam, 
vários em castas, vários em tamanhos.
Deus, vendo-os, folga, e os abençoa, e diz-lhes:
gerais fecundos, tende infinda prole, 
peixes, nas águas; pássaros, na terra

“ 

”Milton in  ‘O Paraíso Perdido’
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Agora, o Gordo dirige a barcaça pelos últimos trechos que me são 
conhecidos, margens pelas quais andei, águas passadas nas quais 
nadei. Sei que, dentro em pouco, iremos para o desconhecido que, 
no entanto, nos encanta. Ansioso, fico com receio de não encontrar 
a Ciaporanga, a pedra que povoou sonhos de tantas gerações. O 
Gordo não sabe do que se trata. Nem os companheiros de jornada. 
Minha ansiedade aumenta. Não posso ir-me sem conhecê-la, pois 
os olhos dos velhos pescadores do passado – Tangará, Bico Fino, 
também meu pai – brilhavam ao falar da Ciaporanga, como se 
contassem histórias sagradas. Era a grande pedra onde os índios 
celebravam os casamentos das tribos, com danças, comidas, 
beberagens – venerando a pedra que abençoava os noivos. 

A Ciaporanga, onde está? A Ciaporanga, cadê? Prometo-me 
encontrá-la até o final da jornada. Pois tão impregnada está, ela, 
em meu imaginário que irei reconhecê-la sem nunca tê-la visto. 
Mistérios do meu rio, do meu doce rio. 

O fértil Baixio do Fundão
A barcaça parece deslizar sobre as águas mansas. Não consigo, ainda, 

chamar o Gordo de Gordo. Arrisco-me a dizer-lhe o nome, pedindo 
informações: Luiz Fernando Magossi. Mas ele finge não ouvir. Olha-
me, enfim, com o canto dos olhos, responde: “Eu sou o Gordo, tá bem 
assim?” E explica: “Agora, estamos no Baixio do Fundão. Aqui é muito 
conhecido pela arrastada de pintados e pesca de rodada de mandis.”

Sinto-me envaidecido. Pois sei o que é “arrastada”, pesca 
proibida. A rede é atravessada em direção à largura do rio, levada 
pela correnteza e controlada pelos pescadores em botes. É como se 
se fizesse uma varredura no rio, pecado mortal, em meu entender. 
A rodada, falava-se ser o tipo de pesca ideal para os dourados. O 
bote ia rodando à esquerda e à direita, movimentado pelos remos. 

O pintado é um dos peixes mais bonitos, com o comprimento 
maior do que o peso. Mesmo assim, pode atingir de 80 a 100 
quilos, sem se tratar de mentira de pescador. No antigo e famoso 
Restaurante Mirante – agora em outro local – o “pintado na brasa” 

A Ciaporanga se tornou iguaria com fama nacional. Os pescadores, ainda no 
passado, deixavam os pintados amarrados dentro d´água, à espera 
de compradores, pois era grande a dificuldade para, à época, 
encontrar-se gelo. Quanto aos mandis, peixes menores, foram, no 
passado, entre os mais abundantes no glorioso rio Piracicaba.

“Aquela é a Pedra Chata” – avisa o Gordo, apontando um lugar 
onde não há pedra alguma, já que as águas estão abundantes. Minha 
imaginação leva-me ao delírio: “E se for a Ciaporanga?” O Gordo dá de 
ombros: “Nunca ouvi falar.” Registro em meu caderninho: “Posso ter 
encontrado a Ciaporanga.” E decido: se não a encontrei, vou inventar. 
Pois, ora, se o rio é meu, por que não posso dar o nome que quiser? 

Corredeira do Morato 
O respeito ao notável Francisco Morato – um dos maiores 

juristas do Brasil em seu tempo – era tal que seus conterrâneos 
davam, à toda a região – onde hoje se encontra um grande 
supermercado e condomínios vistosos – seu nome. Assim, a bela 
propriedade era “Chácara do Morato”, a ponte e a corredeira ainda 
são conhecidas como Ponte do Morato, Corredeira do Morato. 
Passamos pela corredeira, suave, mas agitadinha. E percebo, 
então, que me aproximo do fim daquilo tudo que conheci. Mais à 
frente, a alguns quilômetros, o rio será outro, desconhecido para 
mim e, por isso mesmo, atiçador de fantasias e fascinações. 

O Enxofre
O Gordo deixa a barcaça navegar lentamente. Todos nós 

ficamos em silêncio. O Sol está pairando quase verticalmente 
sobre um dos monumentos mágicos da natureza piracicabana: o 
Morro do Enxofre, também conhecido como a Pedreira do Bongue, 
na verdade uma cascalheira. É outro lugar mítico, com lendas 
mistérios, façanhas de pescadores, demonstrações maravilhosas 
de um dos nossos mais belos peixes, o dourado. A corredeira que 
o nosso navegante parece acariciar é um dos locais preferidos os 
pescadores para “apoitar o barco” e pescar. Mais do que pesca, é a 
grande luta do homem diante do dourado, o mais belo de nossos 
peixes. E o mais valente, capaz de arrastar barco quando fisgado.

Nosso navegador, nostálgico, lembra-se de quando seu avô, 
Rosário Jordão, fazia armadilhas para apanhar baratas durante 
a semana, indo pescar piracanjuba aos montes. Pescadores 
levavam as chamadas baratas-cascudas para atrair os dourados. 
O nome Enxofre, para alguns, se deveria à cor amarelada da 
pedreira. No entanto, trata-se do Ribeirão do Enxofre, que ali 
deságua e o nome, antiquíssimo, foi dado pelo cheiro sulfídrico 
de alguns de seus trechos. Durante a povoação as ordens vindas 
do Morgado de Matheus eram para que se colhesse salsaparrilha 
em nossas matas e, ao mesmo tempo, que se descobrissem as 
“águas curativas”, já famosas há quase 250 anos. Tais águas foram 
encontradas nas Águas de São Pedro. Na década de 1950, houve 
perfurações em busca de petróleo. 

Ponte do Caixão ou Cachão?
Agora, com lentidão quase religiosa, a barcaça desliza em 

direção a outro símbolo que parece guardar mistérios do 
rio. Mesmo as águas, elas apenas murmuram.  Ouço-as, pois 
elas me trazem sons de outros tempos. E compreendo os 
sinais, a angústia da dúvida.  Enquanto houver uma memória 
piracicabana, o nome da ponte que Luciano Guidotti construiu 
nas Ondinhas será discutido: é do Caixão ou do Cachão? 
Conforme se defina, estaremos diante do lendário ou do 
prático. Há uma realidade e duas lendas. 

A realidade eu a ouvi do próprio Luciano Guidotti. A região 
onde, sobre o rio, se construiria a ponte era conhecida como 
Cachão, palavra que significa redemoinho, cachoeira. Pois lá 
havia uma pequena convulsão de águas. Logo, para Luciano 
Guidotti, aquela seria a “Ponte do Cachão”. E ele a concebeu 
com alguns espaços, debaixo da ponte, onde pretendia fosse 

construído um restaurante turístico, com toda a paisagem à 
vista. Assemelhavam-se a caixotes. E alguns começaram, por 
causa disso, a falar em “Ponte do Caixão”.

A lenda, macabra, diz que, no redemoinho, paravam os 
corpos dos que morriam afogados abaixo do Salto. As águas 
levavam-nos até o local, onde ficavam boiando. E, quando 
encontrados, eram chamadas as funerárias com seus caixões 
de defunto. “Lá vem o caixão...” – falavam, conforme a lenda. 
Ao se construir a ponte, referiam-se, então, àquele “caixão”. 
Lenda, nada mais do que isso.

Corredeiras e ranchos 
Do antigo Clube de Regatas ao Tanquã, serão 77 km de 

navegação ao longo do rio. Nessa extensão, há cerca de 
300 dos chamados ranchos, tradição piracicabana. Ranchos 
são desde pequeninas casas que alojam pescadores 
até verdadeiras mansões, cenários de festas, encontros 
familiares e extrafamiliares. Contar histórias a respeito dos 
ranchos de Piracicaba daria uma série de livros, alegres, 
ingênuos, picantes, maliciosos. Na realidade, um mesmo 
rancho tinha duas finalidades: em finais de semana, 
encontros familiares; durante a semana, encontros 
românticos, digamo-lo assim.

Após a ponte do Cachão, passamos por corredeiras, pelo 
Rancho do Ráu Dedini, onde aconteciam almoços, jantares e 
pescadas. Em seguida, o ribeirão Guamium, fonte importante 
de captação d´água. Tenho, do Guamium, tristes lembranças 
da infância. Meu pai ia comprar carne no Matadouro e eu 
o acompanhava. Era o mesmo prédio monumental de que 
Piracicaba se orgulha. E eu me horrorizava ao ver as águas do 
Guamium avermelhadas do sangue derramado pelos animais 
mortos. Ainda hoje, o Guamium me sabe a sangue. 

 Ao chegarmos à Barrinha do Corumbataí – que, aliás, foi 
o primeiro nome do Distrito de Santa Terezinha – o Gordo 
se entusiasma, enaltecendo a pesca do pintado: “Arrastar 
pintado aí, não falha uma!” Segundo ele, enquanto “não batia 
três ou quatro pintados, o pescador não erguia a tarrafa.” 

Dourado e cachaça 
Até a década dos 1960, os piracicabanos ofertavam a amigos – especialmente na área de negócios – aquele 
que era considerado “presente régio”: um garrafão de cachaça de alambique, um grande dourado em barra 
de gelo. Piracicaba era, então, conhecida como a “terra da pinga”, o que, ao contrário de hoje, deixava pessoas 
envergonhadas. Os paulistanos – especialmente eles, no entanto – regalavam-se com a pinga de Piracicaba. 
Quanto ao dourado, ia-se compra-lo aos pescadores da Rua do Porto e, em seguida, levá-lo ao armazém de Jorge 
Maluf, em frente ao Broadway, na rua São José, que o embalava em barra de gelo, cobrindo-o com serragem. Eram, 
realmente, presentes régios. 
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Na Cabeceira das Ondas, ficava o rancho do ex-vice-prefeito 
de Piracicaba, Américo Perissinoto. Mostrando conhecer cada 
trecho do rio – “na palma da mão” – nosso navegador comenta: 
“Aqui é bom de dourado, de corimbatá (ou corumbatá) e, nos 
últimos tempos, tem muita tilápia”. O corimbatá é peixe popular, 
muito prolífico e sua carne tem um leve sabor de terra.

Ondinhas
O Sol arde-nos na carne. Mas não o percebemos. O encanto 

vai seduzindo-nos e, chegando às Ondinhas – à margem 
esquerda – descortinamos pequenas florestas que parecem 
ainda virgens. As Ondinhas tornaram-se um espaço especial 
para condomínios dos que buscam sossego e paz. Abriga 
ranchos famosos, muitos ranchos. Um deles é o Rancho do 
Pousa onde está o maior jatobá do Rio Piracicaba. O Gordo 
cita, também, o rancho redondo do Mário Mantoni, do Dedé 
do Posto, o Panorama. E, sempre emocionado, comenta: “Era 
uma festa de barcos pescando, arrastando cascudos e pintados, 
rodando mandis para fazer a comilança da noite”. 

Admito, enfim, que já não mais conheço o meu rio, que ele, 
na minha vida, chegou apenas até as Ondinhas. Por isso, quando 
chegamos ao Mirim, alegro-me ao saber que, lá, estava o 
Rancho do Orlando Louvandini, um dos mais antigos “guardiões 
do rio”, que não pode participar de nossa jornada. É um lugar 
deslumbrante, mas perigoso. Pois há uma correnteza muito 
forte e a passagem é estreita demais, desafiando os ousados 
pescadores que arrastavam pintados. São histórias sem fim, de 
aventuras e desafios.

Marins e piquiras
Há situações e casos no rio Piracicaba que se pensa sejam invencionices 

ou “mentiras de pescador”. Por isso, eles, os pescadores, ficam aborrecidos 
quando se não acredita neles. Mesmo quando, na realidade, mentem 
mesmo. No Ribeirão dos Marins – bairro cujo nome se refere a antiga 
família da região – a pesca das piquiras é quase icônica. Trata-se de um 
mini-lambari que é pescado com peneira ou o chamado picaré. Como 
alimento, é uma das delícias dos rios, quando servidos como aperitivo, 

fritinhos. E passa a ser uma especialidade no cuscuz de piquira. 
O Marins, onde agora a barcaça diminui o ritmo, é um dos únicos 

locais onde ainda se encontram piquiras. Antigamente – e não é 
mentira de pescador – a piquira, de tão abundante, era pescada, no 
Salto, com guarda-chuva. Palavra do autor que o Gordo confirma. 

Pedra Branca: a Ciaporanga?
Quando diz estarmos, agora, passando pela Corredeira da 

Pedra Branca, tento entrar em delírio, isso a que me levam 
mistérios e maravilhas do Piracicaba de cada um. Cadê a 
Pedra Branca, cadê? Por que a corredeira leva seu nome se 
não há qualquer pedra acima das águas ou à margem do rio. 
Ali, segundo o navegador, era onde se apanhavam muitos 
dourados, de rodada. “Era bom para tarrafear de val, ou seja, 
tarrafear a pé, jogando a tarrafa bem longe para o peixe não 
enxergar o pescador”, informa o Gordo. 

Acredito nele. No entanto, como estou escrevendo sobre 
o MEU rio, era ali que os índios celebravam suas núpcias, 
num cerimonial abençoado pelas águas e por uma pedra 
branca que, pelo visto, se foi embora, logo após o extermínio 
dos índios.  Encontrei, enfim, a Ciaporanga. Anoto em meu 
caderninho, no qual respingam gotas do rio, certamente 
abençoando-o. Faço de conta...

desprezo do paiaguá  
Podem procurar, inventar, até mentir. 
Podem ir e vir, navegar de barco, nadar nus, nadar de tanga. 
Podem trazer sua cruz: jamais verão a Ciaporanga.
Nela, na pedra, sagramos e consagramos o nosso amor.
Nela, na Ciaporanga, o índio e a índia viveram suas primícias, 
no chão, nas águas, nossas delícias. 
O branco não tem o direito de invadir nosso altar
onde juramos nosso profundo e eterno amar. 
Não procurem, deixem-nos em paz. 
Na Pedra Branca, a Ciaporanga aqui jaz. 

O rancho de Archimedes 
Já nos aproximamos das 13h. A Lu (Lucimara, mulher do Gordo) 

entra, por rádio, em contato pela terceira vez. Ela nos espera para o 
almoço e quer uma previsão de nossa chegada ao Tanquã. E, pela 
terceira vez, o Gordo promete: “Daqui meia hora...” Não será possível, 
pois há belezas demais a serem vistas, filmadas, fotografadas. Mas 
Lu, cozinheira exímia, tem receio de que a “comida passe do ponto”.

Passamos pelo Poço do Dinho – “Dinho da Farmácia” – 
onde “era até covardia pescar mandi de sondar, de tanto 
que pegava”. O rio, pois, tem a chave do milagre da pesca 
milagrosa, da multiplicação dos peixes. E, de repente, a 
barcaça fica mais lenta. Pois estamos diante do Paredão 
do Pereira, onde se iniciam as imensas terras dos Bueloni 
(Santo Bueloni, o patriarca) e ranchos famosos, como os de 
Archimedes Dutra, dr. Jordão, Genuíno Vieira, Ivo Corazza. 
O Rancho de Archimedes parece triste. Não identificamos 
a quem pertence, mas a imaginação tenta ir ao passado e 
deparar com Archimedes Dutra, de bermuda e sem camisa, de 
pincel na mão, disputando a beleza de sua arte humana com o 

encanto do rio sagrado.  Afinal de contas, quem – mais do que 
os Dutra – tanto pintou e imortalizou em telas, aquele rio que 
já passou em nossa vida, mas que ainda permanece?

Ilha da Sepultura
Ao nome do local – Ilha da Sepultura – ficamos todos em 

silêncio, absortos. A ilha mal aparece. Mas, em suas águas, há um 
espetáculo que se assemelha a um canto de Tchaikovsky, o Canto 
do Cisne, por que não? Pois há um misto de respeito, reverência, 
talvez medo, e o voo de garças que mergulham os bicos no rio 
captando peixes. Outras, como se se balançassem num berço 
calmoso, passam pousadas em galhos de árvore, em pedaços 
de madeira que boiam no rio, acompanhando a correnteza. É 
a natureza entoando sua sinfonia, algo estranhamente sereno 
como se em silêncio diante da Ilha da Sepultura.

Quase sumida, a ilha teria sido cemitério dos indígenas em 
tempos passados. Pescadores mais antigos dizem ter existido 
pelo menos um túmulo na ilha, depois levado pelas águas. Seja 
o que for, há, no ar, algo misterioso. Sinto ser um pedaço da alma 
por assim dizer esotérica do rio Piracicaba. 

Foto: Marcelo Fuzeti EliasPASSEIO PELO RIO: Cecílio Elias Netto e convidados exploram o rio Piracicaba, sob a orientação de Luís Fernando Magossi (Gordo do Barco)
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Guaçu ou Guassu?
Já se passou a meia-hora que o Gordo prometeu à Lu 

para o almoço. Quanto temos, ainda, a navegar? O tempo 
não existe, extasiados que estamos diante de tanta beleza, 
inteiramente submissos ao esplendor da natureza que assiste 
ao deslizar do rio. Alimentar-se do belo parece alimentar os 
corpos de todos nós. Há fome de beleza; não, de comida. A 
Lu, pois, que nos desculpe. 

Vemos o Monte de Pedra do Juquita, não se sabe o porquê 
do nome. O Gordo comenta: “Tarrafear aqui é triste, porque 
enrosca até a alma. Mas o dourado apoitado é bom demais”. 
O Rudy – o silêncio dele quase o tornou invisível na barcaça – 
concordou. Seus olhos, porém, revelavam como que saudade, 
nostalgia, lembranças do notável pescador que sempre foi. 
Em seguida, o Quebra Canela, onde ficava o rancho famoso de 
Humberto D´Abronzo, o Jatubaína. Nele, D´Abronzo – quando 
presidente do E. C. XV de Novembro – recebia jornalistas de 
todo o Brasil, famosos na imprensa, rádio e televisão. Era sua 
maneira de conquistar simpatias... E as conquistava. 

Agora, à direita do alto do Nauti Clube – uma das mais 
espetaculares experiências de clube náutico de Piracicaba – 
está a Cabeceira do Guaçu. A vista é fascinante, comentário 
que vai tornando o autor do livro repetitivo. O que não fascina 
do rio Piracicaba? Mas, por trás do encanto, está a Corredeira 
do Guaçu, o terror dos navegantes, corredeira sinuosa, muito 
rasa, com cerca de 200 metros de comprimento. “Só passa aqui 
quem sabe.” – fala o nosso comandante, fazendo a barcaça ir-se 
desviando de pedra por pedra.

Com o nome Guaçu, o que pretendeu o indígena? Os 
mais antigos chamavam o rio Piracicaba de “o Guassu”, o 
rio grande, em contraposição ao rio Piracicaba pequeno, o 
Piracica-mirim. Mas há, também, o guaçu significando veado, 
uma floresta margeando o rio onde haveria muitos veados.  O 
Piracicaba é, sem dúvida, guassu com lugares onde existem 
guaçus. Por que não?

Corgo da Clarice
Córrego, na linguagem caipiracicabana, transforma-se 

em “corgo” e este, em “rego” Assim, o ribeirão ou córrego do 
Piracicamirim é chamado, também, de “Corgo do Pisca” ou 
“Rego do Pisca”. O mesmo se dá neste local que a barcaça 
atravessa: “Corgo” ou “Rego da Clarice”. Lendas, fantasias, 
malícias giram em torno do nome, com muitas invenções a 
respeito da mulher chamada Clarice. Seria uma lavadeira, uma 
escrava, uma fazendeira?

Na realidade, estamos diante de um córrego que corta as 
imensas terras dos Bueloni, cujo patriarca foi Santo Bueloni. 
Clarice Bueloni foi sua mulher, herdeira das terras quando 
enviuvou. O córrego – o “corgo”, o “rego” - deixou de ser do 
Bueloni e passou a ser da Clarice. Delírios de pescador...

Logo em seguida, surgem o baixio da Clarice, o baixio do 
Ferreirinha, Nhana Borja, onde se pescavam cascudos com 
tarrafa. Sinto-me embriagado de ver, de ouvir, de anotar. Não 
sei mais se apenas sinto ou se aprendo. 

A lendária Ilha das Flechas 
A nação paiaguá não se concentrava em apenas um lugar. 

Ocupava toda a região, dividindo-se em áreas estratégicas, 
maneira de proteger suas terras ao longo do rio. A Ilha das 
Flechas é lendária, tendo sido – como lenda ou como história 
– uma fortaleza guerreira. Passamos por ela, quase oculta, 
ignorada. No entanto, a cultura artística paiaguá tem, nela, o 
seu depositório, o testemunho da existência de uma nação não 
apenas guerreira, mas sensível ao belo. Foi na Ilha das Flechas 
que, em escavações, também foram encontradas cerâmicas 
feitas pelos paiaguá, incluindo as igaçabas, urnas funerárias 
ainda conservadas no Museu Prudente de Moraes. 

“A ilha tinha muitos e muitos pés de manga, incluindo a 
Bourbon”, conta o Gordo. E, nela, de 1954 a 1974, morava Alvaro 
Link, um cidadão de Limeira, que tomava conta da ilha. As histórias 
em torno do guardião da ilha são as mais diversas, aumentando 

o encantamento lendário do rio. Já mais não sei, nesta jornada, 
o que são mitos, lendas, fantasias, devaneios – ou se a soma de 
tudo é a maravilhosa realidade. 

Porcos, mandis e pintados
É uma festa. Vejo os meus companheiros como que em 

oração, com os olhos encantados. O que mais me emociona 
entre eles, porém, é ver o deslumbramento dos jovens 
que participam da jornada. Ao contrário dos idosos que se 
calam extasiados, os rapazes fotografam, filmam, chamam-
se à atenção, uns aos outros, para belezas que descobrem. 
Meu filho Marcelo empolga-se como se tivesse descoberto 
um tesouro ou ingressado num mundo de fantasias. Fico 
feliz ainda mais. Pois ele comprova, com os próprios olhos e 
sentimentos, tudo aquilo que lhe contei das maravilhas desta 
terra. E do milagre do rio. 

Nas margens, à direita e esquerda, aves, pássaros, animais 
vivem suas vidas indiferentes à nossa presença. Uma capivara 
alimenta os filhotes, que lhe sugam os úberes. Garças e aves 
cujos nomes desconheço parecem destinadas a um eterno 
bailado. E a barcaça nos leva, enquanto a Lu insiste em 
perguntar quando chegaremos e o Gordo, com sua mesma 
cantilena amorosamente enganosa: “Daqui meia hora...”. Já são 
quase 14 horas e o Sol já nos avermelha braços e rostos. 

Estamos, agora, no Canalzinho, local difícil de navegar por 
causa da grande quantidade de bicos de pedras. Tornou-se um 
lugar tristemente famoso quando a grande enchente de 1983 
arrastou quase todos os porcos do “Chiqueiro do Schmidt”. 
Em seguida, locais fundos, bons para rodadas de mandis e 
pintados: Paredão do Garcia, Figueira Podre, as Tocas. E a 
Ponte Caída, que antecede o também mítico Itaperu e o Poço 
do Itaperu, paraíso dos pescadores de antigamente. Persão 
Magossi, pai do Gordo, diz que o verdadeiro nome do Itaperu 
é Itapucu-Guaçu. Na língua tupi, itapucu é pedra comprida. 
Deixo de tentar entender, pois não vejo pedra alguma, 
submersas que devem estar todas elas. 

REGO DA CLARICE: Lendas, fantasias, malícias giram em torno do nome, com muitas invenções a respeito da mulher chamada Clarice

ILHA DAS FLECHAS: escavações no local resultaram no descobrimento de cerâmicas feitas pelos paiaguás
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O histórico Canal Torto 
Enfim, aproximamo-nos do local mais famoso do rio Piracicaba: 

o Canal Torto. É onde a mão do homem tentou imitar – ou enfeitar 
ainda mais – a obra da criação. Armando (Armandinho) Dedini – 
filho do icônico empresário Mário Dedini – lá construiu o mais belo 
de todos os ranchos à beira do rio Piracicaba. Com seu falecimento 
precoce, a propriedade ficou para a mulher, Norma Dresselt 
Dedini, também falecida. Por muitos e muitos anos, pescadores e 
navegantes, passando pelo local e vendo a belíssima construção, 
referiram-se a ele como o Rancho da Norma. Atualmente, pertence 
ao filho do casal, o também empresário Malo Dedini. 

Tudo o que o “Rancho do Armandinho” presenciou em cerca 
de duas décadas somente é possível ser narrado em uma novela. 
Realidade e ficção uniram-se de maneira surpreendente. O 
Canal Torto tonou-se parte da história do rio. Ou, pelo menos, 
testemunha. Em suas proximidades, está o Caiáu, que nosso guia 
informa ser o melhor lugar para “arrastar cascudo”, especialmente 
o “cascudo branco”, que, assado e cheio de vinagrete, se tornava 
especiaria singular (alguns dias mais tarde, o Rudy nos preparou 
alguns, atiçando-nos o doce pecado da gula).

polemizaram sobre isso, chegando-se a um acordo: ambas as 
formas são corretas. Mas o piracicabano tem Artêmis no coração, 
parecendo-lhe pedantismo referir-se a Ártemis.

