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163 ANOS DE RIBEIRÃO.
HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS,
A GENTE SE ORGULHA EM
FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA.
Só quem vem participando da história de Ribeirão Preto há 22 anos, 
sabe o quanto números assim merecem ser comemorados. E a nossa homenagem, 
como em todos os anos, vem em forma de desenvolvimento: já transformamos  
a vida de mais de 30 mil ribeirão-pretanos. E a de outras milhares de pessoas
que se beneficiaram com parques, praças, ruas e redes de saneamento  
que construímos nas regiões onde estamos presentes. Parabéns, Ribeirão Preto!

divulgação

“orgulho
de são paulo e do brasil”

Especial
Ribeirão Preto é uma marca. Nos qua-

tro cantos do país, a cidade é conhecida 
e reconhecida por muitos motivos que fa-
zem o cidadão – nascido nessa terra ou 
radicado – ter orgulho de viver aqui.

‘Capital da Cultura’; o famoso chope 

do Pinguim, referência em saúde; terra 
que revelou o Dr. Sócrates...

Mas, claro que nem tudo são flores.
Ultimamente, em razão principalmen-

te das mazelas políticas, fomos para a mí-
dia nacional por conta de vários escândalos 

e perdemos – talvez exatamente por conta 
disso – muito da nossa capacidade de ser a 
cidade próspera e de economia efervescente 
que fez, inclusive, que fôssemos rotulados, 
um dia, de ‘Califórnia brasileira’.

Nas páginas a seguir o leitor do 

Tribuna vai encontrar um resgate de 
parte do que fez Ribeirão Preto ser essa 
referência nacional, e da euforia do ci-
dadão registrada, inclusive, no hino da 
cidade, composto por Saulo Ramos (le-
tra) e com melodia de Diva Tarlá.

Café
O café foi a primeira ativida-

de agrícola intensiva em Ribei-
rão Preto. As primeiras mudas 
de café foram plantadas no final 
dos anos 1860. Com a publica-
ção dos famosos artigos de Luiz 
Pereira Barreto, em 1875, sobre 
a “terra roxa” da região, o cultivo 
se expandiu até a cidade se tor-
nar a maior produtora de café do 
mundo, no início do século XX.

No auge, a cidade chegou a 
produzir mais de 50.000 toneladas de café por ano, o equi-
valente a 30% do total mundial na época. Toda essa riqueza 
gerou os Reis do Café, como ficaram conhecidos os gran-
des produtores de café, e impulsionou o crescimento eco-
nômico da cidade, trazendo benefícios como a Estrada de 
Ferro Mogiana e o aumento populacional com a chegada 
dos imigrantes para trabalhar na lavoura.

O declínio cafeeiro começou nos anos 1920, com o avanço 
da produção do grão em outras regiões, e acentuou-se na década 
seguinte. Atualmente, segundo o Censo Agropecuário do IBGE 
(2017), a cidade possui 22 produtores de café (considerados aque-
les com 50 ou mais pés plantados), que produzem pouco mais de 
28 toneladas por ano.

Cana-de-Açúcar
A cana-de-açúcar é hoje o principal produto agrícola do 

município de Ribeirão Preto. Segundo dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tinha, em 
2017, a 23ª maior área cultivada com a cultura no Estado e a 
41ª do Brasil, com pouco mais de 37 mil hectares. Consideran-
do-se as 19 cidades da região que com-
põem o Escritório de Desenvolvimento 
Rural de Ribeirão Preto, o total cultiva-
do é o maior de São Paulo, com 357 mil 
hectares.

Em que pese a grande área cultivada, 
nenhuma usina instalada está no muni-
cípio. Mas já teve. A primeira foi a Usina 
Santa Lydia, fundada em 1946 por Ar-
naldo Ribeiro Pinto, e que chegou a ter 
cerca de 3.000 funcionários até ser desa-
tivada no final dos anos 90.

Mais recente, criada em 1977, a Des-
tilaria Galo Bravo, da família Balbo, 
processou em seu auge de produção, 
cerca de 4.000 toneladas de cana por dia. 
Afundada em dívidas, a usina foi arren-
dada em 2009 pelo empresário Ricardo 
Mansur, que encerrou as atividades da 
Usina em 2011.

O café trouxe a 
riqueza no início do 
século XX
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Chope
Poucos produtos - talvez apenas o café nos dois séculos 

passados - levaram o nome de Ribeirão Preto tão longe quanto 
o chope. Sobre a bebida, milhares de lendas já foram criadas e 
até hoje instigam turistas que vêm à cidade em busca do pre-
cioso líquido, que na verdade 
é beneficiado pela qualidade 
da água local e a forma como 
é armazenado.