A Ponte de Ferro foi uma das maravilhas da época, importada 
da Inglaterra, toda rebitada, sem qualquer parafuso quando de 
sua construção. Piracicaba deve-a à iniciativa de Paulo de Moraes 
Barros, então Secretário de Agricultura do governo de São Paulo, 
em 1913. Uma placa, no local, informa que a inauguração se deu 
em 1915. No entanto, a sua conclusão ocorreu em 1916 conforme 
informações históricas. 

Sua beleza permanece até hoje. E, passar sob ela, na barcaça, 
é como sentir-se protegido por sombras carinhosas de pessoas 
muito queridas. Anoto em meu caderninho: essa jornada é, para 
mim, uma rememoração de vida, “Deo gratias”. E este livro vai-
se-me tornando como que um relicário de descobertas e de 
recordações, renascimento e despedida... 

A Corredeira do Roberto Carlos 
Ao saber que a barcaça chegara “à corredeira do Roberto 

Carlos” os moços riram-se. E não acreditaram levasse, Ponte de Ferro, Artêmis, Ártemis...
A visão da Ponte de Ferro – atravessando o rio já 

centenariamente – emociona-me. Durante minha infância, meus 
pais levavam-me lá, ao então Porto João Alfredo, onde moravam 
meu padrinho de batismo, Manoel Chaddad e sua família. O 
árabe cururueiro, mascate, dono de uma vendinha era amado 
por todos. Apenas para se ter pálida ideia: Manoel Chaddad – 
cujo nome se confundia com o Porto João Alfredo – tinha mais 
de 700 afilhados. Não é este, porém, o espaço para referir-me a 
ele e a seus filhos, verdadeiros construtores de Piracicaba, cada 
qual em sua especialidade.

Porto João Alfredo foi homenagem que se prestou ao Presidente 
da Província de São Paulo, João Alfredo Correa de Oliveira 
(1885/1886), um dos mais importantes políticos do Brasil Imperial. 
Quando da instalação da Estrada de Ferro Ituana em Piracicaba, ele 
esteve na primeira viagem da ferrovia que chegou até o local que 
levou seu nome. Por lei estadual 14.334, de 30/11/1944, o Porto 
João Alfredo passou a chamar-se Artêmis, a deusa grega das selvas 
e florestas, a Diana caçadora. Na década de 1950, o nome causou 
grande polêmica: seria Artêmis ou Ártemis? Diversos intelectuais 

realmente, o nome do cantor famoso. Um deles, ainda 
estranhando, comentou nunca ter tido conhecimento de 
pescadores gostarem da música do “Rei”. Pensavam em 
música de viola, de raiz. Foi, então, que lhes mostramos a 
casa majestosa, quase encoberta pelas árvores, mas voltada 
para o rio. Era a de Roberto Carlos, que a construíra no final 
da década de 1960, início dos 1970.

Roberto Carlos – tornando-se hóspede e amigo do casal 
Heribaldo (Ester) Zardetto de Toledo e das famílias Dedini e 
Ometto – apaixonou-se pelo rancho deles no Canal Torto e 
resolveu construir o seu. Casado, então, com Nice – com quem 
teve o filho Segundinho, Dudu Braga – costumava passar os fins 
de semana disponíveis em seu rancho diante do rio Piracicaba. O 
local precisou ser protegido por ter-se tornado atração turística. 
Roberto Carlos e Nice apenas recebiam amigos muito próximos e 
selecionados.  A casa ainda existe, com outro proprietário. 

O nome Corredeira do Roberto Carlos nasceu de homenagem 
natural de moradores de Artêmis, pescadores e navegantes. 
Os moços, nossos companheiros, ficaram empolgados com 
pedacinhos de história que cada trecho do rio conserva. 

Foto: Fabio Rubinato

RANCHO DO ROBERTO CARLOS: local em que o Rei costumava passar os fins de semana disponíveis diante do rio Piracicaba Foto: Marcelo Fuzeti Elias
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O rancho de Fernando Febeliano 
Agora, neste trecho, sou eu que me espanto. Estamos no 

Ceveiro e o próprio nome explica-se: era um dos maiores ceveiros 
de piracanjuba, de piapara, de dourado, pintado. Às suas margens, 
está o condomínio Colinas de Piracicaba e o quase abandonado 
clube de campo do Coronel Barbosa. O que, no entanto, me 
espanta e surpreende: lá está aquele que foi o rancho de Fernando 
Febeliano da Costa, hoje pertencente a Durval Ducatti. 

O rancho, durante a ditadura militar – estando abandonado – tornou-
se um lugar tétrico: nele, policiais, investigadores praticavam torturas 
inomináveis em presos que, para lá, eram levados clandestinamente. 
Havia o que era conhecido como “desova de pessoas”, torturados que, 
morrendo, desapareceram sem jamais serem identificados. 

Nossa incursão, pois, é realmente histórica: Fernando Febeliano 
da Costa foi fazendeiro e homem público de renome. Nascido em 
Sorocaba, foi trazido ainda criança a Piracicaba onde viveu praticamente 
toda a sua vida. É considerado o pioneiro na luta pelo ensino técnico-
industrial no Brasil, propugnando por formação de escolas especiais 
para os jovens. Por cinco vezes, foi prefeito de Piracicaba, sendo 
reconhecido como o mais progressista na primeira metade do século 
20. Imaginar Fernando Costa pescando e descansando naquele 
ranchinho nas primeiras décadas do século passado, foi outro passeio 
que dei pela minha terra. O rio é um tesouro de memórias. Quando 
Piracicaba valorizará o que está sendo esquecido?

Limoeiro, a última corredeira 
Ao chegarmos ao Limoeiro, quero contar, aos jovens 

companheiros, de minha emoção por navegar, finalmente, onde 
D.Pedro II esteve ao final do século 19. De barco a vapor, ele fez, 
até aqui, o mesmo trajeto nosso: da Rua do Porto ao Limoeiro. A 
natureza era praticamente virgem; o rio, sem impurezas, águas 
despoluídas. E, certamente, revoadas mais generosas de pássaros 
e – por que não? – rosnares de onças e porcos do mato. Ainda hoje 
– quando chegarmos ao Tanquã – estarão à nossa espera jacarés e 
búfalos, como não render graças? 

68 - Haveis reparado, acaso, na 
água que bebeis? 
69 - Somos nós, ou somente 
somos Nós Quem a faz descer 
das nuvens?

“ 
” (Alcorão, 56ª Surata)

A do Limoeiro é a última corredeira do rio, famosa pela 
abundância de dourados e arrastadas de cascudos. Até 
recentemente, por cima da corredeira, existia uma balsa que fazia 
a travessia de caminhões de cana da Usina Costa Pinto.  A usina é 
uma das sementes da Cosan/Raízen e Costa Pinto é o nome de uma 
das principais figuras do Império e do início da República, símbolo 
da chamada dinastia “açucareira”. O Conselheiro Costa Pinto tinha 
grande fortuna, fazendas que pertenceram à sua família desde o 
século 18. Por parentesco, era unido às famílias Rocha Conceição, 
Souza Queiroz, Silva Prado, Pacheco e Chaves. Em Piracicaba, foi 
uma das mais marcantes personalidades de nossa história.  

Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis“ ”(João 21)

O rancho do Marinho
De repente, a barcaça faz uma parada. Ao longo do rio, pescadores 

surgem com seus botes. E cumprimentam-se alegremente, na 
espontaneidade de quem, na cidade, acena para alguém de 
uma calçada para outra. Quase todos se conhecem e tornam-se 
cúmplices dos segredos do rio. Aliás, agem e comportam-se como 
moradores e donos daquelas águas, vizinhos solidários entre si. 

 Agora, estamos na Pedra Branca e a barcaça se aproxima da 
margem esquerda. Barcos sobem e descem e a jornada parece 
festa. Uma escadaria alta e primária aparece entre as árvores e no 
alto está um rancho que o Rudy diz ser um dos mais famosos de 
Piracicaba, o de seu primo, Marinho Pinazza. Rudy desce da barcaça 

e, no alto, sorridente, Marinho aparece, cordial, acolhedor. Eles 
conversam, não dá para ouvi-los. Poucos minutos depois, porém, 
ambos descem a escadaria e Marinho carrega uma tarrafa. Entram 
num outro bote e preparam-se – fico sabendo que a pedido do 
fotógrafo e cinegrafista Fabio Rubinato – para gravar imagens 
de como se tarrafeia. Na barcaça, todos com suas máquinas e 
celulares, preparam-se para registrar o espetáculo. 

E é mesmo um espetáculo. Rudy controlando o bote; Marinho, 
com a tarrafa. E, apesar de veteranos, parecem lépidos como 
adolescentes. Marinho arruma a tarrafa e ela como que se transforma 

numa borboleta, pronta para esvoaçar. E esvoaça, graciosa, num 
bailado ao mesmo tempo firme e suave. E pousa sobre as águas 
qual garça também toda cheia de graça. Mas é apenas sedução 
de armadilha. Pois, dentro d´água, será o cativeiro de peixes que 
se deixarem seduzir. Marinho repete a mesma arte várias vezes. E 
nós, encantados na barcaça, aplaudimos, espectadores de uma 
obra artística nas águas e entre árvores sorridentes. 

Sinto que pescadores, ainda hoje e no rio Piracicaba, repetem 
as palavras de Pedro: “Senhor, em Tua palavra, eu lanço minha 
rede”. Estamos diante da eternidade da vida. 

Foto: Marcelo Fuzeti Elias
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Pedregulho, Resfriado, Cemitério  
A criatividade do pescador tem a riqueza do próprio rio. 

Criam-se nomes, apelidos que – parecendo brincadeiras sem 
sentido – carregam significados. Saudando Marinho Pinazza – 
outro guardião do rio – passamos ao lado do Ribeirão do Gibran, 
conhecido pela abundância de piquiras e lambaris. E em seguida, 
estamos no Pedregulho. Pergunto-me: ”Pedregulho, nestas águas 
tão fascinantes?” E eles me explicam que – na época de setembro 
a novembro – quem ficar quietinho no barco irá ouvir como o 
estouro de pipoca, tantos corimbatás que se reúnem no lugar. 

Agora, passamos ao lado de um paredão, à direita. Outro 
nome surge: “Aqui, é o Resfriado.” E a explicação, singela e com seu 
significado: “O paredão praticamente impede os raios do Sol neste 
trecho do rio. Por isso, aqui está sempre frio.” Sem Sol, no frio, isso 
leva a Resfriado – lógica simplória, mas exequível. No Resfriado, 
ficava um rancho muito bonito, todo feito de madeira, o Rancho 
Sorocabana de lembranças que permanecem.

E, então o também famoso e respeitado Ribeirão do Araquá que, 
juntando-se ao rio, forma como que um lago. O ribeirão passa por 
Águas de São Pedro e desemboca no Piracicaba. Há tanto pintado 
que, dificilmente, o “pescador volta sapateiro”. Ou seja, sem pegar 
nenhum peixe. 

Na margem esquerda, está o Cemitério. A história, as lendas, 
as superstições dizem ter sido um cemitério de indígenas. Mesmo 
sem provas, o nome e a lenda permaneceram. 

Profundidade de 11 metros
Estamos no trecho onde desemboca o popular Ribeirão do 

Samambaia. É onde começa o Paredão do Rosário, local onde a 
profundidade do rio chega a admiráveis de 8 a 11 m. Era comum 
pescadores descerem de Artêmis – agora, já pouco distante – 
subindo o rio até o local. Tarrafeando, apanhava-se muito corimbatá 
e, se tivesse sorte, o procuradíssimo cascudo preto. A carne do 
cascudo – com diversos nomes populares – é das mais saborosas, 
preparadas, pelos cozinheiros, em ensopados ou à escabeche. 

Ao final do Paredão do Rosário, ficava o rancho de Maria Rosa, 
mulher desconhecida. É local também dado a muitas histórias. 
O rancho foi derrubado, mas o nome Maria Rosa permaneceu, 
permitindo histórias, lendas, invencionices. O Piracicaba – como 
todos os rios sagrados – ainda vive de seus mistérios e segredos. 

São 14h. A Lu, cada vez mais aflita, quer saber de nossa chegada. 
Agora, já estamos mais próximos, o próprio Gordo confirma-o. 
A ansiedade aumenta, pelo menos a minha. Estamos perto do 
Paraíso, que eu conheci apenas por terra, sem ver as maravilhas que 
o rio nos revela. E se o Tanquã for outro exagero de pescadores? 
Evito pensar. 

de milênios da história terrena. Suas camadas de pedras provam-no. 
Silencioso, tem, porém, uma eloquência muda, majestático como se 
tivesse consciência de sua realeza. Lendário, comentado, mas pouco 
conhecido, apesar de dar nome também a um bairro. 

O Paredão Vermelho tem belezas e peculiaridades diria, eu, que 
espantosas. Por trás do que se vê ao navegar diante dele, há uma lagoa 
que se esconde por entre as pedras. Somente aventurando-se a escalá-
lo ou sobrevoando-o, pode-se ver o espelho de águas cristalinas. Seria 
como um lago sagrado onde apenas podem banhar-se os iniciados. 
Outra singularidade: no Paredão, o rio inicia uma curva, à direita, de 
cerca de oito quilômetros. É a Curva do Samambaia, onde nenhum 
caçador de capivaras ficará decepcionado ou voltará de mãos abertas.  

O local é coalhado de jacarés, muitos deles enormes. Insisto com o 
navegador que nos leve ao trecho onde eles estão recolhidos. Mas as 
chuvas derrubaram árvores, galhos e o desvio do rio está bloqueado. Ao 
fim, dou-me por satisfeito. Pois, na verdade, não simpatizo muito com 
jacarés, apesar de orgulhar-me de eles habitarem o nosso pródigo rio. 

Paredão Vermelho e jacarés
Já vemos, à nossa esquerda, o lendário Paredão Vermelho. É 

alto, imponente e, para mim, tem algo de sombrio. De uma beleza 
sufocante, deve ser isso. Trata-se do lugar mais conhecido do Rio 
Piracicaba, citado até mesmo por aqueles que nunca o viram. É o fruto 

Tuiuiú, aviso aos navegantes
A jornada prossegue e todos admitimos algum cansaço. Talvez, 

não seja cansaço físico, mas um certo esgotamento espiritual, 
tanto temos sido bombardeados por emoções, surpresas, 
encantamentos. Michi não para de falar; Wagner mostra excitação 
incomum; o jovem Gabriel, filho do Fabio Rubinato – que reside 
nos Estados Unidos – comenta, inconformado: “Se fosse lá, este 
lugar seria um dos mais privilegiados pontos turísticos”. Entristeço-
me ao pensar nisso. Pois o Brasil – de tanta exuberância – parece 
não se dar conta de seus nichos sagrados, de paraísos naturais.

Então, pouco acima de nós, voa uma ave enorme, longa, 
elegante. É o tuiuiú, de beleza estranha e singular. Solitário, ele 
afirma a presença e existência de outros e mais aves anunciadoras 
da proximidade do Paraíso. O tuiuú – em mim – causa a emoção do 
navegante em alto mar que vê a primeira gaivota, anunciadora do 
“terra à vista” . Estamos chegando ao Tanquã!

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

104 105



As transformações tornaram-se cada vez mais surpreendentes. 
Ora mansas, ora apressadas, as águas revolutearam diante de 
nossos olhos encantados. O Sol arde-nos nos rostos, nos corpos. 
O relógio marca 14h45. Há mais de seis horas, navegamos num 
rio que já não é mais aquele tão nosso conhecido, margeando 
a Rua do Porto. O Piracicaba ondula por um outro mundo, tão 
somente seu, estranho para nós. E, por ser diferente, mostra-se 
ainda mais misterioso. O que nos espera? Vejo isso nos rostos de 
meus companheiros. Com exceção, porém, no do Gordo, cuja 
expressão parece-me quase de uma alegria sádica. Ele sabe o que 
nos espera e diverte-se tentando espiar-nos a reação. 

Então – e quase repentinamente – as águas se abrem! Perdemos 
a segurança, não temos mais intimidade alguma com o rio. O olhar 
deslumbrado, coração galopando, respiração em suspenso – assusto-
me encantadamente: o meu rio Piracicaba não tem mais margens! 
Tornou-se uma imensidão de água, à semelhança do mar. Cadê as 
árvores, cadê pelo menos um pedacinho de terra? A imagem que 
me assombra é a do Mar Vermelho, abrindo-se e fechando-se, num 
milagre que, agora, é a própria natureza quem o realiza. 

É o Tanquã, a primeira visão do Pantanal Piracicabano, modelo de 
colaboração entre a natureza e o homem. O meu rio não é mais meu. É das 
aves, dos animais,  búfalos,  jacarés – o verdadeiro Paraíso que não estava 
perdido, mas apenas escondido. Sinto-me como Adão, deslumbrado 
com as maravilhas. Mas ainda insatisfeito, querendo mais. Prendo um 

O Paraíso encontrado 
A beleza salvará o mundo“ ”Dostoievski, in ‘O Idiota’

tímido soluço e, em silêncio, rendo graças: estou em Piracicaba, o lugar 
onde correm o leite e o mel. O Tanquã é o paraíso de um povo. 

Não se consegue identificar o significado do nome, que não consta 
dos dicionários indígenas. De minha parte, insisti na pesquisa e, afinal, 
encontrei algo parecido em latim: “tam quam”. Ou seja: tal e qual, igual, 
semelhante. Por que não imaginar que o sertanejo,  o caipira, vendo 
toda aquela beleza, se expressou encantadamente: “Tam quam, tar e 
quar o Paraíso”. Tal e qual o Éden, Tanquã um jardim encantado!”. 

O local era uma fazenda antiga, de propriedade do empresário 
Arnaldo Ricciardi. Com o surgimento da barragem de Barra Bonita, 
grande parte da área foi alagada. Em 1962, já se formava o novo 
Éden. E a natureza fez a sua parte, com plantas, animais, aves. De 
lagoas e do rio que se entrelaçaram como num abraço amoroso, 
nasceu o pantanal piracicabano. À esquerda está – já em fase 
moribunda – a última vila de pescadores do Piracicaba milenar.  
É o Tanquãzinho. É, à direita existem 47 ranchos com visões 
privilegiadas e o condomínio – como que distanciado da civilização 
– de nome Tanquã, criado pelo mesmo Arnaldo Ricciardi. 

 Alguns navegantes, com suas lanchas, fazem a grande viagem 
quando o rio permite, abrindo espaço com águas abundantes ou 
fechando-os – como que para protegê-lo – em época de estiagem 
ou de enchentes. Estamos quase à margem do ponto final de 
nossa jornada emocionante e comovedora. Espontaneamente, 
meus lábios repetem palavras do Louvor das Criaturas: 

Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!
Sois digno de louvor e de glória eternamente!“ ”Deo gratias. 
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O oratório
É impossível, pelo menos para o autor, descrever o Paraíso que, 

escondido, agora se escancara aos nossos olhos e corações. As 
fotos e os vídeos falarão mais do que sabe fazê-lo o escrevinhador. 
Mas o espírito de agradecimento transborda de nós, de cada um 
a seu modo. João Sachs, ao sair do barco, enxuga lágrimas e me 
abraça: “Eu não poderia morrer sem ter visto esse nosso pantanal.” 
Antônio Ulisses Michi – com sua voz melodiosa tornando-se parte 
da sinfonia da natureza – carrega duas garrafas de vinho, de sua 
produção à beira do rio: ”Vamos celebrar!” O Gordo e Rudy têm, 
no rosto, um sorriso que eu diria quase cínico, de quem dissesse: 
“Nós não falamos?” Sim, falaram, contaram. Da mesma forma, 
eu escrevo. Mas tudo o que dissermos ou escrevermos parecerá 
mentira de pescador. Uma santa mentira. 

A Lu, aliviada e hospitaleira, nos recebe. O lugar é outro paraíso 
dentro do Paraiso. O silêncio, aconchegante, apenas interrompido 
por canto de aves, farfalhares de folhas e por nossas vozes 
emocionadas. A casa do casal Magossi fica no alto de uma colina, 
com visão a todo o espetáculo da natureza. Próximo ao... Próximo a 
o quê? Ao rio, à imensa lagoa, a um mar? Próximo a tudo isso está 
o rancho aconchegante onde iremos almoçar. 

É o fim da jornada, de uma peregrinação. Concluímo-la 
num oratório onde cada um de nós, silenciosamente, fez seu 
agradecimento por toda a maravilha da Criação, a alma renovada, 
o espírito fortalecido. E com orgulho ampliado e amplificado de ser 
caipiracicabano, de ter um rio que, antes de ser nosso, é de cada um. 
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Fotos: Fran Camargo

Foto: Luís Fernando Magossi (Gordo do Barco) 
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assombração do paiaguá
Ó, deuses de todos os humanos. Deuses que me 

preveniram da chegada da serpente. Deuses de gregos e 
romanos, de índios e brancos, de toda gente. Por que não me 
avisaram do Tanquã, desse paraíso escondido que pensei 
estivesse perdido? Chorei pelo branco, em cada manhã – em 
cada noite, do Sol ao luar – cansei de tanto chorar, vendo 
meu rio devastado, judiado pela poluição. Que tristeza no 
coração, o rio sagrado,  contaminado. 

Mas – ah! deuses de todas as tribos – agora, vejo e sorrio: 
o branco pode ser mais do que um amigo, meu irmão na 
veneração pelo rio. Depois de ver a beleza do Tanquã, posso 
ir-me embora de vez, agradecendo o Xamã por essa graça que 
nos traz. Posso ir-me embora e descansar em paz. Pois, agora, 
vi que o branco – desperto de sua avidez – entendeu que é a 
sua vez de preservar a obra de Deus. O rio Piracicaba é esse 
tesouro dos céus. No Tanquã, vejo a romã ressurgindo com 
todo esplendor: símbolo do amor, da fertilidade, da beleza e 
vida. A romã está na mão do Menino Jesus, como promessa de 
renascimento. O meu irmão branco deixa, pois, o sofrimento 
para cultivar a vida eterna. Não sei o que significa Tanquã. 
Hoje, porém, penso ser nome rimando com romã. 

Agora, lá me vou, eu,  embora. Em Piracicaba, o Paraíso 
não foi perdido. Estava apenas escondido. 

Tanquã, o pantanal piracicabano 
Tanquã, região que remete ao Pantanal mato-grossense, tendo inclusive vegetação e fauna características dessa 
região do Mato Grosso. São mais de 150 espécies de aves identificadas, num cenário que o coloca como um dos 
principais locais do país para observação de aves. Além de aves típicas do Pantanal, o local oferece espécies de 
outras regiões, com destaques para o marrecão, tuiuiú, colhereiro, cabeça-seca, marrecas como a asa-branca, 
marreca-cri-cri, marreca-caneleira, marreca-de-bico-roxo, o mergulhão-caçador, o pato-de-crista e aves de 
rapina, como o gavião-do-banhado, gavião caboclo, gavião-caramujeiro, águia-pescadora, sem contar várias 
espécies de maçaricos e de garças residentes nesse precioso local, além de lindas aves como o frango-d’água-azul.
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The Ciaporanga
Fats now drives the boat by the last stretches known to me, shores where I 

walked, past waters in which I swam. I know that soon we will be going into the 
unknown that, nevertheless, charms us. Anxious, I fear not finding the Ciaporanga, 
the rock that populated the dreams of so many generations. Fats doesn’t know 
what it’s about. Neither do my fellow travelers. My anxiety rises. I cannot go without 
seeing it, for the eyes of the old fishermen of past times – Tangará, Thin Beak, also 
my father – shone when they spoke about Ciaporanga, as if telling holly stories. It 
was the large rock where the Indians celebrated the marriages in the tribes with 
dancing, food, drinking – venerating the rock that blessed the newlywed. 

Ciaporanga, where is it? Ciaporanga, where are you? I promise myself that I will find 
it before the end of the journey. For, it is to such extent impregnated in my imagination 
that I will recognize it without ever having seen it. Mysteries of my river, my sweet river. 

 The fertile Baixio do Fundão (Shoal of the Deep Pool)
The barge seems to glide over the calm waters. I still feel unable to call Fats as Fats. 

I risk calling his name, asking for information: Luiz Fernando Magossi. But, he pretends 
not to hear. He looks at me, at last, out of the corner of his eyes and answers: “I’m Fats, 
OK?” And, explains: “We are now in the Baixio do Fundão. This place is well known for 
the arrastada (dredge net fishing) for pintado and rodada (trolling) for mandi.”

I puff up with pride, for I know what “arrastada” is, a forbidden fishing. A net is 
laid across the river, taken by the current and controlled by the fishermen in boats. It 
is like sweeping the waters of the river, a mortal sin in my understanding. Trolling, it 
was said to be the ideal way of fishing for dourado. The boat travels at a slow pace, 
crisscrossing left and right, driven by the oars. 

Pintado (large catfish) is one of the most beautiful among all fish, with a length 
greater than its weight. Even so, it can reach 80 to 100 kilos and that’s not a fisherman 
lie. In the old and famous Mirante Restaurant – now in another location – the 
“charcoal-roasted pintado” became a nationally famed delicacy. Fishermen, in past 
times, while waiting for buyers, left the pintado in the water tied to the bank, as it was 
very hard at the time to obtain ice. As for the mandi, smaller fish, in the past they were 
one of the most abounding fish in the glorious Piracicaba River.

“That there is the Flat Boulder” – warns Fats, pointing at a place where there is no 
boulder, as the waters are at a high. My imagination takes me to a delirium: “Could 
that be the Ciaporanga?” Fats shrugs: “Never hear of it”. I record in my little notebook: 
“I might have found the Ciaporanga”. And, I decide: if I haven’t found it, I’ll make it up. 
For, well, the river is mine, why could I not I call it whatever I want? 

Morato Rapids 
Respect for the notable Francisco Morato – one of the greatest Brazilian jurists 

of his time – was such that its fellow citizens named the whole region – where 
today there is a large supermarket and attractive condos – with his name. Thus, the 
beautiful property was the “Chácara do Morato” (Morato’s Country House) and the 
bridge and rapids still are known as Morato Bridge, Morato Rapids. We sail through 
the chute, mild but a bit turbulent. And, I notice then, that I am nearing the end of 
all that I have known. Ahead, some kilometers on, the river will be another river, 
unknown to me and, exactly due to that, an instigator of fantasies and fascinations.

Sulphur
Fats allows the barge to travel at a slow pace. We are all silent. The Sun is hovering 

almost in the vertical above one of the magical monuments of Piracicaban nature: 
Sulphur Hill, also known as Bongue Quarry, actually a gravel pit. It’s one more mythical 

place, with legends of mysteries, fishing exploits, wonderful demonstrations of one of 
our most beautiful fish, the dourado. The rapids that our sailor seems to caress is one 
of the preferred places for anglers to “anchor the boat” (with a stone as an anchor) 
and fish. More than the fishing, it’s the great struggle of man with the dourado, the 
most beautiful of our fish. And, the most valiant, able to drag the boat when hooked.

Our sailor, nostalgic, remembers when his grandfather, Rosário Jordão, set up 
traps for cockroaches during the week and fished lots of piracanjuba. Anglers used the 
so-called “hard-back cockroaches” to entice the dourado. The appellation Sulphur, to 
some, was due to the yellowish color of the quarry. Actually, it is because of Sulphur 
Creek, that flows into the Piracicaba River at that place and had its name, a very old one, 
given due to the sulphurous smell of its waters in some stretches. During the settlement, 
the orders coming from the Heirloom of Matheus were to harvest sarsaparilla in our 
woods and, along with that, to discover the “healing waters”, already famous more than 
250 years ago. Those waters were found in Águas de São Pedro (Waters of Saint Peter). 
In the nineteen-fifties, there was drilling made in search of oil.

Caixão Bridge or Cachão Bridge?
Now, with almost religious slowness, the barge glides towards another symbol 

that seems to safeguard mysteries of the river. Even the waters barely whisper.  I 
hear them, for they bring me sounds from other times. And, I understand the signs, 
the anguish of doubt. For as long as there is a Piracicaban memory, the name of the 
bridge built by Luciano Guidotti at Ondinhas will be discussed: Is it Caixão Bridge or 
Cachão Bridge? Depending on how it is stated, we are in face of what is legendary 
or what is practical. There is one reality and two legends. 

The reality, I heard it from Luciano Guidotti himself. The region where the bridge 
over the river was to be build was known as Cachão, a world that means whirlpool, 
rapids. For there was a small convulsion in the waters. Thus, to Luciano Guidotti, 
that would be the “Cachão Bridge”. And, he designed it with some open spaces 
under the bridgework, where he intended that a touristic restaurant is built, with 
all the landscape in view. The spaces resembled boxes. Therefore, due to that some 
took to calling it the “Caixão Bridge” (caixão meaning both a big box and a coffin).

The legend, a macabre one, tells that in the whirlpool were deposited the bodies of 
those who drowned below the Fall. The waters took them there, where they remained 
floating. And, when found, the undertakers were called with their coffins for the 
deceased. “Here comes the coffin...” – they said so, according to the legend. Therefore, 
when the bridge was built, they referred to that “caixão”. A legend, nothing else.

Rapids and ranches 
From the former Sailing Club to Tanquã, it will be 77 km navigating in the river. Along 

that stretch, there are some 300 hundred so-called ranches, a Piracicaban tradition. 
Ranches vary from tiny houses that provide shelter to fishermen, to true mansions, 
scenarios of parties, of family and extra-family meetings. Telling stories about the 
Piracicaba ranches would fill several books, joyful, naïve, spicy, or mischievous. Actually, 
one same ranch fulfilled two purposes: in weekends, family meetings, during the week, 
romantic meetings, let us put it this way.

After the Cachão Bridge, we negotiate some rapids by the Ráu Dedini Ranch, scenario 
of lunches, dinners and fishing. Next, Guamium Creek, an important source for collection 
of water. Of Guamium, I keep sad remembrances from childhood. My father used to go to 
the Abattoir in order to buy meat and I went along. It was the same monumental building 
that makes Piracicaba proud. And, I was horrified seeing the Guamium waters reddened 
with the blood shed by the dead animals. Even today, Guamium tastes of blood to me. 

 When we reach Barrinha do Corumbataí – that, by the way, was the first name of 
the Santa Terezinha District – Fats get enthusiastic, extolling the fishing for pintado: 
“Netting for pintado here never fails!” According to him, until “landing three or four 
pintado, no fisherman put away the cast net”. In the Cabeceira Das Ondas stood the 
ranch of Américo Perissinoto, ex-vice-mayor of Piracicaba. Flaunting his knowledge of 
every stretch of the river – “on the palm of his hand” – our sailor remarks: “This here is 
a good place for dourado, corimbatá (or corumbatá) and lately there is a lot of tilapia”. 
Corimbatá is a popular fish, very prolific although its flesh tastes slightly of earth.

Ondinhas
The Sun scorches our flesh. But, we don’t notice it. The enchantment is 

fascinating us and as we arrive at Ondinhas – on the left shore – we can see small 
woods that look as if still virgin. Ondinhas turned into the preferred location for 
condos that seek peace and quiet. It shelters famous ranches, many ranches. One 
of those is the Pousa Ranch, where stands the tallest jatobá in Piracicaba River. 
Fats also quotes the round Mário Mantoni ranch and the Panorama Ranch of Dedé 
do Posto. And, ever emotional, remarks: “It was a festival of boats fishing, dredge 
netting for cascudo and pintado, trolling for mandi for the feasting at night”. 

I concede, at last, that I don’t know my river ahead, that in my life it only reached 
to Ondinhas. Because of this, when we reach Mirim I am glad to learn that in there 
stood the Ranch of Orlando Louvandini, one of the oldest “guardians of the river”. 
It is a breathtaking place, albeit a dangerous one. For there is a very strong current 
and a too narrow passage, challenging the daring fishermen who dredge net for 
pintado. These are endless stories, of adventures and challenges.

Marins and piquira
There are situations and cases involving the Piracicaba River that one might 

think to be falsehoods or “fisherman lies”. Because of that, fishermen get annoyed 
when they are not believed. Even though, actually, they do tell lies. In Marins Creek – 
a neighborhood which name relates to an old family of that region – the fishing for 
piquira is almost iconic. Piquira is a mini-minnow that is caught with a sieve or with 
the so-called picaré. As food, it’s one of the river delicacies when served fried, as an 
appetizer. And, it’s a specialty in the piquira couscous. Marins, where the barge now 
slows down, is one of the only places where piquira are still to be found. Times ago – 
and that’s not a fisherman lie – piquira were so abounding that they were fished, in 
the Fall, with umbrellas. On the word of the author and attested by Fats.

White Rock: the Ciaporanga?
When he tells us that we are now traveling through the White Rock Rapids, I try and go 

into delirium, that’s what the mysteries and wonders of everyone’s Piracicaba does to me. 
Where’s the White Rock, where is it? Why are the rapids named after it, if there is no rock 
above the water or on the riverbank? That’s where, according to the sailor, many dourado 
were caught by trolling. “It was OK throwing the cast net “de val”, that is, standing, casting it 
as far as possible for the fish not to see the fisherman”, informed Fats. 

I believe him. Nevertheless, as I am writing about MY river, that’s where the Indians 
celebrated their marriages, in a ceremony blessed by the waters and by a white rock that 
seems to have gone away immediately after the extermination of the Indians.  I have 
found, at last, the Ciaporanga. I record it in my little notebook, now sprinkled with droplets 
of water from the river, certainly blessing it.

Archimedes’ Ranch 
We are nearing 1 am. Lu (Lucimara, Fats’ wife) calls him on the radio, for the third 

time.  She is expecting us for lunch and wants a time forecast for our arrival in Tanquã. 

And, for the third time, Fats promises: “In half an hour...” It will not be possible, as there 
are too many beauties to be viewed, filmed, photographed. But Lu, an expert cook, 
fears that the “the food gets overdone”.

We sail across the Dinho Pool – “Dinho of the Drugstore” – where “it was cowardly 
to fish for mandi with bottom lines, so many were caught”. The river, therefore, has 
the key for miraculous fishing, for the multiplication of fish. And, all of a sudden, the 
barge slows down. For we are facing the Wall of Pereira, where the huge property of 
the Bueloni (Santo Bueloni, the patriarch) begins and where famous ranches stand, as 
those of Archimedes Dutra, dr. Jordão, Genuíno Vieira, Ivo Corazza. The Archimedes 
Ranch conveys sadness. We do not know who it belongs to but imagination tries and 
returns to the past and watch Archimedes Dutra, in bermuda shorts and shirtless, 
with brush in hand, contending the beauty of his human art with the charms of the 
holly river. After all, who – any more than the Dutras – have so much painted and 
immortalized on canvas the river that already has crossed our life, but still stays in it?

Ilha da Sepultura (Sepulcher Island)
At the name of the place – Sepulcher Island – we all stand silent, thoughtful. The 

island is barely visible. But, on its waters, there is a show that resembles a Tchaikovsky 
song, the Swan Song, why not? For, there is a mix of respect, reverence, perhaps fear 
and the flight of the egrets dipping their beak in the river capturing fish. Others, as if 
swinging in a quieting crib, go by perched on tree limbs, on pieces of wood floating 
in the river, following the current. It’s Nature vocalizing its symphony, something 
strangely serene as if in silence for Sepulcher Island.

Almost unseen, the island is thought to have been an Indian burial ground in past 
times. The older fishermen said that at least one tomb had existed on the island, later 
carried away by the waters.  Whatever it is, there is something mysterious in the air. I 
feel myself a part of the esoteric soul, so to speak, of the Piracicaba River.

Guaçu or Guassu
The half of an hour Fats had promised Lu for lunch has already run out. For 

how long yet we have to sail? Time doesn’t exist, raptured as we are in the face of 
such beauty, in full submission to the splendor of Nature seen while gliding along 
the river. Feeding on beauty seems to feed the bodies of us all. There is hunger for 
beauty, not for food. May Lu, therefore, forgive us. 

We see the Monte de Pedra do Juquita (Juquita Gravel Mound), no one knows 
the reason for its name. Fats comments: “Casting nets here is a sad thing, even 
the soul gets snagged. But, the fishing for dourado from an anchored boat, that’s 
really good”. Rudy – his silence almost made him invisible in the barge – agrees. 
His eyes, however, display something akin to longing, nostalgia, a recollection of 
the noteworthy fisherman he has always been. Next, the Quebra Canela (Ankle 
Breaker), where the famous ranch of Humberto D´Abronzo, Jatubaína, had stood. 
In it D´Abronzo – when President of the E. C. XV de Novembro – hosted journalist 
from all over Brazil, famous ones in the press, radio, television. It was his way of 
gaining appreciation... And, he did. 

Now, to the right of the Sailing Club elevation – one of the most spectacular 
experiences of a sailing club in Piracicaba – there is the Cabeceira do Guaçu (Guaçu 
Headland). The view is fascinating, a commentary that is making the author of this 
book seem repetitive. What, in Piracicaba River, doesn’t fascinate? But, behind the 
enchantment, there lies the Guaçu Chute, terror of sailors, a waving chute, very 
shallow, about 200 meters in length. “Only the knowledgeable get through” – says 
our skipper, piloting the barge to dodge one rock after another.
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What was the intention of the Indian, with this name Guaçu? The elders called 
Piracicana River “Guassu”, “big” river, as opposed to the little Piracicaba River, 
Piracica-mirim (“small”). But, there is also guaçu, meaning deer, a wood by the river 
side where there were many deer.  Piracicaba is, doubtlessly guassu, with places 
where there are guaçu. Why not?

Corgo da Clarice (Clarice’s Corgo)
Córrego (Creek), in caipiracicaban parlance becomes “corgo” and this, in turn, 

becomes “rego” (furrow, ditch).  Thus, Piracicamirim Creek or Brook, is also called 
“Pisca Corgo” or “Pisca Furrow”. The same holds true for this place the barge now 
crosses: Clarice’s “Corgo” or “Furrow”. Legends, fantasies, mischievousness revolve 
around the name, with many fabrications regarding the woman called Clarice. Was 
she a laundress, a slave, a farm-owner?

Actually, we are in front of a brook that crosses the huge property of the Bueloni, 
whose patriarch was Santo Bueloni. Clarice Bueloni was his wife, hair to his lands 
when she became a widow. The brook – “corgo”, “rego” – was no longer Bueloni’s but 
Clarice’s. Fisherman deliriums...

Soon ahead the Clarice shoal, the Ferreirinha shoal, Nhana Borja comes into 
view, where cascudos were fished with cast nets. I feel drunk with the seeing, 
listening, writing down. I know no longer whether I just feel, or learn.

The legendary Ilha das Flechas (Island of Arrows) 
The paiaguá nation wasn’t concentrated in only one place. It occupied almost 

all region, spread in strategic areas, a way of protecting its lands along the river. 
The Island of Arrows is legendary, as it had been – in legend or history – a warrior’s 
fortress. We sail by it, almost hidden, ignored. Nevertheless, the paiaguá artistic 
culture has in it its depositary, testimony of the existence of a nation that was not 
only warlike, but also sensitive to beauty.  The Island of Arrows is the place where, 
during excavations, pottery fabricated by the paiaguá were found, including 
igaçabas, funerary urns still exposed in the Prudente de Moraes Museum. 

“On the island, there were many, many mango trees, inclusively of the Bourbon 
variety”, says Fats. And, from 1954 to 1974, there lived Alvaro Link, a citizen from Limeira, 
who looked after the island. The stories about the guardian of the island are most varied, 
increasing the legendary charm of the river. I do not know any more, in this journey, what is 
myth, legend, fantasy, daydreaming – or whether the sum of all this is a wonderful reality. 

Pigs, mandi and pintado 
It’s a party. I see my fellow travelers as if in prayer, their eyes full of enchantment. 

However, what causes the greatest emotion on me is watching the fascination of 
the youngsters partaking in the journey. Unlike the elderly who keep in enthralled 
silence, the youngster take pictures, film, call each other’s attention to the beauties 
they discover. My son Marcelo is overwhelmed as if discovering a treasure or 
entering a world of fantasy. I feel even happier. For he is attesting, with his own eyes 
and feelings, all that I had told him about the wonders of this land. And, about the 
miracle of the river. 

On the shores left and right, fowl, birds, animals live their lives indifferent to our 
presence.  A capybara feeds its young, which suckle on its udder. Egrets and birds 
unknown to me seem destined to an eternal ballet. And, the boat takes us, while Lu 
insists on asking when we will arrive and Fats, in the same loving, deceiving ballad: “In 
half an hour...” It’s already almost 2 pm and the Sun has reddened our arms and faces. 

We are now in the Canalzinho (Little Channel), a place where sailing is difficult 
due to the great number of rocky points. It became a sadly famous place when the 

great flood of 1983 dragged away almost all the pigs from “Schmidt’s Pigsty”. Then, 
deep stretches, good for trolling for mandi and pintado: Paredão do Garcia (Garcia’s 
Wall), Figueira Podre (Rotten Figtree), the Tocas (Lairs). And the Ponte Caída (Fallen 
Bridge), that precedes the also mythical Itaperu and Poço do Itaperu, heaven for 
fishermen of former times. Persão Magossi, Fats’ father, says that the real name of 
Itaperu is Itapucu-Guaçu. In the Tupi language, itapucu means long rock. I give up 
trying to understand, I can’t see any rock, I guess all of them must be underwater.

The historical Canal Torto (Bent Channel) 
At last we are approaching the most famous place in Piracicaba River, the Bent 

Channel. That’s where the hand of man tried to imitate – or enhance even more 
– the work of creation. Armando (Armandinho) Dedini – son of the iconic tycoon 
Mário Dedini – built there the most beautiful among all ranches on the banks of the 
Piracicaba River. With his untimely death, the property was left to his wife, Norma 
Dresselt Dedini, now also deceased. For many years, fishermen and sailors passing 
by the place and seeing the very beautiful building, referred to it as Norma’s Ranch. 
Currently it belongs to the son of the couple, Malo Dedini, also a businessman. 

All that “Armandinho’s Ranch” had witnessed in nearly two decades could be 
told only in a soap opera. Reality and fiction joined hands in surprising ways.  Bent 
Channel became a part of the history of the river. Or, at least, a witness. In its vicinity 
there is the  Caiáu, that our guide informs to be the best place to net for cascudo, in 
special of the “white cascudo” variety, a fish that baked and full of vinaigrette turns 
into a rare delicacy (days afterwards Rudy prepared some this way, stoking up in us 
the sweet sin of gluttony).

Iron Bridge, Artêmis, Ártemis...
The sight of the Iron Bridge – spanning the river for a hundred years already – 

moves me. During my childhood my parents used to take me there, to the then João 
Alfredo Port, where my godfather Manoel Chaddad lived with his family. The curureiro 
(serenader) Arab peddler, owner of a little store, was loved by all. Just to convey a pale 
idea, Manoel Chaddad – whose name merged with the João Alfredo Port – had over 
700 godchildren. However, this is not the place to tell about him and his children, 
veritable builders of Piracicaba, each one with his or her own specialty.

João Alfredo Port was so named as a tribute to President of the São Paulo Province, 
João Alfredo Correa de Oliveira (1885/1886), one of the most important politicians of 
Imperial Brazil. When the Ituana Railroad was established in Piracicaba, he embarked 
in the first train that arrived at the place named after him. Under State Act No. 14334 
effective 11/30/1944, from that date on João Alfredo Port became Artêmis, the Greek 
goddess of the forests and woods, Diana the huntress. In the nineteen-fiftieth the 
name caused great controversy: would it be Artêmis or Ártemis? Several intellectuals 
were in disaccord about that, finally reaching an agreement: both forms are correct. 
But, Piracicabans have Artêmis in their heart and say that Ártemis sounds pedantic.

The Iron Bridge was one of the wonders of its time, imported from England and 
riveted throughout, with no bolt whatsoever in its construction. Piracicaba owns 
it to the initiative of Paulo de Moraes Barros, then Secretary of Agriculture of the 
government of São Paulo, in 1913. A plaque at the site states that its inauguration took 
place in 1915. However, its conclusion was in 1916, according to historical records. 

Its beauty last to these days. And, as we sail under it in the barge, it feels like being 
protected by warm shadows of very dear people. I record in my little notebook, this 
journey, to me, is like a recollection of life: “Deo gratias”. And to me, this book is turning 
into a shrine of discoveries and remembrances, of renascence and farewell...

Roberto Carlos Rapids 
When hearing that the barge had arrived at “Roberto Carlos Rapids”, the 

youngsters laughed. And, they didn’t believe that those rapids really were named after 
the famous singer. One of them, still finding it odd, remarked that he had never heard 
of fishermen appreciating the music of the “King”. They thought about guitar music, 
“roots” music. Then we showed them the majestic house, almost hidden among the 
trees but facing the river. It had belonged to Roberto Carlos, who had it built at the end 
of the nineteen-sixties, beginning of nineteen-seventies.

Roberto Carlos – as a guest and friend of the Heribaldo (Ester) Zardetto de Toledo 
couple and of the Dedini and Ometto families – fell in love with their ranch at the Bent 
Channel and decided to build one for himself. At the time married to Nice – with whom 
he had a son, Segundinho, Dudu Braga – he used to spend his free weekends in his 
ranch by the Piracicaba River. The place needed to be put under protection, as it had 
become a touristic attraction. Roberto Carlos and Nice only received very close and 
selected friend. The house still exists, now belonging to another owner. 

The name Roberto Carlos Rapids came into being as a natural tribute of the 
residents of Artêmis, the fishermen and sailors. The youngsters, our fellow travelers, 
were excited with the little bits of history guarded by every stretch of the river.

Fernando Febeliano’s Ranch 
Now, in this stretch, I am the one who feels astounded. We are in the Ceveiro 

(feeding place) and the name itself is self-explanatory: it was one of the largest feeding 
places for piracanjuba, piapara, dourado, pintado. On its shores stands the Colinas 
de Piracicaba condo and the nearly abandoned country club of Colonel Barbosa. 
However, what really astonishes and surprises me is that this is where the former 
ranch of Fernando Febeliano da Costa, today belonging to Durval Ducatti, is located. 

The ranch, during the military dictatorship, – as it was abandoned – became 
a macabre place: there, policemen, investigators, submitted prisoners taken there 
clandestinely to unspeakable tortures. And, there took place what was known as “people 
spawning”, of tortured ones who died and disappeared without ever being identified. 

Thus, our incursion really is a historical one: Fernando Febeliano da Costa was 
a farmer and a renowned public man. Born in Sorocaba, while still a child he was 
brought to Piracicaba, where he lived virtually all his life. He is considered a pioneer 
in the struggle for technical-industrial teaching in Brazil, endeavoring for the 
establishment of special schools for the young.  He was mayor of Piracicaba five times 
and is recognized as the most progressist among all in the first half of the 20th Century. 
Imagining Fernando Costa fishing and resting in that little ranch in the first decades of 
the past century was one more stroll I took through the history of my land. The river is 
a treasure of memories. When will Piracicaba value what is being forgotten?

Limoeiro (Lemon Tree), the last of the rapids 
As we arrive at Limoeiro, I want to tell the youngsters about my emotion for 

sailing, at last, to where D.Pedro II had come at the end of the 19th Century. Aboard a 
steamboat, he sailed to here following the same route we have just completed: from 
Port Street to Limoeiro. It was a virtually virgin Nature; the river without impurity, 
unpolluted waters. And, certainly, more generous swarms of birds, as well as – why 
not? – growls of jaguars and peccary. Even today – when we reach Tanquã – alligators 
and buffaloes will be waiting for us, how not to render thanks? 

Limoeiro is the last rapids in the river, famous for the abundance of dourado and 
for the netting for cascudo. Until recently, above the rapids, there was a ferry that took 
across the cane-sugar trucks of Usina Costa Pinto. The usina (sugar factory) is one of 

the seeds of Cosan/Raízen and Costa Pinto is the name of one of the main characters 
of the Empire and beginnings of the Republic, a symbol of the so-called “sugar 
dynasty”.  Counsellor Costa Pinto owned a great fortune, farms that had belonged to 
his family since the 18th Century. He was related by kinship to the Rocha Conceição, 
Souza Queiroz, Silva Prado, Pacheco and Chaves families. In Piracicaba, he was one of 
the most striking personalities in our history.

Marinho’s Ranch
The barge stops, suddenly. Along the river, fishermen appear with their boats. And, 

they greet each other, with the same spontaneity of one who, in the city, waves to someone 
on the opposite sidewalk. Almost all know each other and become accomplices in the 
secrets of the river. Actually, they act and behave as dwellers and owners of those waters, 
as neighbors solidary among themselves. 

 Now, we are at the White Rock and the barge nears the left bank. Boats sail upstream 
and downstream and the journey resembles a party. A tall flight of rustic stairs appears 
among the trees and on its top there is a ranch that Rudy says is one of the most famous in 
Piracicaba, belonging to his cousin Marinho Pinazza. Rudy disembarks from the barge and 
atop the flight of stairs, there stands a smiling Marinho, friendly and welcoming. They strike 
a conversation, we cannot hear them. A few minutes later, both descend the stairs, Marinho 
carrying a cast net. They board another boat and ready themselves – I’m told that on a 
request of photographer and cinematographer Fabio Rubinato – to show how to work a 
cast net. In the barge, with cameras and cellphones, everyone get ready to record the show. 

And, a show it is. Rudy controlling the boat, Marinho, with the cast net. And, although 
both quite senior, they are as nimble as teenagers. Marinho readies the cast net and it seems 
to turn into a butterfly ready to flutter. And flutter it does, gracefully, in a ballet at the same 
time steady and delicate. And it lands on the water like an egret also full of grace. However, 
it’s but the seduction of a trap. For, in the water, it will be a prison for the fish that allow 
themselves to be enticed. Marinho repeats the same craft several times. And we, in the barge, 
applaud delighted, spectators of an artistic performance in the waters, among smiling trees. 

I feel that, still today and in the Piracicaba River, fishermen repeat the words of Peter: 
“Lord, at Your word I shall cast my net”. We are faced with the eternity of life.

Stone, Cold, Cemetery  
Fishermen’s creativity is as wealthy as the river itself. New names, nicknames are 

created that – while seeming to be meaningless games – carry meanings. Saluting 
Marinho Pinazza – another guardian of the river – we sail by the Gibran Creek, known 
for its abundance of piquira and lambari. And next, we are at the Stone. I ask myself: 
“Stone, in these so fascinating waters?” And, they explain to me – from September to 
November – those who keep very quiet in the boat will hear what resembles the pop 
of popcorn, so many corimbatá gather in this place. 