Tudo começou em 1936, 
quando foi inaugurada a pri-
meira unidade da Choperia 
Pinguim no primeiro prédio 
de Ribeirão Preto, o Edifício 
Diederichsen. Parada obri-
gatória desde então para tu-
ristas que visitam a cidade, 
a choperia foi vendida em 
2000 para um grupo de São 
Paulo e abriu filiais em ou-
tras cidades, como Brasília 
e Belo Horizonte, mas ainda 
assim continua a levar a fama 
de Ribeirão Preto aos quatro 
cantos do Brasil!

Teatros
Instalado de forma imponente no Quarteirão Paulista, o The-

atro Pedro II é a principal referência cultural de Ribeirão Preto, 
sendo centro de grandes acontecimentos sociais. Inaugurado em 
1930, com capacidade para mais de 1.500 espectadores, o Pedro 
II (terceiro maior teatro de ópera do país) recebeu os mais im-
portantes artistas brasileiros e até mesmo internacionais. Porém, 
viveu anos de decadência na 
década de 70, quando foi ar-
rendado por uma empresa de 
cinema, até ter sua cobertu-
ra e grande parte do interior 
destruídos por um incêndio 
em 1980.

Tombado pelo Condepha-
at, foi restaurado e reinaugura-
do em agosto de 1996.

Antes do Pedro II, os úni-
cos teatros de Ribeirão Preto 
eram o Carlos Gomes, inau-
gurado em 1897 e demolido 
em 1944, e o Polytheama.

Atualmente, a cidade man-
tém outras casas de espetáculo 
como o Teatro Municipal, o 
Teatro Santarosa, o Teatro de 
Arena, o Teatro Minaz e o Tea-
tro Auxiliadora.

Feira do Livro
A Feira Nacional do Livro de Ribeirão Pre-

to é considerada a segunda maior feira literária 
do Brasil e a sétima maior da América Latina. 
Organizado pela Fundação Feira do Livro com 
o apoio da Prefeitura Municipal e da iniciativa 
privada, o evento inclui, além da venda de li-
vros, palestras, exposições, brinquedoteca, ses-
sões de autógrafo e oficinas de histórias.

A primeira edição aconteceu em 2001, na 
Esplanada do Theatro Pedro II, reunindo cerca 
de 100 mil pessoas em nove dias - 29/09 a 07/10.

Neste ano, a Feira Nacional do Livro de Ri-
beirão Preto aconteceu de 9 a 16 de junho, com 
o tema “Entre uma História e Outra, uma Nova 
História. Um Mundo Melhor para Todos - Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável”. O es-
critor homenageado foi o contista, romancista e 
jornalista Ignácio de Loyola Brandão.

Cinemas
As primeira exibições de cinema na cidade 

aconteceram no final do século XIX. O precur-
sor teria sido o Cine Áurea. Depois, a sétima 
arte ganhou espaço em salas como o Bijou Thea-
tre e o Rio Branco, inauguradas pelo empresário 
francês François Cassoulet, o Cine São Miguel 
e o Cine Santa Helena, todos de vida efêmera.

Com o crescimento da cidade, proliferaram 
cinemas pelo Centro e também bairros de Ri-
beirão Preto, como os Cines Aquarius, Avenida, 
Cairo, Campos Elíseos, Centenário, Guatapa-
rá, Ipiranga, Marrocos, Mirage, Plaza, Santana, 
Santa Terezinha, Santo Antônio (possuía duas 
salas, uma nos Campos Elíseos e outra em Bon-
fim Paulista), São Luís, São Jorge, São Paulo, 
Scalla, Suez, Vitória, Windsor e WestCine.

Dos chamados “cinemas de rua”, apenas dois 
mantem suas atividades até hoje: o Cine Bristol, 
cujo espaço é ocupado pelo Cine Clube Cauim, 
e o Cine Comodoro, que exibe filmes adultos.

Por outro lado, Ribeirão Preto possui mais 
de 30 salas de cinema espalhadas em seus qua-
tro shoppings. Nelas é possível aproveitar todos 
os recursos disponíveis, além da melhor tecno-
logia em som e imagem.

Ribeirão Rodeo Music
Aliando esporte, cultura sertaneja e entre-

tenimento, o Ribeirão Rodeo Music acontece 
anualmente no Parque Permanente de Exposi-
ções, contando com provas, shows e montarias 
em touros e cavalos.