Now we sail by a high bank, like a wall, on the right. Another name arises: “This here 
is the Cold”. And, the explanation, a simple one, and its meaning: “The high bank virtually 
blocks out the rays of the Sun in this stretch of the river. Therefore, it’s always cold here”. No 
Sun, cold, this leads to a Cold – simplistic reasoning, but a feasible one. In the Cold stood 
one of the prettiest ranches, all built in wood, the Sorocabana Ranch of lasting memories.

And then, the also famous and respected Araquá Creek, which at its joining the 
river almost forms a lake. The creek passes through Águas de São Pedro and flows into 
the Piracicaba. There are so many pintado that hardly a “fisherman comes home a 
cobbler”. That is, without catching fish. On the left shore, there is the Cemetery. History, 
legends, superstitions say that formerly it had been an Indian burial ground. Although 
without any evidence, the name and legend endure.
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sobrevoando o rio 

Flying - Chris de Burgh
“Voando, nunca achei que 

aprenderia a voar assim”

FLYING OVER THE RIVER Fotos: Fran Camargo

Fotos: Fran Camargo
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Eleven meters deep
We are in the stretch where the popular Samambaia Creek disgorges. That’s where 

the Paredão do Rosário (Rosário Wall) begins, a place where the river reaches depths 
admirable 8 to 11 meters. It was common for fishermen to come down from Artêmis – 
by now not very far away – sailing upriver to that place. Casting nets, they caught a lot 
of corimbatá, and if lucky, the much sought after black cascudo. Cascudo meat – under 
various popular names – is most tasty, prepared by cooks in stews or marinated. 

At the end of Rosário Wall stood Maria Rosa’a Ranch, she an unknown woman. 
This place also is a depositary of many stories. The ranch was demolished but the name 
Maria Rosa endured, allowing stories, legends, making ups. The Piracicaba – as all 
sacred rivers – still lives out of its mysteries and secrets. 

It’s 2 pm. Lu, increasingly more distressed, wants to know about our arrival. Now, we are 
already near, Fats himself attests it. Anxiety raises, at least mine. We are near the Paradise, 
which I only knew by land, without seeing the wonders the river unveils to us. And, what if 
the Tanquã is no more than another exaggeration of fishermen? I avoid thinking. 

Paredão Vermelho (Red Wall) and caimans
We already see, on our left, the legendary Red Wall. It’s high, imposing, and to me, 

somewhat somber. With a suffocating beauty, that must be it. It’s the most known place 
in the Piracicaba River, quoted even by those who have never seen it. It’s the outcome 
of millenniums of Earth history. Its layers of rocks prove it. But, silent, it conveys a mute 
eloquence, majestic as if aware of its royalty. Legendary, commented, but little known, in 
spite of its even giving name to a neighborhood. 

Red Wall has beauties and peculiarities, I would say, astonishing. Beyond what can be 
seen when sailing in front of it, there is a lake hidden among the rocks.  Only by venturing 
climbing them or overflying them one can see the mirror of crystal-like waters. It would 
be like a holly lake where only the initiated can bath. Another singularity: at the Wall, the 
river begins a right bend, about eight kilometers long. It’s the Samambaia Bend, where no 
capybara hunter will feel disappointed nor come back empty-handed.  

The place is alive with caimans, many of them huge. I insist with the pilot to take us to 
the place where they are sheltered. But the rains have torn down trees, limbs and the river 
by-pass is blocked. At last, I concur. For, as a matter of fact, I don’t sympathize much with 
caimans, although I’m proud of their thriving in our prodigal river.

Tuiuiú, a notice to the sailors
The journey continues and we all admit some tiredness. Maybe it’s not physical 

tiredness, but rather a certain spiritual depletion, so much we have been bombarded 
with emotions, surprises, enchantments. Michi can’t stop talking; Wagner shows an 
uncommon excitement; young Gabriel, Fabio Rubinato’s son – who lives in the USA – 
remarks, crestfallen: “If it were in the USA, this place would be a most privileged touristic 
destination”. I feel sad thinking about that. For Brazil – with so much exuberance – 
seems not to be aware of its holly niches, its natural paradises.

Then, low over our heads, a huge bird flies by, long and elegant. It’s a tuiuiú, with its strange 
and unique beauty. Lonely, it states the presence and existence of others and of more birds 
heralding the nearness of Paradise. The tuiuiú – to me – causes the emotion that a sailor in the 
high seas feels when seeing a first seagull, herald of the “land ahoy”. We are arriving at the Tanquã!

Paradise found 
The transformations become ever more surprising. Sometimes calm, sometimes swift, 

the waters swirl in front of our fascinated eyes. The Sun scorches our faces, our bodies. The 
clock shows 2:45 pm. For over six hours, we have been sailing in a river that is no longer the 
one so well known to us, flowing by Port Street. The Piracicaba undulates through another 
world, only its own, strange to us. And, being different, it appears even more mysterious. 

What’s waiting for us? I see it in the faces of my companions. Excepting, however, Fats, 
whose countenance seems to me one of almost sadistic joy. He knows what lays ahead of 
us and is amused trying to spy our reaction. Then – almost in a rush – the waters open up! 
We have lost our security, we have no intimacy with the river any more. Eyes dazzled, heart 
racing, breath held – I get a fascinated fright: my Piracicaba River no longer has shores! It 
became an immensity of waters, akin to a sea. Where are the trees, where’s at least a little 
piece of dryland? The image that haunts me is that of the Red Sea, opening up and closing 
down, in a miracle that now is performed by nature itself. 

It’s the Tanquã, a first sight of the Pantanal Piracicabano (Piracicaban Marshlands), a 
model of collaboration between man and nature. My river isn’t mine any longer. It belongs 
to the fowl, to the animals, buffaloes, caimans – the real Paradise that wasn’t lost, only 
in hiding. I feel like Adam, dazzled by the wonders. But, still unsatisfied, wanting more. I 
repress a shy sob and, in silence, render thanks: I’m in Piracicaba, a place where milk and 
honey flow. The Tanquã is the Paradise of a people. The meaning of the name cannot be 
identified, as it doesn’t appear in Indian dictionaries. On my account, I have insisted in the 
research and, at last, I have found something similar in Latin: “tam quam”. IE, just as, equal, 
similar. Why not imagine that the sertanejo (backcountry dweller), viewing all that beauty, 
uttered fascinated, “Tam quam Paradise. Just like Eden. Tanquã a charmed garden”? 

The place was an ancient farm owned by businessman Arnaldo Ricciardi. With the 
construction of the Barra Bonita Dam, a large portion of the area was flooded. In 1962, 
a new Eden was already being established. And Nature did its part, with plants, animals, 
birds. From the entwined lakes and river, as if in a loving embrace, the Piracicaban Pantanal 
was born. To the left – already in its death throes – stands the last fishermen village of 
millenary Piracicaba.  It’s the Tanquãzinho. And, on the right, there are 47 ranches with 
privileged view and the condo – as if parted from civilization – named Tanquã, established 
by the same Arnaldo Ricciardi. 

 Some boaters, in their motorboats, undertake the great voyage when the river allows 
it, opening up its abounding waters or closing it down – as if to protect itself – in times of 
draughts or floods. We are almost at the end of our exiting and moving journey. Of their 
own volition, my lips repeat words from the Eulogy of Creatures: “Blessed are Thou, Lord, in 
the firmament of heaven! Thou art forever worthy of praise and glory!” Deo gratias.

The shrine
It’s impossible, at least to this author, to describe the Paradise that, hidden, now lays 

wide open to our eyes and hearts. The pictures and videos will tell more than what could be 
told by this scribbler. But the spirit of gratitude overflows from us, from each according to 
his own way. João Sachs, stepping out of the boat, wipes at a tear and hugs me: “I couldn’t 
die without having seen this pantanal of ours.” Antônio Ulisses Michi – with his melodious 
voice becoming a part of the symphony of Nature – carries two bottles of wine, from his 
riverside produce: “Let’s celebrate!” Fats and Rudy have on their countenance a smile, I’d 
say cynical, as if saying: “We told you, didn’t we?” Yes they did, they told us. In a like vein, I 
write. But, all that which we tell or write will seem a fisherman lie. A holly lie. 

Lu, relieved and hospitable, welcomes us. The place is one more paradise within 
Paradise. The quiet, the coziness, only interrupted by the singing of birds, rustle of 
leaves and our thrilled voices. The home of the Magossi couple stands atop a hill, with 
a view of all the show of Nature. Next to... Next to what? To the river, to the huge lake, 
to a sea? Next to all that, stands the cozy ranch where we are going to eat lunch. 

It’s the end of the journey, of a pilgrimage. We finished it at a shrine where 
each one of us, in silence, renders his thanks for all the wonder of Creation, the soul 
renewed, the spirit strengthened. And, with expanded and amplified pride of being a 
caipiracicabano, of owning a river that, before being ours, is everyone’s.

Nada de grande foi realizado – nem 
pode ser realizado - sem Paixão“ ”Hegel
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Fotos: Fran Camargo
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o sonho
Não sei se foi sonho, se visão. De repente, entre tantos fantasmas, lembranças, recordações, senti-me só na 

barcaça. E, ao contrário de, quando criança, eu me via quase nu naquelas águas, eis que eu vim a meu próprio 
encontro. Pensei fosse Jesus andando sobre as águas, um delírio. Mas era eu mesmo. E todo vestido, engalanado, 
com terno e gravata. De branco, todo de branco. Andei em minha própria direção, as águas estavam serenas. Evitei 
molhar os pés. E continuei caminhando. 

Foi, então, que as águas sorriram, encapelaram-se e, em ondas, vieram em minha direção, voluptuosas. Elas 
queriam abraçar-me, festivas. Tentei afastar-me, evitando me molhassem as roupas brancas. Debalde. Pois as ondas 
envolveram-me, umas após outras. E eram realmente abraços. E minhas roupas, molhadas, saíam-me do corpo. 
Alegrei-me, esqueci-me das vestes. E foi minha vez de, com o peito estufado – quase nu, como quando eu me fazia 
de Tarzan – querer abraças as águas. Tentei, tentei, mas elas escapavam de mim, rindo, assanhadas. Iam e voltavam, 
pareciam lamber-me. Desisti de tê-las. E contentei-me com aquela brincadeira de abraços e beijos. Éramos, o rio e eu, 
um só corpo. E se, enfim, a Noiva fosse somente minha? Não quis acordar.

Batizados num só Espírito para sermos um só Corpo“ ”Coríntios  1:12,13
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Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza...“ ”
MATRIMÔNIO

O Olhar Apaixonado
Paixão não se explica. E mais complicada se torna quando se alia à Razão. É quando e então se traçam 

destinos. O piracicabano é de tal forma apaixonado pelo rio que conseguiu o quase milagre de, numa rima 
encantadora, rimar paixão com razão. Menos na mente, mais no coração. 

O Rio Piracicaba é nossa Estrela Guia. O Norte e o Sul, o Leste e o Oeste. A partir dele, Piracicaba sempre 
sabe para onde ir. E vai e caminha, porque tem consciência de onde veio e de onde está. O rio nos leva. 
Apaixonadamente. Do mais simples dos homens, ao mais poderoso; de crianças a idosos – homens e mulheres 
tornam-se poetas, pintores, músicos, moldando a própria vida com o belo.
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The Passionate Look
Passion cannot be explained. And, it gets even more complicated when it strikes an alliance with Reason. That’s when fates are set. Piracicabans are 

so much in love with the river that they were able, in a charming rhyme, to achieve an almost miraculous rhyming of passion with reason. Less so in the 
mind, more in the heart. 

The Piracicaba River is our Guiding Star. North and South, East and West. Starting from it, Piracicaba always knows where to go. And, it goes and 
journeys, for it is aware of where it came from and where it stands now. The river takes us. Passionately. From the simplest man to the most powerful one, 
from children to elderly, men and women become poets, painters, musicians, shaping life itself with beauty.



E vai, após lamber, numa fúria de Astarte,
Ilhas de giesta em flor, como loiraz Huideias,
Numa estrupada audaz de brutas aleateias, 
Níveo desenrolar da neblina o estandarte.

E, em larga catadupa, esboroando-se rouco
Como de Khorsabad um terrapleno em ruína
Alteia alvos cachões, como peludas gebas.

Mas, das painas ao rir, se acalma a pouco e pouco
E entre obeliscos, vai de torreões de sunina
Grandioso qual Ramsés entrando ovante em Tebas.

O OLHAR APAIXONADO (dos poetas)

o piraCiCaba 
 José Pinto de Almeida Ferraz (in Ventarolas) 1900

Pedras domando aqui, além, por toda a parte,
Corre o Piracicaba – o raptor das ninfeias –
E entra a ponte, a dançar em túrbidas coreias

THE PASSIONATE LOOK (of the poets)
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Meu rio saudoso, meu dolente rio, 
amo-te assim, indômito, bravio, 
no turbilhão das ondas rumorosas!
Amo-te assim, em vagas tumultuosas, 
rolando pelas pedras denegridas, 
cantarolando essas canções, sentidas, 
com que embalas o sono da cidade, 
nas horas de silêncio e de saudade!
Amo-te assim, no horrendo desse abismo.
Porque ouvindo a tua voz, eu penso, eu cismo,
que vim de ti do teu revolto seio.
Para melhor sentir o meu anseio.
Para que eu possa com orgulho amar-te
e teu canto levar por toda parte

Amo-te assim na inédita beleza
sonho azul imortal da natureza
Amo-te assim em rendas vaporosas
de espumas, catadupas impetuosas
Que avançam como jubas fulvas de ouro
para a fauce do tredo sorvedouro!
Amo-te assim deitado aos pés divinos
da cidade sensual, de ornatos finos, 
Revestida de pompas fascinantes
desde os valados até os céus distantes!
Amo-te assim na branda luz do Outono
nessa melancolia de abandono
Extasiado no canto da paisagem
meu rio saudoso, olímpico e selvagem!

Amo-te assim no poema da tua terra,
que tanta luz, tanta poesia encerra.
Evocando nos surtos da memória,
os deuses e heróis de nossa história!
Amo-te junto a mim, na graça e encanto
do teu mistério que me enleva tanto.
Porque de ti me vem toda ventura
de contar-te nos dias de amargura
os enganos da vida e a funda mágoa
que vão contigo além, de frágua em frágua...

Quero-te assim guaiante, rebramindo
lembrando o mar nesse rumor infindo;
A rugir, como as vozes das procelas
 apagando no azul milhões de estrelas.
Quero-te em ondas bravas, escarvando
o rochedo e as alturas desafiando
no ritmo da marcha triunfante,
em brocados de neve deslumbrante,
quero-te assim em noites de invernia
triste, a rezar, sob uma aragem fria.
E em minha dor, que uma ilusão ensalma,
sentir na alma as agruras de tua alma!
Deixa-me descansar junto a teu leito
e adormecer ao ouvir-te satisfeito 
Que flameja a tua a força criadora
para glória da vida sofredora,
para que a terra em selva reverdeça
e em frutos de ouro, sob o sol, floresça.

o salto - Francisco Lagreca*
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Quantas vezes, olhando-te bem de perto
olhos parados, um olhar aberto
no êxtase musical dos teus rumores
evoquei os teus velhos pescadores!
Quantas vezes na angústia do segredo
 a fitar-te da sombra do arvoredo
por me vires descrente e solitário
como um piedoso, místico, sudário, 
recolheste, nas dobras do teu manto, a 
amargura infinita do meu pranto!
Quantas vezes, ao luar beijando as ondas
que vêm descendo louras e redondas, 
ao culto enternecido do lirismo
fiz do teu seio um suave misticismo....

Meu Deus, Senhor, tu que me deste a glória
dos humildes na vida transitória
faz com que minha alma vibre e cante
este som, esta música extasiante!

Senhor! Quero que a vida alheia às dores
seja a perpetuação destes rumores: 
Águas rugindo na fatal corrida
sonoras, vivas, como a própria vida!

Senhor! Transforma o meu viver tristonho
neste divino abismo dos meus sonhos. 

Deixa-me ver que a angústia de ser triste
também nas vagas do oceano existe.
Entrevejo em teu seio a nostalgia
das ilhas quietas, ao morrer do dia, 
brilhem astros no azul, que o mundo em festa
vibra de sons na virginal floresta;
E que as ninfas, os pássaros, as flores
 cantem por tudo, em mágicos fulgores!
Tua beleza é maior, porque és a imagem
 da vida na sua tétrica voragem.
Porque és a luz, a força, o movimento
o domínio espiritual do pensamento!
Vences a própria rocha, estranho artista
aureolado num sonho de conquista, 
divinizado pela própria luta
a flor da espuma sobre a pedra bruta!

Quando de longe vens, trazes contigo
a carícia anormal de um sonho amigo
E tão perto me falas aos sentidos
que fico de olhos abertos, embebidos
na volúpia das águas sem canseiras
turbilhonando em fortes corredeiras.
As longas espirais da espumarada
o teu murmúrio, a queda alucinada
nos solapões ferventes, os vapores
que enchem o ar de lívidos fulgores.
Tudo é teu, tudo que te pertence
torna-se luz e a imensidade vence!

*Francisco Lagreca continua sendo o mais completo poeta piracicabano de todos os tempos
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AVe MAriA - Erotides de Campos 

Cai a tarde, tristonha e serena, 
em macio e suave langor, 
despertando em meu coração
a saudade do primeiro amor. 
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O OLHAR APAIXONADO (dos pintores)

Os homens são como os rios: nenhum se identifica com o outro“ ”Pensamento franciscano

CASA DO POVOADOR: Archimedes Dutra, 1975

PRAÇA DO GAVIÃO: Alberto Thomazzi, sem data CURVA DO RIO VISTA DA PINACOTECA: Angelino Stella, 1975

THE PASSIONATE LOOK (of the painters)

Miguelzinho Dutra foi, certamente, um dos pioneiros a registrar o seu encantamento – e a paixão que o 
dominou – pelo Rio Piracicaba. Sua primeira pintura, em 1845,  foi o Salto de Piracicaba e a “então nascente 
povoação de Vila Nova da Constituição”, nome com que se tentou substituir a magia primitiva da palavra 
Piracicaba. Sua descendência – os Dutra – apaixonou-se também, e a arte, através da pintura, se lhes escapou 
da alma. Foram e são tantos e tão exponenciais os nossos pintores – seduzidos pelos encantos que o rio 
espalha pelos espaços – que fomos alcunhados de “Florença Brasileira”. Do rio Piracicaba, pode-se dizer que 
se expandiu uma das mais belas  inspirações da pintura brasileira.

Joaquim Dutra (artista que mais pintou o Rio Piracicaba), 1925
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RUA DO PORTO: Álvaro Sega, 1945

ENCONTRO DO DIVINO: Ciro de Oliveira, 1993

ENGENHO CENTRAL: Renato Wagner, 1993 ENGENHO CENTRAL: D. Viban, 1988ENGENHO CENTRAL: Faustino Fernandes de Souza, sem data RUA DO PORTO: Hugo Benedetti, 1977

BEIRA RIO: Daniela Aldrovandi, sem data
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The passionate look (of the painters)
Miguelzinho Dutra certainly was one of the pioneers in recording his enchantment – and the passion that took hold of him – for the Piracicaba River. 

His first canvas, in 1845, depicted the Piracicaba Falls and the “then newly established settlement of Vila Nova da Constituição”, a name that attempted 
to replace the primitive magic of the Piracicaba word. His descendants – the Dutra – also fell in love, and art, through their paintings, escaped from their 
souls. They were, and they are so exponential, our painters – enticed by the charms the river spreads around in space – that we were given the byname of 
“Brazilian Florence”. Of the Piracicaba River, it can be said that it arose as one of the most beautiful inspirations of Brazilian painting.



MIRANTE: Amélia Elias

PESCADOR: Ricardo Lemaire de Moraes

DEVOÇÃO AO DIVINO: Beth Elias

Foto: Fabio Rubinato
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Herança do Belo
O rio – mesmo não sendo divindade – inspira e transmite beleza. Desde Miguelzinho Dutra, nossas águas 
encantam e, então, acontece aquilo que João Paulo II falou do belo: “Deus expira; o artista inspira”. O rio, pois, expira 
e a gente piracicabana inspira. Trata-se de inspiração  hereditária nas famílias piracicabanas, a começar dos Dutra e 
acontecendo no povo. Na família do autor, ocorre o mesmo. O rio foi e continua sendo inspiração que se transmite 
de pais para filhos, destes para netos. Nas fotos, Amélia Elias (mãe), Beth Elias (irmã), Ricardo Lemaire de Moraes 
(sobrinho), expressando-se nas artes plásticas. E o rio como inspiração.
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O OLHAR DA INOCÊNCIA

Ainda bebês, os pequeninos são levados à beira do rio sagrado, como se fosse um ritual de iniciação. Acreditando que as crianças vejam e 
enxerguem, os pais erguem-nas com os braços, tentando mostrar-lhes as águas mansas. Ou a turbulência do Salto. Talvez, os paiaguá e caiapó 
fizessem o mesmo, num batismo pagão. E, inconscientemente, viemos a repeti-lo. Na verdade, não mais sabemos se estamos consagrando as 
crianças ao rio, se sagramos as águas com um ofertório de inocência. 

A verdade, porém, é que o rio lhes penetra as almazinhas ainda intocadas. E a beleza inunda-as olhos adentro. São lembranças e recordações 
que ficam por toda a vida. Então, quando elas, as crianças, sentem a necessidade de manifestar o belo, duas imagens acompanham-nas: 
nuvenzinhas do céu, impressões do rio, as primeiras que lhes tocaram a alma. Pintam e desenham – no exercício da arte que tem as águas 
como padroeiras – trechos do rio, peixes, pontes. E pedras, como que também se lamentando do pranto seco de um rio que chora na estiagem. 

Vinde a mim as criancinhas... “ ”
THE INNOCENT LOOK

JULIO DE MORI, 9 anos

LUÍSA SELECK DE OLIVEIRA, 7 anos

MATEUS DA COSTA SAMPAIO, 9 anos

MARIANA DA CRUZ CHIARINELLI, 12 anos
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Cecílio e seus amiguinhos: Enzo Angeli Muçouçah (7 anos), 
Júlio de Mori (9 anos) e Lorena Prezzotto Bortoleto (10 anos)
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Still as babies, the little ones are taken to the shore of the sacred river, as if in a ritual of initiation. 
Believing that the children can see and hear, parents hold them up in their arms, trying to show them 
the quiet waters. Or, the turbulence of the Falls. Maybe the paiaguá and caiapó did the same, in a pagan 
baptism. And we, unconsciously, emulate them. Actually, we no longer know whether we are consecrating 
the children in the river or sanctifying the waters with an offertory of innocence. 

The truth, however, is that the river penetrates their little, as yet untouched souls. And, beauty 
inundates them through their eyes. Those remembrances and memories stay for life. Then, when they, 
the children, feel a need for expressing beauty, two images will accompany them: cloudlets in the sky 
and impressions of the river, the first that touch their soul. They paint and draw – exercising an art that 
has the waters as patrons – stretches of the river, fish, bridges. And rocks, as if also lamenting the dry 
tears of a river that weeps in the draught. GABRIEL e DANIEL KIRSCHNER, 9 e 8 anos

PEDRO SELECK DE OLIVEIRA, 10 anos
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Sacode os ombros nus, ó Noiva da Colina,
Que a luz da madrugada encheu o largo céu;
E arranca-te das mãos o manto da neblina,
Que ondula sobre o rio, enorme e solto véu...

“ 
”Brasílio Machado
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Noiva da Colina e o Véu
O epíteto “Noiva da Colina”  foi dado a Piracicaba por Brasílio 
Machado, num célebre poema onde fala do “véu da noiva”, 
que é o “manto da neblina” das noites piracicabanas. 
Historicamente, é importante acentuar a origem do “Véu 
da Noiva” pelo fato de, nos últimos tempos, ter havido 
versões equivocadas que apontam o “véu” como a queda 
d´água do córrego do Mirante, logo abaixo do salto.



O OLHAR DOS FOTÓGRAFOS

A tradição fotográfica de Piracicaba é a 
mesma de nossa alma idílica. Diante do rio 
e de nossas belezas, o olhar do piracicabano 
deslumbra-se para a visão do artista. Fotografar 
é, antes de mais nada, a arte do olhar. E, diante 
do rio, nossos fotógrafos apaixonam-se desde o 
século 19. Já tínhamos, então, fotógrafos e casas 
com renome nacional, dos quais eram clientes 
pessoas e empresas de todo o Estado de São 
Paulo. Nomear nossos grandes fotógrafos ao 
longo deste mais de um século seria temerário, 
pois o autor incorreria em falhas que se 
tornariam injustas. 

No entanto, esse pioneirismo e essa arte 
podem ser registrados, ainda no século 19, por 
algumas casas que mantiveram seus registros 
históricos. Assim é com a Fotografia Alemã, de 
João Pompe, na antiga Rua do Commércio (atual 
Governador Pedro de Toledo), número 82. Na 
mesma rua, número 15 – fazendo esquina com a 
rua 13 de maio -  a Fotografia Vienna, de  Arthur 
Lobenwein; Bernardo Piepper, no número 153. 
E, também, outra Fotografia Vienna, na rua 
Prudente de Moraes, 81, de José Bidschovsky. 

A magia secular de olhares de fotógrafos 
continua, porém, a mesma. As fotos que 
seguem revelam essa paixão, e como “olhar com 
o coração é fundamental”.

Olhar com o coração é fundamental “ ”
THE LOOK OF THE PHOTOGRAPHERS

The tradition of photography in Piracicaba is the same as in our idyllic soul. 
Viewing the river and its beauties, the sight of Piracicabans is as dazzled as the sight 
of an artist. Taking pictures, first of all, is the art of looking. And, seeing the river, 
our photographers fall in love with it since the 19th Century. Already by then we 
had photographers and shops of national renown, with individuals and companies 
from all State of São Paulo as their clients. Nominating our great photographers 
through this period of over a century would be reckless, as the author could incur in 
omissions that would be unfair. 

Nevertheless, such pioneering and art can be recalled since the 19th Century by 
some shops that have kept their historical records. That’s the case with Fotografia Alemã 
of João Pompe, on former Commerce Street (currently Governor Pedro de Toledo), 
number 82. On the same street, in number 15 – on the corner with May 13 Street – 
Fotografia Vienna, of  Arthur Lobenwein; Bernardo Piepper, at number 153. And also 
another Fotografia Vienna, of José Bidschovsky, on Prudente de Moraes Street 81. 

The centennial look of photographers, however, continues the same. The pictures 
next presented disclose that passion and how “looking with the heart is paramount”.

Vinícius Aguiar
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Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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O CLICK DOS FOTÓGRAFOS

Menino do rio - Caetano Veloso 
“Menino do rio 
Calor que provoca arrepio
Eu canto pra Deus proteger-te...”

Carol e Patrícia, meninas do Rio
Foto: Acervo IHGP

Foto: Fabrice Desmonts
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THE CLICK OF THE PHOTOGRAPHER
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mergulho (memórias de um doCe rio)

HorA do MergulHo - Humberto Gessinger 
“Feche a porta, esqueça o barulho; 

feche os olhos, tome ar: é hora do mergulho”

DIVE (memories of a sweet river)

Foto: Fabrice Desmonts

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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Fotos: Fran Camargo
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Rio de lágrimas
Um dos clássicos da música sertaneja e maior sucesso 
da dupla Tião Carreiro e Pardinho, “Rio de lágrimas”, 
também conhecido como “Rio de Piracicaba”, foi 
composta em 1970 por Piraci (Miguel Lopes Rodrigues, 
o Piracicabano, que, na década de 50, fazia dupla com 
Palmeira) em parceria com Tião Carreiro e Lourival dos 
Santos. A canção retrata o sofrimento por um grande 
amor e tornou-se um hino da moda de viola e da 
música caipira. 
Piraci nasceu em Piracicaba em 1917 e faleceu em 
Caieiras – SP, em 1974. Como compositor, teve 
inúmeras composições gravadas por Tonico e Tinoco, 
entre as quais o rasqueado “Adeus morena, adeus”, 
grande sucesso da dupla em 1946. 
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O OLHAR APAIXONADO E TRISTE (dos compositores)
THE PASSIONATE LOOK (of the composers)



Casa (museu da água)
HOUSE (WATER MUSEUM) 

Fotos: Acervo Cecílio Elias Netto
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Foto: Davi Negri
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Adeus, rio PirAcicABA  
Craveiro/Jesus Belmiro/Tião Carreiro
Gravado por Tião Carreiro e Pardinho

Adeus, rio Piracicaba  
Adeus, terra tão querida  
Estou chorando na despedida
Piracicaba, Piracicaba é minha vida.  
 
Já foi o rio mais bonito - quem conheceu acredita 
Da linda Piracicaba foi o cartão de visita -
A cachoeira murmurante de água pura e cristalina
Era o véu que enfeitava nossa Noiva da Colina.  
 
Entre as águas poluídas vejo lágrimas correndo 
São as lágrimas do povo pelo rio que está morrendo 
Eu também estou chorando e a tristeza não acaba
Eu choro por ver morrendo o rio de Piracicaba.

O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando 
chegar a água dos olhos de alguém que chora“ ”Piraci, Tião Carreiro e Lourival dos Santos
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BelA Flor - Maria Gadú 

A flor que vem me lembrar
A flor que é quase igual
A flor que muito pensa
A flor que fecha ao sol

Parece a mesma flor
Só muda o coração
Quando se unem são
A flor que inspirou a canção

Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio
Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio

Que dance a linda flor, girando por aí
Sonhando com amor, sem dor, amor de flor
Querendo a flor que é, 
no sonho a flor que vem
Ser duplamente flor,
encanta, colore e faz bem

Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio
Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio

Oh, flor, se tu canta essa canção
Todo o meu medo se vai pro vão
Pra longe, longe que eu não quero ir
Mas deixe seu rastro pólen, flor
Pra eu poder te seguir

Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio
Bela flor, pouco disse
Gêmea flor, que cresceu no Rio

bela flor (que CresCeu no rio)
BEAUTIFUL FLOWER (what grew up on the river)

Fotos: Davi Negri
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um pÉ de quÊ?
TREE OF WHAT?
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Meu rio, meu pobre rio
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Não podemos nos esquecer: mais do que uma cidade, 
Piracicaba é um rio com um povo. Quando as águas baixam, 
desfalecemos também. Se sobem, ficamos felizes. Se o rio 
morrer, morremos juntos. 

Eis a realidade verdadeira em toda a sua crueldade: sem o 
rio não, existimos. Deixaremos de ser Piracicaba e, portanto, 
piracicabanos, para nos tornarmos, talvez, andarilhos em 
busca de um novo solo.

Não há, talvez, uma cidade na qual o humor do povo – 
alegrias e tristezas – dependa das águas de um rio. Acima e 
além, pois, de nossa história pessoal, há a gênese de um rio. 
E nossa alma piracicabana, nosso espírito, nosso amor, nossa 
singularidade são, todos eles, plasmados pelo rio, mesmo 
que não o percebamos. 

UNÇÃO DOS ENFERMOS 

Ele ou eu, quem, por primeiro, está indo-
se embora? Meu medo é de ele ir-se antes 
de mim. Sem ele, o quê, quem seria eu?

“ 
”Cecílio Elias Netto

“Nostra culpa, nostra maxima culpa”! Pois, há quase 60 
anos, ouço, vejo, acompanho a luta de uma minoria em favor 
do rio sagrado, lutando por ele também. Lembro-me da 
poluição criminosa de indústrias, lançando restilo nas águas. A 
indiferença da então Usina Monte Alegre, mostrando, já então, 
que os interesses econômicos eram, para uns poucos, superiores 
à sacralidade da natureza e da vida humana. E, depois, a mentira 
criminosa, pérfida – iniciada com Carvalho Pinto e concluída 
por Abreu Sodré – na criação do Complexo Cantareira, que 
nos roubava águas formadoras. Lideranças civis e religiosas, 
políticos, o povo protestamos, mas acabamos confiando nas 
promessas do governo ou, simplesmente, deixamo-nos iludir. 
Até criamos uma Praça do Protesto. Mas já se anunciava a 
enfermidade do Rio Piracicaba. Lenta, vagarosa, cruel.
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We cannot forget: more than a city, Piracicaba is a river with a people. 
When the waters lower, we are dismayed also. If they rise, we feel happiness. 
Were the river to die, we will die together with it. 

That’s the true reality in all its cruelty: without the river, we don’t exist. 
We will no longer be Piracicaba and, therefore, Piracicabans, perhaps 
becoming wanderers in search of a new soil.

Maybe there is no other city where the mood of the people – joys and 
sadness – depends on the waters of a river. Therefore, over and beyond our 
personal history, there is the genesis of a river. And, our Piracicaban soul, 
our spirit, our love, our uniqueness, all are shaped by the river, even though 
we do not realize it. 

“Nostra culpa, nostra maxima culpa!” For almost 60 years, I have 
heard, seen, accompanied the fight of a minority on behalf of the sacred 
river, I, myself, also fighting for it. I remember the criminal pollution of 
industries, releasing restilo (byproduct of distillation) into the waters.  The 
indifference of the then Usina Monte Alegre, already by then showing that 
economic interests, to a few, were above the holiness of Nature and human 
life. And then, the criminal, perfidious lie – began by Carvalho Pinto and 
finished by Abreu Sodré – of the establishment of the Cantareira Complex, 
that stole from us forming waters. Civilian and religious leaderships, 
politicians, population, we protested but ended up trusting the promises 
of the government, or maybe simply letting ourselves be deceived. We even 
set up a Square of Protests. But, the infirmity of the Piracicaba River was 
already heralded. Slow, lingering, cruel.

Extreme unction for the sick 
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Ah! meu rio, meu pobre rio… No qual nadei ao longo de 
toda a infância, na mocidade, à beira do qual meu pai disse 
ter enterrado o meu umbigo. 

Ah! meu rio, meu pobre rio… À beira do qual, na Rua do Porto, 
aprendi com conversa de pescadores, ouvindo magias de 
lendas e de mistérios, vendo-os preparar tarrafas e barcos… 

Ah! meu rio, meu pobre rio… Por cujos sortilégios e seduções, 
jamais consegui deixar esta minha terra por ele banhada, 
por ele abençoada, ele, o rio, pia batismal de todos nós.

Ah! meu rio, meu pobre rio… Neste meu outono, prefiro 
morrer antes a vê-lo desaparecer deixando-me órfão do 
sagrado. Mas... Rios passam por nossas vidas. Vão-se embora. 
O rio Piracicaba, porém, misteriosamente permanece. 

meu rio, meu pobre rio... 
Cecílio Elias Netto

Fotos: Paulo Ricardo dos Santos
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O réquiem não é tão somente a prece que a Igreja faz para os mortos, desejando-lhes 
descanso e repouso, o “requiescat in pacem”. Com o tempo, passou a ser, musicalmente, 
também um lamento, evocação da morte, não dos mortos. Uma oração e um canto de lamento 
fúnebre, sim. Mas com a expectativa – ou esperança – de que o ser amado não se vá. 

O nosso rio amado vem sofrendo violações e enfermidades que lhe desafiam a 
existência. Desde 1913 – na primeira manifestação de que se tem notícia – há protestos 
contra a tentativa de se construir um grande crematório para consumir o lixo da cidade, 
então lançado no rio. Em 1926, o médico sanitarista Godofredo Bulhões Ferreira de 
Carvalho, fazia, como vereador à Câmara Municipal, advertências sobre a poluição das 
águas. O valente e indomável jurista Jacob Diehl Neto, já em 1953, denunciava a crescente 
poluição, agora, também, com resíduos químicos industriais. Em 1959, o primeiro pânico 
amedrontando a cidade: o “Jornal de Piracicaba” publicava fotos assustadoras de milhares 
de peixes mortos “que coalharam o rio”. 

O “Diário”, de que fui proprietário, entrou na luta no início da década de 1960. O 
chamado restilo das usinas, os esgotos residenciais e industriais envenenavam as águas 
sagradas. O matutino fez um grito de socorro, no aniversário da cidade, 1º de agosto de 
1976: “Este rio está morrendo”. E as campanhas, os protestos, os movimentos continuaram 
pelo século 20 e persistem, ainda, no 21. Quando o primeiro piracicabano nasceu, o rio 
já exista. Quando o último piracicabano morrer, o rio continuará existindo. No entanto, 
os que estão vivos – de todos os extratos sociais – cantam o seu medo, o seu réquiem 
desesperado. Chorando, mas querendo salvá-lo. E conseguiremos. 

Réquiem

contrAste - Seca e Cheia 
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A requiem is not just a prayer that the Church says for 
the dead, wishing them rest and repose, the “requiescat 
in pacem”. Over time, musically, it became a lament 
also, an evocation of death, not of the dead. A prayer 
and a funeral chant, yes. But, with an expectation – or 
hope – that the beloved one doesn’t leave. 

Our beloved river has been suffering violations 
and infirmities that challenge its very existence. Since 
1913 – in the first recorded demonstration – there 
have been protests against the attempt of building a 
large crematorium to consume the city garbage, at the 
time thrown into the river. In 1926, hygienist physician 
Godofredo Bulhões Ferreira de Carvalho, as a City 
Counsellor, already warned against the pollution of the 
waters. The courageous and indomitable jurist Jacob 
Diehl Neto already in 1953 denounced the growing 
pollution, at the time also by chemical residues from the 
industries. In 1959, a first panic, frightening the city: the 
“Jornal de Piracicaba” published gruesome pictures of 
thousands of dead fish “that thickened the river”. 

The “Diário”, which I had owned, entered the fight 
in the beginning of the nineteen-sixties. The so-called 
restilo of the plants, along with the home and industrial 
sewage, were poisoning the holly waters. The morning 
paper published a cry for help on the date of the city 
anniversary, August 1, 1976: “This River is dying”. And 
the campaigns, protests, movements continued over 
the 20th Century and still endure in this 21st Century. 
When the first Piracicaban was born, the river already 
existed. When the last Piracicaban dies out, the river will 
go on existing. However, those alive – of all social strata 
– sing their fear, their desperate requiem. Weeping, but 
wanting to save it. And, we will succeed.

Requiem



Evitei ir vê-lo. Era medo. Pois eu sabia como iria encontrá-lo. Como 
presenciar e aceitar sua agonia? E se ele, realmente, se fosse para 
sempre? Dar-lhe adeus seria o mesmo que despedir-me de mim. Acabar-
se-me-ia a própria identidade. Sem ele, quem haveria de tornar-me eu?

Conduzido pela alma, não resisti. Por que não um último olhar, um 
último adeus, se fosse realmente o adeus último? Fui. Olhei e fechei os 
olhos. Estava um cadáver, o meu grande amor. Seus ossos apareciam 
em forma de pedras tristes. Um filete de líquido tímido escorria-lhe das 
entranhas. E eu não soube fossem lágrimas de dor e desalento, se um 
rastrozinho de sangue feito de uma espuma esbranquiçada e sem vida. 
Meu rio, cadê meu rio? E eu, o que começava a sobrar de mim?

Eu sempre fui um jeca, caipira. É minha identidade, esse ser 
caipiracicabano. Foram-me privilégio e orgulho, caipira de Piracicaba, 
caipira do Piracicaba. Foi assim que o primeiro indígena se batizou: 
caipira. Aquele que está na mata, na água, com o peixe. Onde houver 
um rio lá está ele, o caipira. E eu nascera caipira do Piracicaba, o mais 
belo de todos os rios.  Foi um destino privilegiado. E agora?

Pequenino – cerca de três, quatro anos – meu pai me levava, quase 
todas as tardes, à beira do rio. Aquela imensidão de água conduzia-
me ao êxtase, tão bela, poderosa, tal qual um mistério que eu jamais 
entenderia. O rio, o meu rio, foi-me o primeiro entendimento da 
existência de Deus. Pois era lindo demais, poderoso, ao mesmo tempo 
sereno e cheio de fúria, ribombando como um trovão quando suas 
águas caíam do Salto e, em seguida, deslizando mansamente diante 
de olhos humanos.

Meu pai – um atleta, diretor do Clube de Regatas – tirava-me as 
roupinhas, carregava-me para, em seus braços fortes, embalar-me 
nas águas do rio, minhas águas batismais. Comecei a dar as primeiras 
braçadas. E juro pelo que for sagrado – embora passados 75 anos – 
ainda ver o sorriso dele, ainda ouvir suas risadas quando, por fim, 
eu me agarrava a seu pescoço. Ele, meu herói por proteger-me; eu, o 
pequenino herói dele por ter aprendido a nadar.

Havia um trampolim, com alguns andares, plantado no próprio leito do 
rio, do meu rio. E, do trampolim, aprendi a voar, tornei-me passarinho. 
Vejo – ainda agora, ainda agora! – meu pai estimulando-me, “salta, 
salta, pode vir sem medo.” E eu, sem medo, saltava, sabendo que aquelas 
águas eram meu berço e que, nelas, meu pai lá estaria acolhendo-me. 

tristeza do JeCa 
Cecílio Elias Netto
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Vejo-me voando nos espaços, próximo daquele também imenso céu 
azul, em tardes mornas e quentes, o Sol já quase escondido atrás da 
floresta encantada. E, de passarinho, transformava-me em peixe, 
mergulhando nas ondas do rio, do meu rio.

Tornei-me garoto. Continuei no rio. Aprendi a catar pedrinhas com 
o mais encantador de todos os loucos de minha terra, o Nhô Lica. 
Ele – de terno, gravata e bengala – ia, todas as tardes, garimpar as 
margens ribeirinhas. Colhia uma pedra, observava-a, jogava-a fora. 
Outras, porém, ele as guardava no bolso do paletó, o rosto iluminado 
de alegria. Para ele, eram pedras preciosas que ele guardaria no cofre 
de um banco, onde um gerente generoso também participava da 
fantasia. Nhô Lica ensinou-me a escolher as pedras, a diferenciar falsas 
de verdadeiras. E eu acreditava. Ao encontrar uma, eu gritava: “Nhô 
Lica, Nhô Lica… Este é um diamante?”

Aprendi a ficar quietinho, sentindo peixes atrevidos roçando-
me as pernas. Nunca pesquei nenhum. Aliás, pesquei apenas um, 
devolvendo-o às águas. Como pescar quem, para mim, era um irmão? 
Então, vi jaús, dourados e pintados voando para enfrentar a fúria do 
Salto. E a luta de pescadores querendo detê-los. E o estranho ritual – 
para mim, sacrílego – de se comer lambarizinhos fritos nas casinhas de 
pescadores, ouvindo histórias de fantasmas, lendas de minha terra. E 
as mentiras deles.

Amei à beira do rio. Chorei nas águas do rio. A cada amor perdido, 
minhas lágrimas misturaram-se às do rio. Escrevi à sombra das árvores, 
vendo a placidez das águas, ouvindo o seu murmurejar. Conhecer, de 
bote, as curvas, a intimidade, os escondidos do rio foi, em minha vida, 
como descobrir, de pouco em pouco, o corpo da mulher amada. Ou 
apenas os braços generosos de meus pais.  O rio foi meu berço, minha 
casa, meu quarto, minha alcova e sempre quis viesse a ser, ele, o meu 
túmulo. Nascer e morrer no rio – que destino mais glorioso?

Agora, não sei mais nada. Meu rio está morrendo. Sem ele, deixarei de 
ser jeca, o caipira. As matas quase desapareceram, todas elas. Os peixes 
desapareceram. As águas foram sugadas pela estupidez humana. 
Minha alma está indo-se com ele. Eu mesmo já me vou, pois não sei 
mais quem sou. Sem meu rio, em que começo a me transformar? Cadê 
o meu rio, cadê o jeca que estava em mim?

(Esta crônica foi publicada na edição de 26/09/2014, Correio Popular de Campinas)
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ORDEM 

São, os rios, sacramento de vida. No entanto, a devoção 
que despertam depende da comunhão  com  os povos às suas  
margens. Quando povos e rios comungam entre si, formam 
uma tão íntima convivência  que se tornam  inseparáveis. Com 
Piracicaba, isso é perceptível como a própria vida da população. 
Que se alegra quando as águas estão pujantes.  E que se amargura 
em época de estiagem. 

Mais do que isso, a gente piracicabana se indigna quando o rio é 
profanado pela irreverência, desleixo e   desprezo dos infiéis. É então e 
quando reagimos vigorosamente pelo compromisso com o sacramento 
da Ordem. Pois a  Ordem é uma filiação, uma fileira diante  de propósitos, 
de compromissos, de verdadeiros exercícios espirituais. Cuidar do rio é 
um compromisso  de nossa gente. 

Por isso – apesar da ação dos irresponsáveis – a esperança 
mais e mais se aviva. Piracicaba reage e age em defesa de seu rio 
amado. São voluntários, grupos de ação, instituições, empresas, 
empresários que, unidos pela Ordem, se  tornam verdadeiros 
sacerdotes do rio sagrado.

O compromisso de manter vivo o espírito da cidade“ ”Foto: Davi  Negri
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They, the rivers, are a sacrament of life. However, the devotion they inspire 
depends on a communion with the people on its shores. When people and rivers 
are in communion, they establish such an intimate coexistence that they become 
inseparable. In Piracicaba, this is as noticeable as the very life of its population. 
Which rejoices when the waters are powerful. And, is embittered in times of draught. 

More than that, the Piracicaban people resent when the river is profaned by the 
irreverence, neglect and contempt of the infidel. That’s when we react strongly due 
to our commitment to the sacrament of the Order. For the Order is filiation, a rank 
for purposes, commitments, veritable spiritual exercises. Caring for the river is a 
commitment of our people. That’s why – in spite of the actions of the irresponsible 
– hope grows more and more. Piracicaba reacts and takes action in defense of its 
beloved river. Voluntary, action groups, institutions, businesspersons who, united 
under the Order, become true priests of the sacred river.

Order 



Quando os homens descobriram o que pensaram fossem seus paraísos pessoais ou comunitários, 
construíram muros para se isolarem. Eram castelos, fortalezas, cidadelas, dos quais temos exemplos 
melancólicos na Idade Média. Piracicaba – na consciência de ser um presente coletivo, um paraíso para 
todos – construiu pontes. E ponte é o simbolismo de passagem, de ir-se “de uma margem à outra”. É 
caminhar, aproximar-se, vencer obstáculos que nos afastem uns dos outros.
Todos os povos tiveram heróis que construíram pontes para se libertarem dos muros. Há, na mitologia, as 
pontes metálicas, de madeira, as pontes imaginárias da passagem da terra ao céu. E há a “ponte de sabre”, 
atravessada por Lancelot. No Irã, são pontes largas para os justos e estreitas ou quebradas, até mesmo 
cordas bambas, para os ímpios. 
Piracicaba – chamada de Mesopotâmia Paulista pela riqueza de seu solo e confluência dos rios Piracicaba 
e Tietê – tem uma das mais privilegiadas bacias hidrográficas de São Paulo, fertilizando as terras e criando 
condições excepcionais para a agricultura. São riachos, ribeiros, córregos que atravessam o município e que 
surpreendem pela variedade e quantidade. 

Nossas bacias hidrográficas 
Há uma única bacia hidrográfica urbana no município, a do Ribeirão Itapeva que nasce e morre dentro da cidade. Sobre 
o ribeirão, construiu-se a Avenida Armando de Salles Oliveira. Esse nascer e morrer do Itapeva deu margem a declarações 
de amor e de paixão pela cidade, tornando-se lendária a expressão do notável jurista e intelectual Jacob Diehl Netto 
comparando-se ao ribeirão: “Quero ser como o Itapeva, que nasce e morre em Piracicaba”. Os deuses foram pródigos para 
com ele: o doutor Jacob morreu, atropelado, quase à beira do Itapeva, próximo dos seus 100 anos de idade.
Além do Itapeva, há as bacias formadas pelas águas dos córregos Capim Fino, da Pinga, das Flores, do 
Ceveiro, do Tanque, Godinho e Tamandupá. Pelo Rio Corumbataí, uma das nossas mais importantes fontes 
hídricas. E pelos Ribeirões Anhumas, Boa Vista, Cachoeira, Cachoeira e Paramirim, Claro, Congonhal, da 
Estiva, da Jibóia, da Voçoroca, das Palmeiras, do Enxofre, do Matão, do Paredão Vermelho, do Pau D´Alho, 
Dois Córregos, dos Marins, dos Patos, dos Pintos, dos Ponces, Gramal, Guamium, Limoeiro, Pau D´Alhinho, 
Pederneiras, Piracicamirim e Tijuco Preto. Essas interligações hidrográficas instigaram o município a criar 
grandes, pequenas e médias pontes, sendo 137 o número delas em toda a zona rural. 

Pontes, generosas passagens  
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Pontes do Piracicaba  
Desde a povoação, os primeiros moradores foram desafiados 
a esse verdadeiro rito de passagem, de uma à outra margem 
do rio. Instalados na margem direita, tinham necessidade 
de atravessar o rio – fazendo-o dificultosamente com canos 
– para, na margem esquerda, encontrar o caminho para 
o Mato Grosso e outras regiões a serem povoadas. Uma 
história da saga das pontes sobre o Rio Piracicaba exigiria 
um livro especial, tantos os conflitos, disputas, dificuldades. 
Deliberamos apontar apenas algumas informações históricas, 
fornecidas pelo IPPLAP, em pesquisa do arquiteto Marcelo 
Caccioni, destacando, acima do Salto, a ponte de Monte 
Alegre, ligando à estrada Piracicaba-Limeira.