Neste ano, em sua 15ª edição, o RRM foi re-
alizado entre 27 de abril e 4 de maio, com atra-
ções musicais como Felipe Araújo, Zé Neto & 
Cristiano, Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge 
& Mateus e os funkeiros Kevinho e Jerry Smith.

Os vencedores da montaria foram Francis 
Gustavo Dezembro (modalidade touro) e Ary 
Piovezan Júnior (cutiano).

Cerveja
Nos últimos anos, a produção e o consumo das 

chamadas “cervejas artesanais” conquistaram os ri-
beirão-pretanos. O hábito, porém, é bem antigo: vem 
do final do século XIX, trazido pelos imigrantes.

A primeira cervejaria local foi a Livi & Ber-
toldi, que produzia além da famosa cerveja 
“Mulatta”, vinhos, licores, conhaque e rum, en-
tre outras bebidas.

Em 1911 foi fundada a Cervejaria Antarcti-
ca, que por mais de 90 anos abasteceu o Brasil 
com o produto e ajudou no crescimento econô-
mico de Ribeirão Preto.

Sua principal concorrente era a Companhia 
Cervejaria Paulista, que produzia a cerveja “Ni-
ger” e com quem se fundiu nos anos 70, criando 
a Cervejaria Antarctica Niger S/A.

Com o fim da Antarctica, desativa em 2003, 
diversas pequenas cervejarias herdaram a tradi-
ção local e transformaram Ribeirão Preto no-
vamente em polo cervejeiro, como a Colorado, 
Invicta, Lund, SP 330 e Walfänger.
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Fernando 
Kaxassa 
fundador 
do Cauim

Matheus Calil, 
organizador 
do RRM
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Agrishow
Considerada uma das três principais feiras agrícolas do 

mundo e a mais importante da América Latina, a Agrishow 
- Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação com-
pletou 26 anos em 2019. Em uma área de aproximadamente 
58 hectares, o evento atrai autoridades e recebe 160 mil visi-
tantes, do Brasil e diversos países, que vem em busca de lança-
mentos de máquinas, equipamentos, implementos, produtos, 
serviços e tecnologias, além 
de discutir temas relevantes 
para o setor e demonstrar 
as inovações agrícolas e 
soluções sustentáveis. Em 
sua mais recente edição, re-
alizada entre os dias 29 da 
abril e 3 de maio, a Agrishow 
teve a participação de mais 
de 800 marcas nacionais e in-
ternacionais, de países como 
Estados Unidos, Argenti-
na, França, China, Índia e 
Turquia. Segundo dados dos 
organizadores, foram gera-
dos durante a feira um total 
de R$ 2,9 bilhões em negó-
cios, superando em 6,4% o 
volume registrado no ano 
anterior.

Meia Maratona
A Meia Maratona de Ribeirão Preto é a mais tradicional 

prova de pedestrianismo da cidade. É realizada anualmente 
pelo jornal Tribuna Ribeirão, com apoio 
da Prefeitura de Ribeirão Preto e do Ri-
beirão Convention Bureau, e organização 
e coordenação técnica da RP Esportes.

No ano passado, a Meia Maratona 
reuniu cerca de 2.850 corredores, de 82 
cidades, de seis estados brasileiros.

Em 2019, quando completa sua nona 
edição, a Meia Maratona vai acontecer no 
dia 25 de agosto, com largada às 6 horas 
da manhã. As inscrições para a prova já 
podem ser feitas pelo site www.tribunari-
beirao.com.br.

Polo de Saúde
Ribeirão Preto é um dos principais polos de saúde do Bra-

sil. São quase 1000 estabele-
cimentos na área, segundo 
dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), os quais colocam a 
cidade em posição de desta-
que neste cenário.

No município estão loca-
lizadas faculdades de Medi-
cina, Odontologia, Farmácia, 
Fisioterapia e Enfermagem, 
além de diversos cursos técni-
cos, que capacitam milhares 
de profissionais para o setor.

Pelo alto nível e qualifica-
ção do setor, Ribeirão Preto é 
destino para milhares de pes-
soas que buscam tratamento 
médico nas mais diversas es-
pecialidades, de todas as par-
tes do Brasil e até mesmo do 
exterior.

João Rock
Realizado desde 2002, o João 

Rock é hoje o terceiro maior festival 
de música do Brasil voltado ao pop, 
rock e heavy metal. Perde apenas para 
Lollapalooza e Rock in Rio.

Pelos palcos do evento já passa-
ram bandas e artistas como: Alceu 
Valença; Caetano Veloso; Capital Ini-
cial; Charlie Brown Jr; CPM 22; De-
tonautas; Criolo; Gabriel, o Pensador; 
Marcelo D2; Nação Zumbi; Natiruts; 
O Rappa; Os Mutantes; Paralamas do 
Sucesso; Pitty; Planet Hemp; Plebe 
Rude; Raimundos e Skank.

Neste ano, em 15 de junho, as atra-
ções do festival se dividiram em três 
palcos: João Rock, Brasil - Edição 
Brasília e Fortalecendo a cena, reuni-
do mais de 65 mil pessoas.

Comércio
Ribeirão Preto é o principal centro comercial da região, 

atraindo diariamente visitantes dos diversos municípios em 
seu entorno. Sua força é constatada no PIB (Produto Interno 
Bruto), que é soma das riquezas locais e é formado em 75% 
pelo setor de comércio de serviços. Segundo dados de 2016, o 
segmento gerou quase R$ 20,224 bilhões.

A área comercial de Ribeirão Preto está concentrada no 
Centro e nos quatro shoppings. Porém, vários bairros da cida-
de, como o Boulevard, Campos Elíseos, Ipiranga, Jardim Irajá, 
Jardim Paulista, Vila Tibério, Vila Virgínia e outros, também 
possuem fortes corredores comerciais que atendem a popula-
ção local.

Shoppings
Em 1981 foi inaugurado o RibeirãoShopping, primeiro em-

preendimento do tipo na cidade. Nestes quase 40 anos, o local 
passou por diversas expansões. Atualmente, em uma área de 
105 mil metros construídos, o complexo conta com 380 lojas, 
estacionamento para 4.100 veículos, 12 salas de cinema e rece-
be mais de 15 milhões de visitantes por ano. 

O Novo Shopping foi fundado 18 anos depois. Possui mais 
de 290 lojas de todos os segmentos e uma agência do Poupa-
tempo, onde é possível resolver serviços de diversas autarquias 
públicas, além de estacionamento gratuito para 5.000 vagas. 

Segundo dados do próprio 
centro de compras, recebe 
21,6 milhões de visitantes 
por ano. 

Inaugurado também em 
1999, o Shopping Santa Úr-
sula atualmente faz parte 
da mesma rede do Ribei-
rãoShopping e é o único 
localizada na área central da 
cidade. Possui 77 lojas, pelas 
quais circulam anualmente 8 
milhões de visitantes.

Mais recente, o Shopping 
Iguatemi foi aberto em 2013, 
com um investimento de 
mais de R$ 259 milhões no 
projeto. Está localizado em 
uma área de 44 mil metros 
quadrados, na Vila do Golfe, 
concentrando mais de 200 
lojas e seis salas de cinema.

jf pimenta/especial para o tribuna
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RibeirãoShopping foi o primeiro 
shopping instalado em Ribeirão
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Hospitais
Parte da importância de Ribeirão Preto como polo de saú-

de se deve aos hospitais aqui localizados. Segundo pesquisa re-
alizada em 2009 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), existiam na época 2.177 leitos para internação em 
estabelecimentos de saúde, o que colocam a cidade em quarto 
lugar no Estado e na 23ª posição no ranking nacional.

Mais de um terço desses leitos estão nas duas unidades do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Inaugurado 
na década de 50, o HC realiza anualmente cerca de 725 mil 
consultas, 28,5 cirurgias e mais de 3,7 milhões de exames labo-
ratoriais e especializados.

Também estão localizados na cidade, entre outros, Hospital 
São Lucas, Hospital São Francisco, Hospital do Coração, Ma-
ternidade Sinhá Junqueira, Unimed, Hospital Especializado, 
Hospital Estadual, Hospital Santa Lydia, Santa Casa de Miseri-
córdia, Beneficência Portuguesa e Mater.

Aeroporto
Inaugurado em 1939, então como aeroclube, o Aeroporto 

Estadual Leite Lopes é o quarto maior do estado de São Paulo. 
Operam nele as companhias Azul, Gol, LATAM e Passaredo, 
com voos diretos para Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 
Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia.

Em 2018, segundo dados do DAESP (Departamento Aero-
viário do Estado de São Paulo), o aeroporto apresentou cres-
cimento no fluxo de pessoas (877.356 pessoas, uma média de 
2.403 passageiros por dia) e no movimento de cargas, que cres-
ceu 18%, saltando para 1.045 toneladas.