Ponte de 
Monte Alegre

Ponte do Anel Viário

Ponte do Morato

Ponte do Cachão

Ponte do 
Canal Torto

Ponte de madeira, 
construída em 1823, na 
rua Prudente de Moraes

Ponte de madeira, 
construída em 1945-1947, 
na rua Moraes Barros

Ponte de madeira, 1875, 
acima do Salto, conhecida 
como Ponte Nova

Ponte Ferroviária 
da Ituana: 1884-1886 
(paralela à de 1875)

Ponte metálica, 1895
(substitui o grade de madeira 
daquela de 1875, a Ponte Nova)

Reforma da Ponte 
Ferroviária: 1916

Reforma da Ponte Nova: 
1916, para tráfego 
de bondes

Foto: Jayme KirschnerFoto: Fabrice Desmonts
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Ponte de Ferro de Artêmis 
(metálica): 1913-1916

Ponte Estaiada
(passarela), 2010
Rua do Porto

Ponte Pênsil 
Engenho Central
(passarela), 1992

Ponte do 
Shopping

Unificação das pontes
ou remoção da ferroviária: 
data não localizada

Nova Ponte 
do Mirante: 
2011-2012



DOCES PECADOS
Parece, realmente, um paradoxo. No entanto, apenas 

parece. Pois o mistério e o milagre existem para ser 
vividos, não para que os entendamos. O rio Piracicaba 
– como os primitivos rios do mundo – tem a sua 
sacralidade natural, que se torna quase divina diante 
dos olhos piracicabanos. Não sendo uma divindade, 
o rio é sagrado. Mas – de tanto amor e desejos que 
desperta – torna-se docemente profano. Fonte de vida, 
faz-se humano como os humanos. 

Ora, se existem sacramentos é porque – antes deles ou 
com eles – existe o pecado. O rio Piracicaba é essa fonte 
inesgotável de humanidade, de um povo feito de seus 
mais belos desejos. As águas do rio, além de nos batizarem, 
despertam-nos para os nossos mais doces pecados. Mais 
do que paradoxo, é mistério. 

penitÊnCia - o peCado violando o rio

Luxúria
Diante de nossos olhos – sensuais, provocativas – estão 

as nossas três ilhas que testemunharam delícias sem fim. 
Acima e abaixo do Salto, ainda lá continuam elas – ainda 
que abandonadas à própria sorte – as míticas Ilha dos 
Namorados, Ilha dos Amores, Ilha do Conceição, esta quase 
encostada ao atual Museu D´Água. 

Quando se pensa que amores do passado eram pudicos 
e quase platônicos, enganamo-nos. Não há quem resista ao 
rumorejar das águas do rio que nos convida a realizar sonhos, 
a vivê-los também na carne. Os namorados embriagavam-
se de seus amores nas ilhas que sempre convidaram à 
clandestinidade. Para quem ama, as ilhas continuam abrigo, 
aconchego, cumplicidade. Há, nelas, mais segredos do que 
podemos imaginar. Idealizar o que aconteceu, no entanto, 
não prejudica ninguém. 
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Os enamorados
Ela e ele tinham apenas 18 anos. Tuffi, jovem marceneiro, filho de mascates. Amélia, como que uma princesinha árabe, 
de família muito rica. O amor era proibido. Mas, às escondidas, eles namoravam e as duas ilhas, dos Amores e dos 
Namorados, eram seu refúgio preferido. Remador já reconhecido, Tuffi levava Amélia a passear de bote, nas águas mais 
mansas do Salto abaixo. Um dia, desesperados, fugiram para se casar. Uniram-se, desafiando os pais e a cidade. 
Já na velhice, Amélia lembrava-se, rindo, fazendo Tuffi corar, o furinho no queixo todo trêmulo de falso pudor. 
E ela contava: “Uma tarde, enquanto ele remava, eu lhe perguntei: `Não está cansado, meu amor?´ E ele 
respondeu: ´Com você, eu remarei a vida toda, querida.” E remaram por mais 50 anos, juntos, amando-se. E 
eu – quinto filho deles – fico imaginando que felicidade seria a minha, mais completa ainda, se eu tivesse 
sido concebido em suas tardes de paixão na Ilha dos Amores. Ou na dos Namorados...
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Ira
O que parece ser ira sem sentido, 

pode confundir-se com a cólera santa. Na 
realidade, isso depende especialmente 
daquele sobre quem a ira recai. O rio torna-
se colérico, irado com o menosprezo de 
alguns que o desrespeitam, insensíveis à 
sua sacralidade. E reage furioso, rugindo, 
bramindo, torrentes de água invadindo 
margens, avenidas, causando estragos, sim. 
Ao mesmo tempo, porém, há uma cólera 
santa: o rio que se enche para vencer a 
estiagem, para dar lições de sabedoria ao 
homem descuidado. As mesmas águas, 
pois, que invadem e causam estragos, são 
as que fecundam as terras, que as preparam 
para o plantio generoso, fonte de vida.  

Fotos: Acervo Cecílio Elias Netto
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Enchente, 1970

Enchente, 1983

Enchente, 1930

Enchente, misto de tragédia e de alegria
Para muitos, prejuízos e dramas. Mas, no fundo da alma do piracicabano, a cada 
enchente, pulsa um sentimento de alegria por ver o rio exuberante, vivo, fecundo. 
Misto de tragédia e de alegria, as enchentes do rio Piracicaba fazem parte 
de nossa história. E, mais do que maus presságios, as águas, transbordando, 
sempre foram sinal de bons augúrios, de fartura, de vitalidade e, em revéillon, 
indícios de um ano novo pródigo. 

Enchente, 1929

O branco não entendeu, nunca entenderá.  
Pois não tem a sabedoria do paiaguá.
Quando o rio encheu, transbordou, inundou 
Estava irado, mas, também, queria fecundar 
A terra esturricada, o chão amado, margens 
abandonadas. 
Ele é irmão do Nilo, que inunda e destrói tudo, 
transformando, 
Porém, aquilo em terra fértil, para se plantar o 
trigo, para se fazer abrigo.
É preciso morrer para surgir a vida. Paiaguá 
entende disso, como pescador e ribeirinho, que se 
divertem com a enchente, sabendo que, depois da 
corrente, vem a bonança. E a esperança. 
Inundada, a terra, como útero de mulher, fica 
preparada para receber a semente. Só não vê 
quem não quer: é como cana, onde se planta 
gente, cortador de cana.  

sabedoria do paiaguá 



Mentira
Pescador de verdade ofende-se quando se fala de mentira nos “causos” que contam. Indignados, eles dizem que “podem exagerar”, 

mas “mentir, nunca!” Foi o caso, por exemplo, do célebre João da Curva, pescador e caçador famoso. Com orgulho, ele contava de sua 
façanha quando, ao pescar, viu na mata uma trilha de veado. Começou a procurá-lo e não desistiu até encontrá-lo. Lá estava o animal 
todo garboso, galhado. João atirou, mas o veado fugiu, entrando numa curva do roçado.

João tentou que tentou. Mas o veado fugia, sempre, pela mesma curva. Então, João teve uma ideia genial: simplesmente, entortou 
o cano da espingarda em direção à curva! Assim que o veado apareceu, João atirou, a bala saiu pela curva da espingarda, entrou pela 
curva da estradinha e – pimba! – matou o veado. Com isso, nasceu seu nome: João da Curva.

Quase todo pescador tem sempre a mesma mania
Vive contando mentira seja noite ou seja dia
Só querem levar vantagem quando fazem pescaria
Mas o final da estória é o balcão da peixaria

Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado
Antes não tivesse ido naquele barco furado
Tinha uns 15 cachaceiros, caboclos do pé inchado
30 caixas de cerveja, sem contar o destilado

Por eu não ser pescador levei a viola afinada
Só se falava em churrasco, cantoria e trucada
Quando o ônibus saiu já era de madrugada

A viagem foi difícil, demorou um dia e meio
Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio
Motorista e cozinheiro, todo ali de caco cheio
Borrachudo e muriçoca, outra coisa que eu odeio

Me senti noutro planeta vendo aquela pantomima
O bando de manguaceiros não pescava e nem dormia
Juro não acreditava naquilo tudo que eu via
Tinha até peixe alugado pra tirar fotografia

E depois de sete dias vou contar o resultado
Com a cabeça doendo e o fígado arruinado
Fomos chegando em São Paulo, todo mundo preocupado
Pra levar peixe pra casa fomos para o mercado

pesCaria 
Ronaldo Viola e Praiano

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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O peixe nosso de cada dia
Esta é uma foto clássica e histórica, demonstrativa 
de como Piracicaba realmente era e foi “o lugar 
onde o peixe para”, um dos rios mais piscosos do 
Estado de São Paulo. A foto, de nosso acervo, foi 
uma das mais divulgadas em Piracicaba, para 
orgulho de Armandinho Dedini (ajoelhado) que, 
não sendo pescador, tinha como hobby a pescaria 
ao lado de profissionais do ramo. Armando tinha 
um belo rancho à beira rio e era amigo pessoal 
dos pescadores da região. O rio Piracicaba era 
famoso por sua prodigalidade em corimbatás, 
jaús, dourados, peixes que eram exibidos aos 
turistas e visitantes quando de suas visitas ao 
lamentavelmente extinto restaurante Mirante.



Gula
Não basta ser apenas apetitoso: há, também, que ser belo. E, 

assim, despertar desejos, atiçar apetites. O rio Piracicaba – desde 
o início dos tempos – é belo e apetitoso. Num esbanjamento de 
amor, oferece alimentos em festivais de beleza, numa liturgia 
fascinante, que é a da pesca em busca dos peixes suculentos. O 
índio já fora seduzido. Em seguida, o sertanejo que se plantou à 
sua margem. Essa herança histórica persiste até hoje. Pescadores 
sobrevivem da pesca, jovens e adultos fazem pescarias por 
diversão e prazer. Ao final, há banquetes como os do mar da 
Galiléia: com fogueira no chão, sobre gravetos, em fogareiros ou 
fornos de tijolos. Mas, acima de tudo, com verdadeira devoção.

Nessa caminhada em busca do Paraíso Escondido, artes à 
beira rio combinam-se, entrelaçam-se. São a arte da pesca, da 
gastronomia, da culinária, na simplicidade que carrega a nobreza 
de um estilo de vida. Em nossa jornada rio-abaixo, o pecado da 
gula transformou-se em bênção, através da verdadeira celebração 
que três guardiães do rio – Orlando Louvandini,  Rudney Pinazza 
(Rudy) e o Gordo Magossi – realizaram junto às águas do rio. 

Foi no píer, que balouçava conforme a suave ondulação 
das águas. Com fogareiros, apetrechos rústicos, os três fizeram 
a celebração com receitas próprias. Não concorriam entre si, 
mas homenageavam o rio e os homens com a arte de cozinhar, 
despertando a arte de comer, culinária e gastronomia irmanadas. 
Orlando preparou o seu incomparável cuscuz de peixe, o 
célebre cuscuz da Festa (Folia) do Divino. Rudy Pinazza trouxe 
cascudos que ele pescara ao longo da madrugada, já limpos, 
sem barrigada, recheados de misturas por ele inventadas. E o 
Gordo – com suas criações singulares – fez seu ofertório com 
“bolinhos de chuva, feitos com lambaris”. 

Enfeitiçados, comemos com as mãos, saboreando cada 
bocado e sabendo que aquela era uma gula abençoada. Pois 
alimentávamo-nos do rio, como se este nos dissesse: “Tomai e 
comei, isto é o meu corpo”. 
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cAscudo, neles! 
(Cascudo recheado)

06 (seis) cascudos (limpos, sem barrigada). Passar 
na farinha de rosca (para ficar crocante).

Recheio: Molho ao vinagrete (vinagre, azeite, 
tomate, cebola, cheiro verde, limão, pimenta e sal 
a gosto, e um ‘toque culinário’ de Pinazza).
Levar para a grelha da churrasqueira e assar (de 
acordo, com o gosto). 

BolinHos de cHuVA 
(Peixinhos de Chuva)

09 (nove) lambaris (limpos, sem barrigada), 
temperados com limão e sal.

Fritar em óleo bem quente e, em seguida, passar 
na máquina de moer.

Moldar os bolinhos e fritá-los em óleo quente.
Servi-lo com pedaços de limão e alface (para 
decorar o prato).

Numa tigela, misturar o peixe moído com ovos, 
farinha de trigo, cheiro verde e uma ‘pitada de 
amor’, conforme enfatiza o Gordo.
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cuscuZ do diVino 
(Cuscuz de Peixe)

Porção de peixe picado, cozido, com temperos 
para formar o caldo do cuscuz

Acrescentar: Farinha de milho, óleo, margarina, 
cebola, cheiro verde, tomate picado, alho, molho 
apimentado, e sal (ao gosto).
Deixar ao fogo durante 05 (cinco) minutos

Recheios: Palmito, tomate, ovo cozido e 
ervilha, guarnecido com molho de tomate 
(aqui, o segredo de Orlando Louvandini, que 
ele intitula como ‘poção mágica’)
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Pecado da Preguiça
Sei que eu teria sido ainda mais feliz, se fosse pescador 

nas águas do meu rio amado. Mas fracassei, apesar das 
tentativas e esforços e exemplos de meus pais. Eu os 
acompanhava em suas pescarias, nas conversas preguiçosas 
com outros pescadores, em especial com o velho Tangará. 
Ele oferecia lambarizinhos fritos e goles de cachaça. Mais 
do que meu pai, minha mãe – com suas gargalhadas 
contagiantes – regalava-se com aquela simplicidade, ela 
que descendia de família árabe requintada. 

Pescadores eram nossos amigos pessoais. Minha mãe, 
amante da pescaria, fazia-se acompanhar de meu pai, cada 
vez mais apaixonado e divertindo-se com alegria. Muitas 
vezes, eles iam de madrugada, num ponto à beira do Salto. 
E voltavam com os peixes que ela já deixava preparados 
para o dia seguinte. Quando apenas meu pai me levava, 
ele enterrava melancias às margens do rio e elas ficavam 
frescas,  como se saídas de geladeira. Por que nunca 
pesquei? Por pena, por medo. Pois, na única vez que o fiz, 
um lambari mordeu o anzol, a vara tremeu, o peixinho veio 
em minha direção, apavorei-me. Eu me recusei a matá-lo. E 
o devolvi às águas, prometendo-me, a mim mesmo, nunca 
mais cometer aquele crime: pescar por pescar. 

Sei, porém, que a pesca faz parte dos sacramentos do 
rio e de minha gente. E é responsável pelos mais adoráveis 
momentos de preguiça, o doce pecado de ficar em paz, 
sem nada fazer, de papo pro ar. Minha gente é pecadora 
dessa doce preguiça. E rendemos graças aos céus. Até nisso 
– ou especialmente por isso – o rio é sagrado e benfazejo. 

“Eu não quero outra vida
Pescando no rio Piracicaba.
Lá tem peixe bom
Tem siri patola
Que nunca acaba.
Quando no terreiro
Faz noite de luar
E vem a saudade me atormentar
Eu me vingo dela
Tocando viola de papo pro ar” 

preguiça 
(Parodiando Joubert de Carvalho e Olegário Mariano, 
cateretê “De Papo Pro Ar)
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De papo pro ar
 Clássico da canção popular, composta por Joubert de 
Carvalho e Olegário Mariano, onde os autores expõem 
com muita graça a “filosofia” de um caipira esperto que 
leva a vida pescando e tocando viola de “papo pro á”.  A 
versão original foi gravada em 1931 por Gastão Formenti. 
De lá pra cá, foram mais de 50 regravações, muitas delas 
por consagrados artistas como Inezita Barroso, Paulo 
Tapajós, Nelson Gonçalves, Sergio Reis, Renato Teixeira, 
Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Eduardo Araújo, Irmãs 
Galvão, Pena Branca e Xavantinho. 



PENITENCE – Sin violating the river 
SWEET SINS
It really seems a paradox.  However, it only seems. For mystery and miracle 

exist for us to experience them, not for us to understand. The Piracicaba River – as 
the primeval rivers in the world – has a natural holiness that becomes divine in 
the eyes of Piracicabans. Although not a deity, the river is sacred. But – out of so 
much love and desires it arouses – it becomes sweetly profane. A source of life, it 
becomes as human as a human being. 

Now, if there are sacraments, that’s because – prior to them or with them – 
there is sin. The Piracicaba River is that inexhaustible source of humanity, of a 
people made up of its most beautiful desires. The waters of the river, in addition to 
baptizing us, arouse us to our sweetest sins. More than a paradox, it’s a mystery. 

Lust
In front of our eyes – sensuous, provoking – lie our three islands, that had 

witnessed endless delights. Above and below the Falls, they remain there – 
even though abandoned to fend for themselves – the mythical Island of 
Sweethearts, Island of Loves, Island of Conception, this one almost touching 
the current Museum of Waters. 

If thinking that loves in the past were chaste and almost platonic, we are 
mistaken. There is nothing that resists the whisper of the river waters, inviting us to 
fulfill dreams, to live them in flesh also. Sweethearts got drunk with their loves on 
the islands that had always invited clandestineness. For those in love, the islands 
continue to provide shelter, comfort, complicity. There are, in them, more secrets 
than we could imagine. However, idealizing what happened harms no one.

Gluttony
It’s not enough to be appetizing; it also needs to be eye-appealing. And thus, 

to arouse desires, stir up appetites. The Piracicaba River – from the beginning of 
times – is beautiful and appetizing. In a squandering of love, it offers up food in 
festivals of beauty, in a fascinating liturgy, the fishing in search of succulent fish. 
The Indian had already been enticed. Next, the inlander who established himself 
on its banks. This historic heritage endures until today. Fishermen survive out of the 
fishing, youngsters and adults fish for enjoyment and pleasure.  At the end, there are 
banquets such as those in the Sea of Galilee: with a fire on the ground, on kindling 
wood, over portable stoves or brick kilns. But, above all, with true devotion.

In this journey in search of the Hidden Paradise, riverside arts combine, become 
entwined. The arts of fishing, gastronomy, cuisine, in the simplicity that carries 
the nobility of a life style.  In our journey downriver, the sin of gluttony turned into 
a blessing through a true celebrations that three guardians of the river – Orlando 
Louvandini,  Rudney Pinazza and Fats Magossi – carried out by the waters of the river. 

It took place on the pier, which swayed in time with the soft rippling of the 
waters. With portable stoves and rustic implements, the three of them carried 
out the celebration with their own receipts. They were not competing with each 
other but rather they paid homage to the river and men with the art of cooking, 
waking up the intertwined arts of eating, cuisine and gastronomy. Orlando 
prepared his incomparable fish couscous, the famed couscous of the Festival 
(Revelry) of the Divine. Rudy Pinazza brought along several cascudo he had 
fished in the wee hours, already cleaned and without the entrails, stuffed with 

seasoned mixtures he had invented. And Fats – with his unique concoctions – 
did his offertory with “doughs made of lambari”. 

Under a spell, we ate with our bare hands, savoring every bit and knowing 
that ours was a blessed gluttony. For we were feeding out of the river, as though it 
said: “Take it and eat, this is my body”.

Anger
What looks like senseless anger can be confused with saintly wrath. Actually, 

that depends on the subject of the anger. The river becomes wrathful, angered by 
the contempt of a few who disrespect it, insensitive to its sacredness. And, it reacts 
with rage, roaring, torrents of water invading banks, avenues, causing damage, 
yes. At the same time, however, there is a saintly wrath: the river filling up to 
vanquish the draught, to give lessons of wisdom to careless men. Therefore, the 
same waters that invade and cause damage are the ones that fertilize the earth, 
preparing it for the generous sowing, source of life.

Lie
Real fishermen feel offended when one talks about lies in the “occurrences” they tell.  

With indignation, they say that they “might exaggerate” but “lie, never!” That was the 
case, for example, of the famous João da Curva (John of the Bend), a famed fisherman 
and hunter. Proudly, he recounted his exploit when, fishing, he saw a dear trail in the 
bush. He began to search for the animal and didn’t give up until finding it. There stood 
the antlered, graceful deer. John shot but the dear fled, entering a bend in the glade.

John tried over and over. But the dear always fled by the same bend. Then, John 
had a brilliant idea: quite simply, he bent the gun barrel towards the bend! Thus, when 
the dear showed up John shot, the bullet left the gun barrel, followed the bend in the 
track and – BAM! – killed the dear. That’s how his name came about: John of the Bend.

Sin of Laziness
I know I would have been even happier, had I been a fisherman in the 

waters of my beloved river. But I’ve failed, in spite of the attempts and efforts 
and examples of my parents. I went along with them in their fishing, in the 
lazy conversations with other fisherman, in special with old man Tangará. 
He offered little fried lambari and sips of cachaça. More than my father, 
my mother – with her infectious laughter – took great pleasure in all that 
simplicity, being a descendent of a refined Arab family. 

Fishermen were our personal friends. My mother, a lover of fishing, took along 
my father, evermore in love and having great fun. Many times, they went out in 
the dawn, to a point on the bank by the Fall. And, they returned with the fish that 
she forthwith left prepared for the next day. When only my father took me along, 
he buried watermelons in the riverbanks and they stayed fresh, as if taken from 
the fridge. Why have I never fished? Because of pity, and fright. For in the sole time 
I did it, a lambari bit the bait, the little fish swam towards me, I got frightened. I 
refused to kill it. And I returned it to the waters promising myself that never again 
I’d commit such a crime: fish just for the sake of fishing. 

I know, however, that fishing is a part of the sacraments of the river and of my 
people. And, it is responsible for the most lovely moments of laziness, the sweet sin 
of being at peace, with nothing to do, idling. My people are sinners of that sweet 
laziness. And, we render our thanks to heavens. Even in that – or in special due to 
that – the river is sacred and wholesome.
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VIVA O RIO

Num momento em que Piracicaba se vê tomada de euforia pelo desenvolvimento 
econômico do País e da região, acreditamos valha a pena manter registrada a grande 
luta, iniciada há algum tempo, pela revalorização dos recursos naturais e privilegiados de 
Piracicaba, dos quais o rio é o centro vital.

Elaborado pelo antropólogo urbano Arlindo Stefani, com trabalhos semelhantes 
desenvolvidos na Europa e África, o “Projeto Beira Rio”, lançado pelo ex-prefeito José 
Machado, foi um notável esforço que, no entanto, sua completa realização ainda 
continua na promessa. Para que todos possam ter uma ideia publicamos a seguir o que 
foi divulgado pelo Memorial de Piracicaba 2002/2003, deste autor, ao longo do ano de 
2002. Pode-se, facilmente, detectar que, de lá para cá, algumas ações foram colocadas 
em prática, outras continuam registradas no papel. Como a discussão tem de ser diária e 
contínua relembramos nas próximas páginas os principais itens do projeto.

O Piracicaba é um rio sem vergonha. Quando parece 
estar morrendo, à primeira chuva ele renasce“ ”Felisberto Pinto Monteiro, engenheiro
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Na introdução do projeto Beira Rio, Arlindo Stefani apresentou, 
em seu estilo de ver as coisas, “os atores que realizaram o 
diagnóstico”. Segundo ele, “a comissão, a comunidade e a 
prefeitura”. Assim explicitado o trabalho: “em torno da comissão, 
intervieram representantes das entidades e profissionais. Com 
a comunidade ribeirinha, intervieram progressivamente as 
instâncias dos moradores, usuários e visitantes. A Prefeitura 
trabalhou com ambos”.

Certamente, vale a pena – por ser, este Livro, um registro com 
pretensão de servir às próximas gerações como fonte de referência 
– reproduzir explicações fornecidas pelo autor do Projeto:

Os três atores do diagnóstico sabiam o que buscavam: o estado 
da arte em relação ao rio e suas beiras. Sabiam também para quê: 
construir e realizar uma rede de projetos de revitalização do rio, 
como forma de desenvolvimento econômico diferente. Porém, 
o que mais procuraram foi a identidade que brotou desta longa 
relação de conflito ou harmoniosa com o rio. A essa identidade, 
os antropólogos culturais chamam de cultura espacial. (…) Essa 
identidade se apresenta com força no conceito antropológico 
de centro do mundo. Por centro do mundo, também chamado 
umbigo, entende-se o espaço do poder institucional de uma 
cidade, país ou região. O símbolo é a cadeira (Sé). No caso de um 
reino, o centro do mundo é o leito do rei. Numa teocracia, é o 
altar. Ele funciona como marco zero do território. Em Paris, França, 
esse marco foi definido numa placa fixada no chão na frente da 
Catedral de Notre Dame. Esta placa é o ponto de partida das 
quilometragens da França. Em Piracicaba, o centro do mundo tem 
como marco a cadeira do prefeito em seu gabinete (em 2002, o 
gabinete do prefeito já se localizava à margem do rio).

O perímetro e os quatro círculos
No início, o Projeto Beira Rio estava voltado, segundo o 

seu coordenador, para um perímetro inicial que se limitava ao 
trecho entre a Ponte do Morato e a Ponte do Mirante, nas duas 
margens. No entanto, à medida que os estudos se aprofundaram, 
avançaram também a dinâmica do diagnóstico e, também, o 
perímetro. Assim, o perímetro final cobriu a totalidade do rio e 

seus afluentes, abrindo as portas para a bacia do Piracicaba.
Para efeito de viabilizar o estudo e o entendimento, o perímetro 

foi delimitado em quatro círculos, a partir do Salto, que são melhor 
compreendidos em mapas elaborados e que constam do projeto. 
São os seguintes:

1. O primeiro círculo compreende o rio e suas duas beiras 
urbanas centrais.

2. O segundo círculo abrange todo o rio urbano entre Monte 
Alegre e Artêmis.

3. O terceiro círculo compreende o rio na sua bacia municipal.
4. O quarto círculo passa as fronteiras do rio municipal para 

cobrir o “rio do Consórcio”.
Esses círculos são apenas estratégicos, não sendo, assim, 

sucessivos. Para o entendimento disso, basta saber que, por 
exemplo, Monte Alegre, Artêmis e o povoado de pescadores de 
Tanquã estão dentro do primeiro círculo, associado ao bairro 
fluvial do centro. E, no segundo círculo, estão os afluentes dos 
rios Corumbataí, Piracicamirim, Enxofre, associados ao corpo da 
cidade e do município.