Recentemente, foram entregues obras de melhorias e am-
pliação nas cabeceiras da pista do Leite Lopes, cuja desestati-
zação já foi anunciada pelo Governo do Estado e tem, há anos, 
o anseio local de ser transformado em aeroporto internacional.

jf pimenta/especial para o tribuna

acervo ribeirão Histórico
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Ferrovias
A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro chegou a Ri-

beirão Preto em 1883. Atraído pelo crescimento da lavoura 
cafeeira, o trem foi responsável pelo grande crescimento eco-
nômico e populacional da cidade nos anos seguintes.  

Pela Estação Ribeirão Preto, localizada às margens do ri-
beirão que dá nome à cidade e inaugurada em 1884, chegaram 
visitantes importantes, como o imperador Dom Pedro II e a 
imperatriz Teresa Cristina, mercadorias e correspondências.

Ribeirão Preto também foi servida pelos trens da Estrada 

de Ferro São Paulo Minas, fundada em 1890 e incorporada 
pela Mogiana em 1967.

Na metade dos anos 60 foi inaugurada a atual estação, lo-
calizada na Vila Mariana, e em 1967 a antiga foi demolida. 
Pouco depois, em 1971, a Mogiana passou a integrar a Fepasa 
(Ferrovias Paulistas S/A).

A última viagem com passageiros saindo de Ribeirão Preto 
aconteceu em 1997, com destino a Campinas. Desde então, da 
estação local só partem trens com cargas.
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Botafogo
O Botafogo Futebol Clube nasceu na Vila Tibério, em 1918. 

Time dos operários da Antactica e dos ferroviários da Mogia-
na, conquistou seu primeiro título em 1927: Campeão Paulista 
do Interior.

Nos anos 40 foi um dos precursores da Lei do Acesso, dis-
putando o Campeonato Paulista da Segunda Divisão desde a 
primeira edição. Conquistou esse direito em 1956 e permane-
ceu na principal divisão do Estado por mais de 40 anos sem 
ser rebaixado.

Nos anos 70, com os jovens Sócrates e Zé Mário na equipe, o 
Botafogo conquistou a Taça Cidade de São Paulo (equivalente 
ao primeiro turno do Paulistão de 1977) e disputou por três 
anos consecutivos o Campeonato Brasileiro da Série A.

Em 2001 disputou pela primeira vez uma decisão do Cam-
peonato Paulista, sendo derrotado pelo Corinthians. Nessa 
época participou também por duas vezes da elite do Brasilei-
rão, conquistando vitórias sobre importantes equipes como o 
Flamengo, Grêmio e Internacional (RS).

Depois de chegar à Terceira Divisão do Campeonato Pau-
lista em 2006, iniciou caminhada de recuperação nos anos se-
guintes que levou ao título de Campeão do Interior, em 2010, 
Brasileiro da Série D, em 2015, e ao vice-campeonato da Copa 
Paulista (2014).

Em 2018, ano em que comemorou seus 100 anos, o Bota-
fogo conquistou o acesso ao Brasileiro da Série B e transferiu 
a administração do futebol para a empresa Botafogo S/A, da 
qual é acionista majoritário.

Comercial
Fundado em 1911, o Commercial Foot-Ball Club foi um 

dos principais times de futebol do Brasil no início do século. 
Graças ao dinheiro dos barões do café, construiu um dos pri-
meiros estádios gramados do país, contratou jogadores uru-
guaios, patrocinou amistosos contra grandes times brasileiros 
e internacionais (como o temível Paulistano, o Flamengo, a 
seleção da Argentina e o Peñarol, do Uruguai) e, em 1920, re-
alizou uma famosa excursão a Pernambuco e à Bahia que lhe 
rendeu o apelido que ostenta até hoje: Leão do Norte.

Com a economia local em crise, abandonou os gramados 
em 1936 para ressurgir 18 anos depois, após uma fusão com 
um clube amador local, como Comercial Futebol Clube.  

Viveu seu auge nos anos 60, quando construiu o Estádio 
Francisco de Palma Travassos e conquistou o título de Cam-
peão Paulista do Interior, com o time comandado por Alfre-
dinho Sampaio e craques como Jair Bala, Carlos César, Paulo 
Bim, Piter, Ferreira & cia.

Disputou em duas temporadas o Campeonato Brasileiro da 
Série A, 1978 e 1979, sendo que na segunda oportunidade che-
gou em 14º lugar entre os 94 participantes.

Em 1986 foi rebaixado à Série A2 e, em 2009, à Série A3 
do Campeonato Paulista. Em 2012 estava de volta à Primeira 
Divisão. Caiu e conseguiu retornar no campeonato seguinte.

Viveu seu pior momento em 2018, quando disputou a quar-
ta e última divisão do Paulistão. Desde então segue em recu-
peração de seu prestígio nacional, tendo retornado neste ano 
à Série A3. Atualmente se prepara a disputa da Copa Paulista.

Olé Brasil
Terceiro time profissional de Ribeirão Preto, o Olé Brasil 

Futebol Clube surgiu em 2006, fundado pelos empresários Le-
onel Gavilla, Fabrício e Eduardo Zanello, com foco na forma-
ção de atletas. Para isso chegou a possuir um Centro de Trei-
namento com capacidade para até 100 jovens, numa área de 
20.000 metros quadrados.

Disputou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão qua-
tro vezes, de 2009 a 2011 e também em 2015.

Idealizou programas de intercâmbios internacionais que 
receberam jovens de diversos países, como África do Sul, Ale-
manha, Canadá, Cazaquistão, Congo, Coreia do Sul, Estados 
Unidos, Nigéria e Zimbábue.

Conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-17 em 
2009. Revelou atletas como o goleiro Alex Muralha, o lateral 
Gimenez, o zagueiro Vincent Bikana e os atacantes Fernando 
Canesin e Francis.

Em 2012, o grupo que comandava o Olé Brasil repassou 
as categorias de base para a Lacerda Sports, então gestora do 
Comercial. Três anos mais tarde, Nelson Lacerda repassou o 
controle do clube para o então vereador Walter Gomes.

Após disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão 
naquele ano o Olé Brasil não participou de nenhuma compe-
tição oficial.

jf pimenta/especial para o tribuna jf pimenta/especial para o tribuna
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Automobilismo
Ribeirão Preto pode ser considerada um berço de gran-

des pilotos. Um deles é Paulão Gomes, que embora seja mi-
neiro  chegou à cidade aos sete anos e se radicou. Campeão 
quatro vezes da Stock Car Brasil (1979, 1983, 1984 e 1995) e 
das Mil Milhas Brasileiras em 1985, Paulão transmitiu a paixão 
pela velocidade aos filhos Pedro Gomes e Marcos Gomes, que 
também correm na Stock Car Brasil.

Outro ribeirão-pretano veloz nas pistas é Fábio Sotto 
Mayor, campeão da Stock Car Brasil em 1988 e que, três anos 
depois, bateu o recorde brasileiro de velocidade com um carro 
alcançando a marca de 303 km/h.

Contemporâneo a eles, João Bá Aguiar nasceu em Batatais 
mas mudou-se ainda bebê para Ribeirão Preto, cidade pela 
qual conquistou o Campeonato Brasileiro de Marcas de 1976, 
pilotando um Dodge Polara, e foi vice-campeão brasileiro da 
Fórmula Uno Turbo, em 1987.

Considerado um dos melhores pilotos de sua época, An-
tônio Castro Prado venceu no início dos anos 80 o Campe-
onato Brasileiro de Fórmula 
Super Ve. No ano seguinte, 
liderava o Brasileiro de Fór-
mula 2 quando sofreu um 
acidente fatal no Autódro-
mo de Guaporé, após já ter 
conquistado a pole-position 
para a prova do dia seguin-
te, na qual poderia garantir o 
título. 

Ainda acelerando em 
provas da Indy, o ribeirão
-pretano Hélio Castroneves 
é um dos maiores nomes 
do automobilismo mundial. 
Venceu a milionária  “500 
Milhas de Indianápolis” por 
três vezes  (em 2001, 2002 e 
2009) e acumula diversas ou-
tras conquistas na IndyCar.

Basquete
Em dezembro de 1996, uma parceria entre a Polti Vapo-

retto e o Sistema COC de Ensino permitiu que Ribeirão Preto 
“adotasse” a equipe masculina do Dharma/Yara, de Franca, 
que havia encerrado suas atividades. Logo na primeira tem-
porada o time conquistou um quinto lugar no Campeonato 
Brasileiro e foi vice-campeão paulista.

Com a saída da Polti, em 1998, e com Guerrinha como trei-
nador, o COC/Ribeirão (nome que a equipe adotaria até sua 
extinção) conquistou o vice-campeonato brasileiro.

Dois anos depois o treinador Lula Ferreira assumiu o time 
e deu início à fase gloriosa. 
Até encerrar suas atividades, 
em 2006, o COC/Ribeirão 
foi campeão brasileiro (2003) 
e cinco vezes consecutivas 
campeão paulista (2001, 
2002, 2003, 2004 e 2005), 
além de vice nacional em 
2001 e da Liga Sul-America-
na em 2006.