Os cinco ângulos do rio
Para o diagnóstico, o coordenador Arlindo Stefani propôs 

estudar-se o rio e suas beiras sob cinco ângulos básicos de visão:
1. O rio que se conhece (cientificamente), notadamente o 

espaço e o ritmo do rio;
2. O rio que se lembra (história científica e a memória cultural);
3. O rio que se fez (os ciclos de desenvolvimento econômico-

social pelo rio);
4. O rio que se vive (os ritos e funções do rio);
5. O rio que se imagina (as representações mentais e os 

comportamentos), o rio imaginário.
A grande inovação no diagnóstico foi o ênfase que o 

coordenador deu ao “estatuto da poesia”. Houve estranhamento. 
Muitos dos participantes não conseguiram entender o que “tem 
a ver o peixe com a construção de uma praça”. Ainda assim, o 
espírito do trabalho não prescindiu do esforço da reabilitação “da 
poesia e da arte, da estética, dentro da teoria científica da forma”. 

Projeto Beira Rio
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O espírito do lugar 
Em busca de um diagnóstico que, nascido da análise daqueles 

que ao lado do rio Piracicaba, tem vivido ao longo das últimas 
décadas, o antropólogo Arlindo Stefani fez com que as pessoas, 
mais do que discutir conceitos, se dispusessem a observar fatos. 
E, nasceram, então, nos passeios pelo rio, a pesquisa de campo, o 
surgimento da poesia, aos borbotões. 

A primeira visita envolveu a colaboração de nove pescadores, 
nove canoas e 17 membros da comissão, que, partindo do Salto, 
desceram até o Tanquã, em seus mais de 70 quilômetros, durante 
oito horas. E, depois, então, as caminhadas de observação a pé, 
fazendo o rio conhecido a grupos que cresciam cada vez mais, 
envolvendo mais e mais pessoas. No total, foram 25 caminhadas, 
em grupos de diferentes tamanhos.

E houve as redescobertas do Porto dos Índios, da Lagoa das 
Almas, da Boyes, Agência Torres, Shopping, Bongue, e as reuniões 
com as comunidades em seu próprio território – Artêmis, Monte 
Alegre, Tanquã, Rua do Porto. Delas, nasceram projetos locais 
que, depois, se articularam com projetos de outras entidades.

Estava feito o diagnóstico. Começavam a ser redesenhados os 
mapas. Das mais ricas e criativas conclusões, pela maneira como foram 
desenhadas, destaca-se, no Projeto, a forma como o espírito do lugar 
– a relação rio/município – é apresentado com o passar do tempo: 
pelas beiradas do rio, ao longo dos ciclos da economia que envolveu 
a Cia Boyes, os Morganti, os Rezende. Enfim, como deslocamentos do 
centro do mundo piracicabano, nos últimos quase 250 anos.

O primeiro centro do mundo de Piracicaba é o lugar dos índios. 
A taba é apontada como a fundação do lugar, antes mesmo dos 
povoadores brancos, pelo antropólogo Stefani, já que a comissão 
envolvida no Projeto nela não se deteve. As referências por ele 
recuperadas foram o Porto dos Índios, situado na margem direita, na 
altura do obelisco do povoador, a oeste do Engenho Central; a lagoa, 
hoje assoreada, que os primeiros povoadores denominaram Lagoa 
das Almas; a taba central dos índios; o cemitério, situado na margem 
esquerda na encosta da colina, que cobria a área alta da Boyes, o 
Palacete. Um centro do mundo que, na análise do antropólogo, teria 
durado milhares de anos, destruída pelo europeu colonizador.

Mas veio a civilização e o centro do mundo de Piracicaba 
mudou. O povoado situou-se em torno da capela dedicada a 
Nossa Senhora dos Prazeres, do lado leste da Lagoa das Almas 
e, decerto, não longe do sítio da taba. A nova civilização olhou 
para oeste, mas não subiu o rio acima do salto, que funcionou 
como barreira tanto para os peixes como para os barcos. Na 
margem direita, é o povoado promovido à Freguesia, em 1774. 
E mais uma vez o centro do mundo se desloca, a partir de 1784, 
quando a sede da Freguesia muda para a margem esquerda, 
onde hoje é a rua do Porto, na base da colina, reputada mais 
sadia para se habitar.

Então, em 1821, com a criação da cidade de Constituição, 
veio à cidade a Fábrica de Tecidos Santa Francisca, fundada por 
Luiz de Queiroz: ciclo industrial para os altos da colina, onde 
hoje está a Praça José Bonifácio, único centro do mundo de 
Piracicaba que se afastou do rio, embora o porto continuasse 
sendo eixo comercial. A comunidade de cima era agora a cidade, 
mais rica e civilizada. A debaixo manteve sua identidade, com 
os pescadores. Embora com o tempo e com a construção de 
novas casas as duas localidades se transformassem numa só, as 
identidades permaneceram. “E o centro se deixou ficar, no topo 
da colina, por cerca de 150 anos”.

Mas foi em 1988 que o poder institucional voltou às margens 
do rio, com a inauguração do novo prédio da Prefeitura 
Municipal. O poder simbólico fazia com que se desse o retorno 
do centro do mundo para a beira do rio, embora num processo 
ainda em construção, com o poder do centro urbano, da Praça 
José Bonifácio mantendo-se forte. A cada um destes períodos, 
o Projeto Beira-Rio vincula memórias específicas que, ao serem 
recuperadas, poderiam garantir a reconciliação e a valorização 
com a própria história e o espírito de Piracicaba. Seria ela a 
memória indígena, a memória caipira – elo entre a memória do 
colonizador branco e o índio –, a memória afro-brasileira trazida 
com a escravidão, a memória dos imigrantes – especialmente a 
italiana, localizada em Monte Alegre – e a memória industrial, 
fixada após a desativação do Engenho Central, a fábrica 
Arethusina e Monte Alegre.

Mapa da mudança da povoação de Piracicaba 
para a margem esquerda do rio (1784)

Reprodução da carta de Antonio Correa Barbosa discorrendo sobre a mudança 
da povoação de Piracicaba para a margem esquerda do rio, publicada 

no livro  “Os primórdios de  Piracicaba” , de Sermo Dorizotto

antropólogo Arlindo Stefani, denominou de Sociologia do Bairro 
da Rua do Porto. Ou, mais simplesmente, a identificação daqueles 
que animam a região da Rua do Porto, com suas peculiaridades, 
interesses, formas de sobrevivência e até expectativas. E também 
maneiras de convívio

Os primeiros, descritos como uma multidão estimada em torno 
de cinco mil pessoas, de todas as idade e de ambos os sexos, se 
constituem talvez, para eles mesmos, nos donos maiores do local. 
São os pescadores quase diários, de vara e linha, que, no dizer de 
Stefani, “se alinham no barranco à borda do rio ou nos parapeitos 
das calçadas, estreitas, esburacadas, povoadas de árvores adultas 
cujas raízes levantaram lajes e cimento”. Para eles não há bancos 
ou outras comodidades e seus locais de maior concentração são 
as desembocaduras dos esgotos.

Motivo que preocupa cientistas e técnicos, que garantem que 
é exatamente nestes trechos que se concentram as maiores taxas 
de contaminação dos peixes carnívoros, como o dourado. Mas, ao 
pescador, o peixe é alimento, seja para consumo ou para venda. 
As leis existem, mas o controle é praticamente nulo diante da 
multidão que, especialmente entre setembro e abril, permanece 
durante horas com os anzóis e as redes, ou até mesmo apenas 
com as mãos, em busca dos peixes.

A síntese dos ciclos
A relação “rio-homem-rio” deu nascimento ao espírito do lugar, 

percorrendo três grandes ciclos econômico-sociais e ambientais para 
nos introduzir no atual. O ciclo do índio, do colonizador e do povoador 
compreende a época imemorial até o momento em que Rezende (o 
barão) e Queiroz (Luiz) se aproximam do Salto. Ali descobrem que o rio é 
energia, além de ser peixe. Começa, então, a era industrial, filha do Salto.

O ciclo industrial dura 100 anos. Começa com o primeiro golpe de 
picareta e termina com o giro da chave fechando o Engenho Central. 
Ainda prossegue na margem esquerda, esmorecendo lentamente.

O ciclo da informação começa naquele giro de chave que 
se repete cinco anos depois em Monte Alegre. Dos três ciclos, 
somos os primeiros a não jogar fora o passado, pois o integramos 
na memória do futuro. Enfim, começamos seriamente a fazê-lo 
desde o grito do prefeito em 1989. Fazendo isto, acordamos a 
memória de todos os ciclos passados, desde o índio até o Elias 
dos Bonecos – paradigma de nós todos. A ele vem se juntar o 
Visitante, nosso novo industrial da cultura do turismo.

Uma esperança no ar
Entre os muitos diagnósticos apresentados pelo Projeto, 

para apontar os caminhos necessários à recuperação daquela 
área, encontra-se o capítulo dedicado ao que seu organizador, o 
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Segundo o levantamento, há casos de pescadores que 
conseguem um resultado de até 30 quilos de peixe ao dia. Muitos 
limpam o peixe ali mesmo, outros o levam para casa. 

Mas há outros problemas. Muitos dos pescadores não são de 
Piracicaba, viajam de cidades mais ou menos próximas, chegam de 
ônibus, de bicicletas, carros, motos, muitos deles passando o dia 
todo em torno do rio, alguns varando a noite e dormindo no local. 
Mas inexistem sanitários, poucas são as latas de lixo, nenhuma bica 
de água potável foi localizada. E, portanto, as pessoas fazem suas 
necessidades ao longo das muretas do barranco baixo, levando, 
segundo o documento “a uma fedentina intolerável”.

Em resumo: trata-se de uma multidão de pescadores “que 
não vai aos restaurantes, não consome, não gasta, pertence à 
camada sócioeconômica de pouca renda”, portanto público pouco 
interessante para o turismo. Mas isto importa? Parece que não. 
Apesar desta precariedade, esse povo fica lá fascinado pelo rio e pelo 
peixe, feliz. Os pássaros, fazem o mesmo, horas, dias e meses a fio”.

Os clientes dos restaurantes e bares foram descritos como 
gente de classe média e alta, que lotam mesas aos sábados e 
domingos, entope os estacionamentos, não se mistura com os que 
preferem os barracos. E nunca come peixe do rio. A preferência 
pela piapara ou filhote dá outra característica aos restaurantes, já 
que estes são peixes trazidos do Pantanal de Mato Grosso. 

Moradores adoram o rio (Mas, também o maltratam)
Eles são moradores, mas muitos deles são também 

comerciantes. Amam o rio, respeitam suas lendas, guardam 
a memória viva do rio e, na análise do projeto, “são, em geral, 
fatalistas”. E permanecem, mesmo com as enchentes – que não 
chegaram a merecer sequer uma linha na análise da relação deste 
grupo, avaliado em torno de 400 pessoas, e o velho rio.

Uma divisão, entretanto, foi apontada no diagnóstico de um 
ponto de vista ainda pouco explorado. Os moradores foram 
apresentados entre aqueles que vivem na rua do Porto e os do 
Calçadão. A primeira é a comunidade próspera, que contém o 
Largo dos Pescadores, o espaço da festa do Divino, o antigo porto, 
o comércio florescente, o movimento do Salto. Já a comunidade 
oeste, chamada do Calçadão, empobreceu, a multidão que por 

ali circula em geral não é cliente dos poucos restaurantes. Mas 
são moradores que estão ao lado de vastas áreas verdes, do 
Casarão, da Casa do Artesão e que expressam sua força através 
de uma organização associativa já definida, que propõe inclusive 
a criação de um Museu do Barro, incorporando os símbolos das 
olarias que ali funcionaram, recuperando a memória do barro 
que foi matéria prima do índio, do caipira, do negro.

Esportistas de roupas endomingadas
O quarto núcleo de pessoas que compõem a sociologia da rua 

do Porto foi descrito como aqueles que também chegam de carro, 
a procura de lazer, com trajes esportivos, originários das camadas 
média e alta, e que se dedicam aos esportes matinais e de final de 
semana…“em geral com trajes esportivos e sociais endomingados”.

Seu vínculo se dá através do Parque da Rua do Porto, área 
privilegiada que pode ser vista de forma integrada à extensa faixa 
de verde que se estende pela Chácara Nazareth, ao do Parque 
do Trabalhador e, a oeste, pelo Palacete Boyes, Parque Infantil 
(extinto), Lar dos Velhinhos, ESALQ e Monte Alegre. No lado oposto, 
associando-se ao Castelinho (a casa-símbolo, construída por João 
Chaddad, foi derrubada), Bongue, em direção a Tanquã e Tietê.

É uma comunidade a quem interessam o lazer, em suas manifestações 
esportivas, turismo, celebrações sociais e festivas. E grandes eventos, 
como os campeonatos de balonismo, os acampamentos de escoteiros, 
a prática de caiaque e outras atividades náuticas. Embora o Parque da 
Rua do Porto seja público, ele permanece fechado no período noturno. 
Mesmo com a intenção de mantê-lo aberto 24 horas, o projeto indica 
entre os principais problemas a serem enfrentados pela Prefeitura a 
garantia de segurança às pessoas que se servissem do local.

Revolução nos odores do rio
Haverá problema mais familiar aos piracicabanos do que o 

cheiro, os vários cheiros que emanam do Rio Piracicaba? Deste 
problema também não se omitiu o Projeto Beira-Rio que, antes de 
apontar as estratégias de ação para implementação do programa, 
dedicou todo um capítulo ao que chamou de paisagem olfativa, que 
precisará, para qualquer proposta turística, ser enfrentada e alterada.

No entender do antropólogo Arlindo Stefani, a análise 
privilegia três tipos de odores que envolvem o rio. 

Os cheiros fétidos, “insuportáveis para o pedestre e para 
o turista a pé ou nos restaurantes vizinhos”, se localizam nas 
desembocaduras dos esgotos, especialmente na margem 
esquerda. Já na margem direita, ele lembra que o “salto restitui 
o cheiro de todo o rio montante, incomodando muito e 
desertificando o magnífico parque que todo turista quer ver”. 
Os pontos mais fétidos foram localizados à parte mais central do 
rio, em torno do Salto, do Hotel Beira-Rio, do Clube de Campo, 
do Museu da Água, da Casa do Povoador e da Agência Torres de 
Turismo, do largo dos Pescadores, além da desembocadura do 
ribeirão do Enxofre. A área mais crítica foi indicada como o da 
desembocadura do Itapeva, na cabeceira sul da ponte do Mirante, 
na área imediata do Clube de Campos e da captação do SEMAE.

Mas há, também, os cheiros desagradáveis, que “infectam a 
totalidade das beiras sociais, provocando náuseas” em locais como 
o Parque do Mirante, Parque do Engenho, entorno da Lagoa das 
Almas, estação de tratamento do SEMAE, Largo dos Pescadores. 
Uma nota especial lembra que quase todos os engenhos situados 
às beiras da bacia do Piracicaba também cheiram mal, o que pode 
ter sido tolerado como um custo do progresso.

Os poucos locais de cheiros agradáveis intactos localizados pela 
pesquisa encontram-se nas áreas altas a noroeste do parque do 
Engenho Central, no parque da ESALQ, no parque do Lar dos Velhinhos, 
no parque da Chácara Nazareth, no Jardim da Boyes, na região das 
lagoas de Monte Alegre, altos de Artêmis, UNIMEP e no pantanal de 
Tanquã, assim como nos viveiros vegetais de Santa Rita e de Tupi.

O diagnóstico admite que Piracicaba já possui, inclusive, seu 
odor próprio. E que cheiros, agradáveis para uns, podem ser 
desagradáveis para outros. A análise do projeto também avança 
no sentido de lembrar que “certos cheiros ruins, porém úteis, 
são conotados agradáveis por serem associados à produção e a 
memórias agradáveis da existência”. E, neste sentido, lembra que 
é o que ocorre, na cidade, com relação à fonte de águas sulfurosas 
de Artêmis, o cheiro das moendas nas usinas de cana de açúcar, 
as áreas de compostagem vegetal das estrebarias e hortas. Trata-
se, neste caso, de valores culturais, que não cabem, portanto, 
serem discutidos dentro do critério olfativo de ruim ou bom.
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O que se pode fazer de imediato
Depois de amplo diagnóstico – consultar edições anteriores 

do Almanaque – o Projeto Beira-Rio, em suas conclusões, 
apresentou estratégias de ação claras: para mudar a longa 
faixa territorial que acompanha o Piracicaba, por longos 
quilômetros, é preciso pensar a curto e médio prazo. Mais: 
é preciso que a comunidade compreenda, se envolva e seja 
envolvida para que os planos de ação consigam congregar os 
habitantes da cidade, os profissionais, os políticos.

O antropólogo Arlindo Stefani, coordenador do Projeto 
Beira-Rio, mostra que, depois da análise, do diagnóstico, basta 
agir. Com ações a curto prazo, cujo objetivo é psicossocial e 
político, de forma a reforçar a adesão da comunidade e mobilizar 
a opinião pública. Mas também com ações que possam ser 
programadas por um período de até quatro anos, que envolvem 
investimentos e decisões do poder público e que fogem do 
espaço de decisão e ação exclusiva dos cidadãos, como a 
discussão de novo plano diretor de Piracicaba, a reconstituição 
e aproveitamento do Engenho Central, inclusão de obras de arte 
ao longo do rio, alteração das pontes que ligam as duas margens 
– especialmente a do Mirante, com criação de belvederes onde 
os transeuntes pudessem encontrar um pequeno comércio e 
local de estacionamento tranquilo, implantação de um Centro de 
Pousadas em áreas como Artêmis, Tanquã, ESALQ, Monte Alegre.

Registramos aqui as ações imediatas sugeridas pelo Projeto, 
em sua maior parte ainda não realizadas:

– Projeto Barrancos: embelezamento, limpeza e colocação de 
bancos nos barrancos da rua do Porto e proteção contra chuva e 
vento. Colocação de lixeira e eliminação do mau cheiro, instalação 
de bicas d’àgua potável e sanitários a intervalos regulares;

– na Ilha dos Amores, acima do Salto: redescoberta da ilha 
pelo grande público, com levantamento da área e preparação, 
envolvendo ainda uma passarela alta para que todo passante 
possa ver e admirar o local;

– na Rua do Porto: redescoberta da mina de barro da Tijuca, 
com antigos oleiros e oleiras e escolha do lugar para instalação 
do Museu vivo do barro da Rua do Porto;

– no Polo Bandeirantes e City: redescoberta da mata ciliar 
que se encontra de um lado e canal da beira direita entre o 
Mirante e a captação da Belgo Mineira (atual Arcelor Mittal). 
Envolvimento da comunidade ribeirinha do São Dimas, do Lar 
dos Velhinhos e do Clube de Campo, da Cia City (proprietária 
do terreno) para construção de calçadas e trilhas na Avenida 
Renato Wagner, arrumação de bica d’água e batismo das 
árvores do local com o nome científico e o nome popular;

– no Bongue: envolver a comunidade para definir formas 
de integração com o perímetro urbano, construir calçadas 
no caminho dos pescadores, colocar bancos públicos, lixeira, 
construção de ciclovia;

– em Monte Alegre: implementação do Projeto de Centro 
Comunitário, tombamento das casinhas e da sede da fazenda, 
recompor o mapa da comunidade em seu período áureo, restaurando 
a importância da Teixeirada e das águas festivas da lagoa;

– em Corumbataí: passeio até o Capim Fino, visitas à 
comunidade de Santa Gertrudes, desenvolvendo ligação com 
o Museu da Água;

– no Pau Queimado: encontro com catadores de lixo do 
aterro do Pau Queimado, incentivo aos artesãos da associação 
dos artistas do lixo. Organização de cooperativa de Tanquã, 
envolvendo Sindicato dos Plantadores e Moedores de Cana;

– Artêmis: limpeza da área do Porto João Alfredo e 
da Sorocabana. Saneamento do esgoto ali despejado. 
Envolvimento da população das duas margens e organização 
do turismo rural, com destaque às trilhas das duas beiras;

– Tanquã: construção de praça pública, organização de 
cooperativa para coleta de lixo, reparação da iluminação 
pública, auxílio para instalação de uma agência bancária, 
posto de correios, telefones e construção de parada de 
ônibus e carros. Projeto para diagnóstico de arqueologia 
subaquática;

– Jardim da Boyes: estabelecimento de programa de visitas, 
sob a orientação de guias do Instituto Histórico e Geográfico, 
buscando conhecer o sagrado do lugar, onde se localizava o 
cemitério dos índios;
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As imagens que envolvem o rio
A síntese do Projeto Beira Rio foi dada por 

algumas frases selecionadas como emblemáticas:
“O rio é amado”.
“Esse amor ao rio chega ao nível místico e poético”.
“A relação com o rio é memória: o maior patrimônio”.
“O rio ainda garante a vida da comunidade 

humana, da fauna, ictiofauna (conjunto das 
espécies de peixes que existem numa determinada 
região biogeográfica), flora”.

“O rio faz viver, mas também mata”.
As frases que defendem teses errôneas foram as 

seguintes:
“O rio é um bem comercial, jazida a ser 

explorada. O rio é coisa, não é gente. Portanto, o 
comportamento predatório não tem problema”.

“O rio é reprodutível ao infinito. O progresso 
não tem fim, ninguém segura o progresso”.

“A ciência e a tecnologia vão encontrar solução 
para todos os problemas do rio”.

“O desenvolvimento sustentado é duradouro. 
Não é recuperar”.
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– Ciaporanga: o local onde os índios celebravam 
suas núpcias deve ser incluído no roteiro de visitas;

– Canais do Engenho Central e Ilhas: introdução 
de projeto de visita aos sete canais, com guias. 
Limpeza e restauração dos caminhos.

As tarefas permanentes
O Projeto Beira Rio não deixa de mencionar, 

entretanto, em sua etapa final, aquilo que entende 
como tarefas permanentes para sua viabilidade.

A primeira, de caráter político, implica criar um 
clima favorável ao próprio projeto, tendo, portanto, 
um caráter subjetivo, formador, encorajador e 
motivador a todos os envolvidos.

A segunda tarefa trata do item saneamento 
básico, eliminando-se o mau cheio da área central 
onde passam as multidões, envolvendo, portanto, 
uma questão de estratégica urbana, mas que 
trabalha com a estética e com questões também 
técnico-científicas.

A última se refere ao tratamento do lixo, 
diretamente vinculada, por exemplo, à existência 
do aterro sanitário de Pau Queimado.

Fica, portanto, mais uma vez o alerta registrado 
há anos por Arlindo Stefani: A responsabilidade 
sobre o presente e futuro do Rio Piracicaba é de 
todos. Vale também registrar a sábia paródia dita 
por um pescador: Se Piracicaba não tem Rei, resta-
nos desejar VIDA LONGA AO RIO. 

Este livro – PIRACICABA, um rio que passou 
em nossa vida  – pretende ser um novo estímulo a 
essa conscientização.
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LONG LIVE THE RIVER
At a time when Piracicaba is taken by euphoria for the economic development 

of the Country and region, we believe it worthwhile to keep records of the great 
struggle began some time ago, for the revaluation of Piracicaba’s privileged natural 
resources, of which the river is the vital core.

Prepared by urban anthropologist Arlindo Stefani, who has developed like 
works in Europe and Africa, the “Riverside Project”, initiated by former mayor José 
Machado, was a noteworthy effort, the full accomplishment of which, nevertheless, 
still remains a promise. In order that all can have an idea of what the Project is, next 
we publicize what was disclosed in the 2002/2003 Memorial de Piracicaba, over 
2002. It’s easily perceived that since then some actions have been accomplished, 
while others still remain on paper only. As discussions need to be daily and 
continuous, in the next few pages we rehearse the main items of the Project.

The Riverside Project
In the introduction of the Riverside Project, Arlindo Stefani introduced, in his style 

of viewing things, “the actors who performed the diagnosis”. According to him, “the 
commission, the community and the City Hall”. The work stated thus: “Regarding 
the commission, there was participation of entity representatives and professionals. 
Regarding the riverside community, there was a progressive participation of the 
dwellers, users and visitors. The City Hall worked with both”.

It’s certainly worthwhile – inasmuch as this Book is a record intended for use 
by future generations as a referential source – to reproduce the explanations 
provided by the author of the Project: the three actors of the diagnosis knew 
what they sought: state of art where it concerns the river and its shores. They also 
knew what for: to construct and carry out a web of river revitalization projects, 
as a different way for economic development. However, what they sought the 
most was the identity that sprouted from that long conflicting or harmonious 
relationship with the river. This is the identity that cultural anthropologists 
call space culture. (…) This identity is strongly presents in the anthropological 
concept of world center. World center, also called navel, means the space of the 
institutional power of a city, country, region. Its symbol is a chair (See). In the case 
of a Kingdom, the center of the world is the King’s Bed. In a Theocracy, the Altar. It 
performs as ground zero of a territory. In Paris, France, ground zero is identified by 
a plaque fixed on the ground in front of the Notre Dame Cathedral. That plaque 
is the starting point for counting kilometers in France. In Piracicaba, the center of 
the world spot is the chair of the mayor in its office (in 2002, the office of the mayor 
already was located by the river shore).