No basquete feminino, Ri-
beirão Preto foi representada 
em diversas temporadas por 
equipes formadas na maioria 
por garotas reveladas na pró-
pria cidade. O auge do time 
aconteceu em 2005, quando 
o então Clube Verdade/SME 
disputou o título paulista, 
sendo derrotado na final por 
Ourinhos.

Vôlei Feminino
Nos anos 90, a Recra escreveu uma das mais vitoriosas pá-

ginas do esporte ribeirão-pretano. No início da década, o clube 
ampliou o investimento no vôlei feminino, com parcerias com 
empresas como a Blue Life e a Nossa Caixa. E o resultado foi 
imediato. Com uma equipe que teve, entre outras, jogadoras 
como Fernanda Venturini, Ana Lúcia, Vânia Mello, Isabel, Vir-
na e Estefânia, a Recra foi bicampeã paulista em 1991 e 1992.

Na temporada 1992/93, em uma decisão emocionante con-
tra o BCN/Guarujá, seu principal rival na época, conquistou o 
título brasileiro. Foi a primeira conquista nacional em um es-
porte coletivo de uma equipe local - o COC/Ribeirão repetiria 
o feito nos anos 2000 e o Botafogo em 2015.

No ano seguinte, a Recra ampliou ainda mais seus hori-
zontes, conquistando o Campeonato Sul-Americano de Clu-
bes Campeões, em Medellin, na Colômbia. Até hoje é a maior 
conquista de um clube local.

Todas essas conquistas, porém, não foram suficientes para 
manter a equipe. No final de 2000, alegando prejuízo no espor-
te profissional, a Recreativa extinguiu a equipe.

jf pimenta/especial para o tribuna

carlos natal-ccs

arquivo coc

arquivo recra

Vôlei Masculino
Após 17 anos, Ribeirão Preto voltou a ter uma equipe de 

vôlei em alto nível, em 2017. Comandado pelo campeão olím-
pico Lipe Fonteles, o Vôlei Ribeirão saltou em apenas duas 
temporadas da terceira divisão para a elite do esporte brasilei-
ra. Logo em sua primeira temporada, o time tornou-se cam-
peão da Taça Prata. Em 2018, foi a vez de vencer a Superliga B, 
sobre o Vôlei Itapetininga, e disputar o Campeonato Paulista.

Neste ano, o Cavalo, mascote do Vôlei Ribeirão, participou 
da Superliga e terminou na 10ª posição, o que lhe garantiu pre-
sença na principal divisão para a próxima temporada.

Equipe da Recra 
que fez história
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Kartódromo
O Kartódromo Municipal Antônio de Castro Prado Neto 

foi construído pela Prefeitura de Ribeirão Preto, em parceria 
com a iniciativa privada, que forneceu todos os insumos ne-
cessários para o asfaltamento da pista, bem como a infraestru-
tura para a realização das provas como os boxes, por exemplo, 
com mais de 600 metros quadrados de área.

Sua inauguração foi no dia 16 de junho de 2000, com a pre-
sença de 128 pilotos de todo o País, divididos em cinco cate-
gorias diferentes.

Nos últimos anos, o local esteve praticamente abandonado. 
Em junho de 2018, chegou-se a anunciar a reforma do kartó-
dromo, que foi considerado um dos melhores do País, com as-
falto especial para competição, semelhante aos de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro, e o do Clemont Ferrant, na França, ex-palco 
da Fórmula 1 naquele país. A iniciativa, porém, que visava a reali-
zação na cidade da Fórmula Vee, não saiu do papel.

Feapam
A Feapam (Feira Agropecuária da Alta Mogiana) foi um 

grande evento realizado no Parque Permanente de Exposições, 
a partir de 1977. Seu foco principal era a realização de negó-
cios agropecuários, com bovinos, equinos e ovinos, mas sem-
pre foi também uma grande atração para o público em geral 
pois oferecia, além das exposições e leilões de animais, atra-
ções e shows musicais.

Até o ano de 2000, a Feapam foi organizada pela Prefeitu-
ra de Ribeirão Preto. Depois desse ano a realização do evento 
passou a ser terceirizada. A última edição da Feira aconteceu 
em 2007. Hoje, infelizmente, o recinto está degradado.

redes sociais

tiago morgan

jf pimenta/especial para o tribuna

Parques
Graças ao calor forte de Ribeirão Preto, os parques pú-

blicos espalhados por diversas regiões da cidade são boas 
opções de diversão para a população.