Perimeter and the four circles
At its beginning and according to its coordinator, the Riverside Project dealt with 

an initial perimeter limited to the stretch between the Morato and Belvedere Bridges, 
on both sides of the river. However, as the studies gained depth, so did the dynamics of 
the diagnosis, as well as the perimeter. Thus, the ultimate perimeter covered the whole 
of the river and its tributaries, opening the door for the Piracicaba River basin.

In order to make the study and its comprehension feasible, the perimeter was 
circumscribed by four circles starting at the Fall, better understood by examining 

the maps prepared for the Project. They are:
1. The first circle comprises the river and its two central urban banks.
2. The second circle covers all urban portion of the river between Monte Alegre and Artêmis.
3. The third circle comprises the river in its basin within the municipal district.
4. The fourth circle lies beyond the boundaries of the municipal portion of the 

river, in order to cover the “river of the Consortium”.
These circles are for strategic purposes only and therefore they are not successive. 

To understand this, it’s enough to know, for instance, that Monte Alegre, Artêmis and 
the fishermen’s village of Tanquã are within the first circle, associated to the downtown 
river district. And, in the second circle, there are the tributary rivers Corumbataí, 
Piracicamirim, Enxofre, associated to the body of the city and municipal district.

The five angles of the river
For the diagnosis, coordinator Arlindo Stefani proposed studying the river and 

its shores under five basic angles of view:
1. The river that’s known (scientifically), in special the space and rhythm of the river;
2. The river that’s recalled (the scientific history and cultural memory);
3. The river that has been done (the economic-social cycles through the river);
4. The river that’s lived (the rites and functions of the river);
5. The river that’s imagined (the mental representations and behaviors), the 

imaginary river.
The great innovation in this diagnosis was the emphasis given by the 

coordinator to the “bylaw of poetry”. There was surprise. Many of the participants 
were unable to fathom out “what has fish to do with the building of a square”. 
Still, the spirit of the work didn’t waive the effort to rehabilitate “poetry and art, 
aesthetics, within the scientific theory of shape”.

The spirit of the place 
In search of a diagnosis stemming from the analysis of those who have lived 

by the Piracicaba River over the last decades, anthropologist Arlindo Stefani made 
people start noticing facts, rather than discussing conceptions. Thus, from the trips 
along the river, field researches, poetry arose in torrents. 

The first visit involved collaboration from nine fishermen, nine canoes 
and 17 commission members who, starting from the Fall, sailed downriver to 
Tanquã, about 70 kilometers away, for eight hours. Then hiking, making the 
river known to ever-increasing groups, involving more and more people.  In all, 
25 hikes with various-sized groups.

There was, then, the rediscovery of the Indian’s Port, Lake of Souls, Boyes, 
Torres Agency, Shopping, Bongue, as well as meetings with communities on their 
own grounds – Artêmis, Monte Alegre, Tanquã, Port Street.  From these meetings 
stemmed local projects that later linked with the projects of other entities.

A diagnosis was made. Maps began to be redrawn. Among the richest and 
most creative findings, due to the way they were designed, the Project highlights 
how the spirit of a place – the river/municipal district relationship – takes form 
overtime: on the riverbanks, over the cycles of economy involving the Boyes Co., 
the Morganti, the Rezende. In short, as movements of the Piracicaban world 
center over the nearly 300 years elapsed.
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The first world center if the Indian site. The Indian village is identified by 
anthropologist Stefani as the foundation of the place, even prior to the coming 
of the white settlers, although the Commission involved with the Project didn’t 
consider it so. The references he recovered were the Indian’s Port, located on the 
right bank by the settler’s obelisk, to the west of the Engenho Central (Central 
Sugar Factory); the lake, now silted up, that the first settlers called Lake of the 
Souls; the central Indian village; the burial ground, located on the left bank, on 
the hill side, that covered the high grounds of Boyes, the Villa. A world center that, 
in the analysis of the anthropologist, had lasted for thousands of years until it was 
destroyed by the colonizer Europeans.

But, civilization came along and the world center of Piracicaba changed place. 
The settlement grew around the chapel of Our Lady of Pleasures, on the eastern side 
of the Lake of Souls, certainly not far from the site of the Indian Village. The new 
civilization looked to the west but didn’t go upriver beyond the Fall, that had a role 
of a barrier to both fish and boats. On the right bank was the settlement promoted 
to Parish in 1774. And, in 1784 the world center moves again, when the seat of the 
Parish moves to the left bank, where Port Street is today, at the base of the hill, 
reputed as a healthier place to live.

Then, in 1821, with the founding of the City of Constituição, the Santa 
Terezinha Textile Factory came to the city, established by Luiz de Queiroz: 
industrial cycle for the high ground on the hill, where José Bonifácio Square 
is today, the only world center of Piracicaba that moved away from the river, 
although the port continued to be the commercial axis. The upper community 
was the city now, richer and more civilized. The lower one kept its identity, with 
the fishermen. Although over time and with the building of new dwellings the 
two locations became a single one, the identities endured. “And the center 
remained on top of the hill for nearly 150 years”.

However, in 1988 the institutional power returned to the banks of the river, 
with the opening of the New City Hall building. The symbolic power brought the 
world center back to the riverside, although in a process still under construction 
and with the power of the urban center of José Bonifácio Square still remaining 
strong. The Riverside Project links specific memories to each of those periods 
that, if recuperated, could lead to a reconciliation and valuation of history with 
the spirit of Piracicaba. They are the Indian memory, the caipira memory – the 
link between the memory of the white colonizer and the Indian, – the Afro-
Brazilian memory brought along with slavery, the memory of the immigrants 
– in special of the Italian, located in Monte Alegre – and the industrial memory, 
began after the deactivation of the Central Sugar Factory,  the Arethusina 
Factory and Monte Alegre.

Synthesis of the cycles
The relationship “river-man-river” gave birth to the spirit of the place, 

spanning three great economic-social and environmental cycles, until 
introducing us into the current one. The Indian, colonizer and settler cycles span 
from immemorial times until the time Rezende (then baron) and Queiroz (Luiz) 

come near the Fall. There, they find out that the river is energy, not only fish. 
That’s when the industrial age begins, offspring of the Fall.

The industrial cycle lasts for 100 years. It began with the first strike of a pickax 
and ends with the turn of the key that closes down the Central Sugar Factory. It still 
endures on the left bank, slowly fading away.

The information cycle begins with that turning of the key, repeated five years 
later at Monte Alegre. Of the three cycles, we are the first that doesn’t throw away 
the past, as we integrate it in the memory of the future. At last, we started doing it 
seriously since the cry of the Mayor in 1989. Doing it, we awaken the memories of all 
past cycles, from the Indians to Elias of the Dummies – a paradigm for all of us. And 
now, it’s joined by the Visitor, our new industrialist of the culture of tourism.

A hope in the air
Among the many diagnoses submitted in the Project listing the actions needed for 

recuperation of Port Street, there is a Chapter dealing with what anthropologist Arlindo 
Stefani called the Sociology of the Port Street Neighborhood. Or, in simpler terms, 
identification of those who animate the Port Street region, with their quirks, interests, 
ways of survival, even their expectations. As well as ways for cohabitating.

The first of those, described as a crowd estimated at around five thousand 
individuals of every age, men and women, maybe see themselves as the actual 
owners of the place. They are the almost everyday anglers who, according to 
Stefani, with rod and line “line up along the edges of the banks or on the parapets 
of the sidewalks, narrow, potholed, bordered by adult trees whose roots have 
torn up slabs of concrete”. For them, there are no benches or other comforts and 
the places where they mostly concentrate are by the mouth of sewers.

A reason of concern to scientist and technicians, who guarantee that it’s 
exactly at those stretches that the highest levels of contamination are to be found 
in carnivorous fish like the dourado. But, to the fisherman fish is food, whether for 
own consume or for sale. Laws exist but surveillance is virtually non-existent in 
the face of the crowd that, in special from September to April, stays for hours with 
hook and net, or even with bare hands, in search of fish.

According to the survey, there are instances of fishermen obtaining a produce of up 
to 30 kilograms of fish a day. Many clean the fish right there while others take them home. 

And, there are other issues. Many of the fishermen are not from Piracicaba; 
they come from more or less nearby cities, arriving by bus, bicycle, car, 
motorbike, many spending the whole day by the river, some staying overnight 
and sleeping there. However, there are no sanitary facilities, the dustbins are 
few and far apart, no drinking fountain can be found. Therefore, people relieve 
themselves along the breastworks of the low bank, leading, according to the 
document, to “an unbearable stench”.

In summary: it’s a crowd of fishermen “who don’t eat at restaurants, don’t consume, 
don’t spend, belong to the lower-income socio-economic layer”, therefore a public 
of little interest for tourism. But, does it matter? It looks like it doesn’t. In spite of such 
precariousness, those people stand there fascinated by the river and the fish, in a happy 
mood. The birds do likewise, for endless hours, days, months”.

The clients of the restaurants and bars were described as middle and high-income 
people, who crowd the tables on Saturdays and Sunday, clog the parking places and 
don’t mix with those who prefer the banks. And, they never eat fish from the river. Their 
preference for piapara or filhote gives another feature to the restaurants, as those fish are 
brought from the Mato Grosso Pantanal.

Dwellers love the river (But, they also mistreat it)
They are dwellers, but many of them are merchants as well. They love the river, 

respect its legends, keep the memory of the river alive and, according to the analysis 
in the Project, “in general, they are fatalists”. And, they stay even with the floods – 
which didn’t deserve as much as a line in the analysis of the relationship of that 
group, of around 400 people, with the old river.

However, a division was identified in the diagnosis of a yet little explored point of view. 
The dwellers were listed among those who live on Port Street and on the Promenade. 
The first group is a prosperous community containing the Fishermen’s Square, the 
space where the Festival of the Divine is held, the old port, the flourishing commerce, 
the movement around the Fall. Conversely, the west community, known as that of the 

Promenade, became impoverished and the crowd that circulates there in general doesn’t 
patronize its few restaurants. But, they are dwellers who live by huge green areas, the 
Casarão (Mansion), the House of Artisan, who express their strength through an already 
established association that even proposes  the creation of a Neighborhood Museum 
incorporating the symbols of the tileries that operated there, thus recovering the memory 
of the  clay that was a raw material for Indians, Caipiras and Negroes.

Sportspeople in Sunday attire
The fourth nucleus of people making up the sociology of Port Street 

was described as those who arrive by car, in pursuit of leisure, in sportswear, 
members of the middle and high layers, engaging in morning and weekend 
sports…“usually in Sunday best and sportswear”.

Their link is through the Port Street Park, a privileged area that can be seen as 
integrated to the broad range of green spreading through Chácara Nazareth, by the 
Worker’s Park; and on the west through the Boyes Villa, Playground (extinct), Home 
of Aged, ESALQ and Monte Alegre. On the opposite side, it links with Castelinho 
(built by João Chaddad was overthrown), Bongue, towards the Tanquã and Tietê.
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It’s a community whose interest in leisure centers in sporting features, tourism, 
social and partying celebrations. As well as other sizable events such as ballooning, 
scout encampments, kayaking and other water activities. Although the Port Street 
Park is a public facility, it closes during the night. And, even though proposing to 
keep it open 24 hours, the Project states that among the main issues to be addressed 
by the City is ensuring the safety of the people who would patronize the place.

Revolution in the smells of the river
Is there a more familiar issue to Piracicabans than smell, the various smells 

emanating from the Piracicaba River? The Riverside Project didn’t shun the issue 
and before listing the action strategies for implementing the program, it devoted an 
entire chapter to what it called olfactory landscape, something that will need to be 
addressed and changed for any touristic proposal.

According to anthropologist Arlindo Stefani, the analysis privileges three kinds 
of smell involving the river. 

The foul smells, “unbearable to pedestrians and tourist afoot or in the nearby 
restaurants”, are located near the mouths of sewers, in special on the left bank. Where it 
concerns the right bank, he reminds us that “the Fall returns the smell of all that’s upriver, 
causing a lot of inconvenience and emptying the magnificent park that every tourist wants 
to see”. The foulest smelling points were found to be the central part of the river, around the 
Fall, Beira-Rio Hotel, Country Club, Museum of Waters, Settler’s House, Torres Agency of 
Tourism and Fishermen’s Square, in addition to the mouth of the Enxofre Creek. The most 
critical area was identified as being the mouth of the Itapeva, by the South head of the 
Belvedere Bridge, in the immediate vicinity of the Country Club and the SEMAE facility

But, there are also the unpleasant smells that “infect the whole social shores, 
causing nausea, at places such as the Belvedere Park, Engenho Park, surroundings 
of the Lake of Souls, SEMAE sewage treatment plant, Fishermen’s Square. A special 
note reminds that almost all sugar factories located on the banks of the Piracicaba 
Basin also stink, something that might have been tolerated as a cost of progress.

The few untouched pleasant-smelling sites identified by the research are in the high 
grounds to the northeast of the Engenho Central Park, ESALQ Park, Home of Aged Park, 
Chácara Nazareth Park, Garden of Boyes, the region of the Monte Alegre lakes, Artêmis heights, 
UNIMEP and the Tanquã pantanal, as well as in the plant nurseries of Santa Rita and Tupi.

The diagnosis admits that Piracicaba already has, inclusively, its own smell. And, 
that smells, pleasant to some, may be unpleasant to others. The analysis in the Project 
also reminds that “certain bad, although useful smells have pleasant inferences, being 
associated with production and pleasant memories of existence”. And, in this vein, he 
recalls that that’s what happens in the city regarding the Artêmis sulphurous water 
spring, the smell of the sugar cane mills, the vegetable composting areas in stables 
and vegetable gardens. In such cases, it’s a matter of cultural values and therefore it’s 
not fitting they are discussed under a good or bad smell criterion.

The images involving the river
A synthesis of the Riverside Project was summarized in a few sentences, chosen 

as emblematic:
“The river is beloved”.
“The love for the river reaches mystical and poetic levels”.

“Relationship with the river is memory: the greatest asset”.
“The river still guarantees life to the human community, fauna, ichthyofauna 

(the set of fish species existing in a certain biogeographic region), flora”.
“The river brings life, but it also kills”.
The sentences defending erroneous theses were:
“The river is a commercial asset, a deposit to be exploited. The river is a thing, 

not people. Therefore, predatory behavior is of no consequence”.
“The river is infinitely reproducible. Progress is unending; no one can hold back progress”.
“Science and technology will find a solution for all problems of the river”.
“Sustainable development is lasting. It’s not recovering”.
What can be done at once
After an extensive diagnosis – see former issues of the Almanac – the Riverside 

Project, in its findings, proposed clear action strategies: in order to change the long 
stretch of ground that lies along the Piracicaba for many kilometers, it’s necessary 
to think in the short and medium-term. Moreover: it’s necessary that the community 
understands them, gets involved and is involved, so that the action plans can bring 
together the city dwellers, professionals, politicians.

Anthropologist Arlindo Stefani, coordinator of the Riverside Project, shows that 
after the analysis, the diagnosis, all that’s needed is action. Short-term actions with 
a psychosocial and politic purpose, as a way of strengthening community adhesion 
and mobilizing public opinion.  But, also with actions that can be programmed for a 
period of up to four years, involving investments and decisions of public authorities 
that are not within the scope of decision and action exclusively of the citizens, such 
as the discussion of a new master plan for Piracicaba, reconstruction and use of the 
Engenho Central, installation of Works of Art along the river, changes in the bridges 
spanning the river – in special the Belvedere Bridge, with construction of belvederes 
where the passersby can find  small businesses and quiet parking places, establishment 
of  Hostel Centers at sites such as Artemis, Tanquã, ESALQ, Monte Alegre.

We list hereunder the immediate actions suggested by the Project, mostly yet to 
be carried out:

– Riverbanks Project: embellishment, cleaning and installation of benches 
on the bank by Port Street with protection against rain and wind. Installation of 
dustbins and elimination of stinks, installation of drinking fountains and WCs at 
regular intervals;

– Island of Loves, above the Fall: rediscovery of the island by the general public, 
survey of the site and its preparation, also involving a high footbridge so that every 
passer-by can see and admire the place;

– Port Street: rediscovery of the Tijuca clay mine with the old male and female 
potters and choice of a site for establishment of the Port Street Live Clay Museum;

– Bandeirantes Pole and City: rediscovery of the river-bordering forest covering 
one side of the river and the canal on the right bank between the Belvedere and 
Belgo Mineira (currently Arcelor Mittal). Involvement of the Saint Dimas riverside 
community, Home of Aged, Country Club, the City Co. (owner of the plot) for 
construction of sidewalks and trails on Renato Wagner Avenue, installation of 
waterspout and baptism of local trees with their scientific and popular names;

– Bongue: involve the community to state the ways for integrating with the 
urban perimeter, construct sidewalks on the fishermen’s path, install public benches, 
dustbins, an only-for-bicycles lane;

– Monte Alegre: implement the Communitarian Center Project, place the 
little houses and farmhouse under government trust,  re-establish the map of the 
community in its Golden period, restore the importance of Teixeirada and festive 
waters of the lake;

– Corumbataí: strolls to Capim Fino, visits to the Saint Gertrudes community, 
developing a link with the Museum of Water;

– Pau Queimado: meeting with the garbage pickers of the Pau Queimado 
sanitary landfill, encouragement to the artisans in the garbage artists association. 
Organization of the Tanquã cooperative, involving the Sugar Cane Planters and 
Crushers Union;

– Artêmis: cleaning of the João Alfredo Port and Sorocabana site. Sanitation 
of the sewage released there. Involvement of the population of both banks and 
organization of rural tourism, in special along the trails on both banks;

– Tanquã: construction of a public square, setting up of a cooperative of 
garbage pickers, repair in the street lighting, assistance for establishment of a bank 
branch, post office, telephones and construction of a bus stop and bus/car parking 
lot. Project for diagnosis of subaquatic archeology;

– Boyes Garden: set up of a visitation program, under the guidance of Historical 
and Geographical Institute guides, with the purpose of learning about the holiness 

of the site where the Indian burial ground was located;
– Ciaporanga: the place where Indians celebrated their weddings should be 

included in the itinerary of the visit;
– Canals of the Engenho Central and Islands: establish a Project for visitation of 

the seven canals, with guides. Cleaning and restoration of the paths.
Permanent tasks
The Riverside Project, however, doesn’t fail mentioning in its final stage what’s 

deemed as permanent tasks to make it feasible.
The first one, of a political nature, involves the fostering of a favorable climate 

toward the Project itself, with a subjective, forming, stimulating and motivating 
feature to all involved.

The second task is the addressing of basic sanitation, with elimination of the stink 
from the central area where the crowds transit, therefore involving a strategic urban 
issue, albeit one that deals with aesthetics as well as with technical-scientific issues.

The last one refers to garbage disposal, directly linked, for example, to the 
existence of the Pau Queimado sanitary landfill.

Thus, let the warning given by Arlindo Stefani years ago be stated again: 
responsibility for the present and future of the Piracicaba River is up to all. It’s also 
worthwhile recording a wise parody told by a fisherman: as Piracicaba has no King, 
what’s left to us is wishing LONG LIVE THE RIVER.

This book – Piracicaba, a river that passed in our life – aims to be a new incentive 
to this awareness.
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RESSURREIÇÃO

Ao encerrar a fascinante aventura, volto a insistir: todos os rios são sagrados. E muitos, venerados como 
divindades. Nossos índios amaram o Piracicaba como rio divino. Arrisco-me – numa tentação pagã – a também 
amá-lo assim. Contenho-me, porém. E satisfaço-me em tê-lo como o meu rio sagrado, profundamente humano, 
palpável, visível, audível. Que cada um tenha o seu Piracicaba, acalentado no coração. 

Diante do sofrimento dele e nosso – nesses tempos amargos, quando pagamos o preço de descuidos passados 
– sei que viverá a sua e a nossa ressurreição. Não se trata de simples desejo, mas questão de fé. Que palpita no 
coração diante da sacralidade das coisas, da natureza. A fé é crer mesmo sem saber como ou porque. E é dela que 
nasce a esperança. Não se trata de simples e banal espera, mas de esperançar. Crer no sagrado é ter esperança. 
Como, pois, não acreditar na ressurreição do nosso rio amado e bendito?

Um ilustre professor da ESALQ – Felisberto Pinto Monteiro – especialista em cuidar do rio acalmava-nos diante 
do vazio de águas, das pedras expostas ao Sol. “Não se preocupem. O nosso Rio Piracicaba é tão sem vergonha 
que, à primeira chuvinha, ele volta a encher.” Tem acontecido. E sinto-me homem de fé pequena quando – ao ver 
o desmaiar das águas, a seca agonizante – tenho receios de que ele venha a morrer. 

O Rio Piracicaba é imortal. Pois ele – em sua história milenar – confirmou ser, para os povos, numa dimensão 
profundamente humana, o Caminho, a Verdade e a Vida. É sempre milagroso ver a sua Ressurreição. E, então, 
bendizer os céus. Assim seja.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida“ ” RESURRECTION
I am the Way, the Truth and Life 
Closing down the fascinating adventure, 

I insist again: all rivers are sacred. And, many 
are venerated as deities. Our Indians loved the 
Piracicaba as a divine river. I risk – in a pagan 
temptation – to love it also thus. However, I 
restrain myself. And, I’m satisfied having it 
as my sacred river, deeply human, tangible, 
visible, audible. Let everyone have his or her 
Piracicaba, cherished in the heart. 

In the face of its and of our suffering – 
in these bitter times when we pay the price 
for past carelessness – I know that it will 
experience its own and our resurrection. 
That’s not just a wish but rather a matter 
of faith.  Faith that beats in the heart, in the 
face of the holiness of things, of Nature. Isn’t 
faith believing, even though not knowing 
how or why? And, our hope stems from it. 
It’s not just a matter of simple and banal 
waiting, but of hoping. Believing in holiness 
is hoping. Therefore, how not to believe in the 
resurrection of our beloved and blessed river?

A distinguished professor of ESALQ – 
Felisberto Pinto Monteiro – a specialist in 
caring for the river, soothed us in the face of 
the emptiness of waters, of boulders exposed 
to the Sun. “Don’t worry. Our Piracicaba River 
is so stubborn and valiant that at the very first 
faint trace of a rain it will fill up again.” So it 
has happened. And, I feel myself a man of little 
faith when – seeing the fainting of the waters, 
the agonizing draught – I fear it is dying off. 

The Piracicaba River is immortal. For it has 
confirmed to the peoples – in its thousand-
year history and in a deeply human dimension 
– to be the Way, the Truth, Life. It’s always 
miraculous witnessing its Resurrection. And, 
then, bless the Heavens. So be it.
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Caterpillar Brasil – amor pela cidade e pelo Rio Piracicaba
Rios são as veias do planeta: por eles circula o mais vital dos elementos – a água. O rio é, por isso, o próprio símbolo 
da vida... Da vida que flui. E é também símbolo do tempo... Do tempo que passa. Um leito de rio seco não é apenas o 
fim do rio, é o fim da vida.
Cuidar da sustentabilidade é uma das tarefas mais importantes à qual a humanidade deve se dedicar. E por acreditar 
nisso, tendo a sustentabilidade como um de seus valores, a Caterpillar Brasil dedica-se a preservar este precioso  bem. 
Há 40 anos, desde sua chegada à cidade, a Caterpillar contribui para a preservação da Bacia do Piracicaba, por meio 
de diversas atividades e ações sustentáveis, contando com um rigoroso e eficiente sistema de gestão ambiental. Em 
suas  instalações, a empresa conta com uma estação de tratamento de efluentes, que trata e reutiliza a maior parte dos 
resíduos, devolvendo água totalmente limpa ao Rio Piracicaba. 
A empresa também apoia e patrocina projetos ambientais, como o intitulado Programa Produtor de Água, que auxilia 
na conservação da bacia do Piracicaba, desde a sua nascente. A Caterpillar também atua    junto à OSCIP Pira 21, que 
realiza projetos sustentáveis em parceria com a comunidade e órgãos públicos, para o desenvolvimento da cidade e 
melhoria da qualidade de vida dos piracicabanos.
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A DOÇURA DA TERRA

Piracicaba ganha Museu da Cana-de-Açúcar
A cidade de Piracicaba, que, em 2017, comemora 250 anos, foi brindada por empresas do 
setor sucroenergético com a inauguração do Museu da Cana-de-Açúcar, instalado em três 
barracões do Engenho Central, devidamente restaurados para abrigar o primeiro museu do 
mundo sobre o ciclo econômico canavieiro.
Segundo Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do conselho de administração do Grupo 
Cosan e um dos principais financiadores da obra, a intenção foi promover o resgate histórico 
do setor sucroenergético, reconhecido como uma das principais bases da economia brasileira.
“Demos apoio integral a esta iniciativa por acreditarmos na importância de manter viva a 
memória de um povo às suas origens. O Engenho Central é um local de riqueza arquitetônica 
e histórica inestimáveis, que, a partir de agora, torna-se ainda mais atrativo, possibilitando 
que a população conheça um pouco dos avanços que este ambiente proporcionou para o 
desenvolvimento econômico não apenas de Piracicaba, mas de todo Estado de São Paulo”.

A DOÇURA DA TERRA

PRÓXIMA OBRA DE CECÍLIO ELIAS NETTO

TERCEIRO VOLUME 
DA TRILOGIA 

COMEMORATIVA 
AOS 250 ANOS 

DE PIRACICABA
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