O Parque Dr. Luis Carlos Raya foi construído em um 
espaço de aproximadamente 40 mil metros quadrados, de 
uma antiga área de mineração do basalto, onde se encon-
tram equipamentos destinados ao lazer e a práticas es-
portivas.

O Parque Luiz Roberto Jábali, também conhecido 
como Curupira, é um complexo ambiental de 152 mil 
metros quadrados de vegetação. No local foram construí-
das cachoeiras e lagos artificiais. Entrecortada por trilhas, 
a área é ideal para caminhadas e passeios de bicicleta.

O Maurilio Biagi é um parque que conta com uma 
área total de 70 mil metros quadrados e possui quadras 
esportivas, rampa de skate, academia ao ar livre, ponto 
de leitura, lanchonete, sanitários, pistas de passeios em 
concreto e ciclovia.

O Parque Tom Jobim tem uma área total de 64 mil 
metros quadrados, além do lago com mais 8 mil metros 
quadrados. Além de academia ao ar livre e uma base da 
Guarda Civil Municipal, o local conta ainda com campo 
de futebol, aparelhos de recreação, pista de caminhada, 
vestiários e quiosques.

O Parque das Artes foi construído em uma área com 
68 mil metros quadrados. Possui pista de corrida e cami-
nhada com 1,5 mil metros de extensão, quatro praças de 
convivência cobertas, espaço para food trucks, banheiros 
com acessibilidade e base para a Guarda Civil Municipal.

Já o Parque Roberto de Mello Genaro, inaugurado 
em 2010, foi interditado três anos depois de aberto, em 
função do risco causado por um deslizamento de pedras, 
consequência de uma tempestade.  O local continua fe-
chado ao público.
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Bosque
O Bosque e Zoológico Municipal Fábio Barreto, 

localizado no Parque Municipal do Morro do São 
Bento, na região central da cidade, é um dos princi-
pais pontos turísticos gratuitos de Ribeirão Preto.

O local, cercado por floresta nativa, abriga 
mais de 800 animais de cerca de 150 espécies, 
entre peixes, aves, répteis e mamíferos, muitos 
ameaçados de extinção.

O Zoo também possui um aquário com vá-
rios tanques onde estão em exposição peixes de 
várias espécies, arraias e lontras de muitos am-
bientes de rios brasileiros.

Outra atração é o famoso Jardim Japonês, que 
possui densa vegetação com todos os requintes 
do paisagismo nipônico, um cenário compos-
to de lagos, flores, pontes, bancos, quiosques e 
plantas ornamentais de origem japonesa.

Um Mirante, com cerca de 45 metros de altura 
e capacidade para 180 pessoas, fica atrás do Jardim 
Japonês em área de 200 metros quadrados.

Parque de Exposições
Em 1975, a Coderp (Companhia de Desen-

volvimento de Ribeirão Preto) iniciou a cons-
trução do então Parque Presidente Emílio Gar-
rastazu Médici, atualmente conhecido como 
Parque Permanente de Exposições. 

O nome do parque foi uma homenagem ao 
então Presidente da República. Em maio do ano 
seguinte, a obra foi entregue. 

O Parque Permanente de Exposições locali-
za-se na Av. Orestes Lopes de Camargo, ao lado 
do Aeroporto Leite Lopes. Numa área de 230 
mil metros quadrados, possui espaço para a re-
alização de eventos como feiras, exposições, ro-
deios, shows e festas. Atualmente abriga eventos 
como Ribeirão Rodeo Music, João Rock e Ri-
beirão Country Fest, entre outros.

Museus
O acervo dos museus municipais de Ribeirão Preto 

é formado por cerca de 6.000 objetos que incluem cole-
ções sobre a história do café, da cidade, obras de arte, nu-
mismática, etnologia indígena, mineralogia, mobiliário e 
tecnologia do trabalho.

No Museu Histórico e de Ordem Geral Plínio Tra-
vassos dos Santos encontram-se, entre outros, móveis da 
Companhia Mogiana, feitos especialmente para receber a 
visita do Imperador D. Pedro II, e a banheira em mármo-
re de Henrique Dumont, pai de Santos Dumont.

O Museu do Café Coronel Francisco Schmidt tem 
como objetivo contar a história do Ciclo do Café em Ri-
beirão Preto e no Brasil, está instalado próximo ao Museu 
Histórico. Infelizmente para o público de Ribeirão Preto 
e da região, tanto Museu Histórico, como o do Café estão 
fechados há anos para visitação pública.

Outra atração é o Museu do Carro Antigo, localizado 
no interior da sede do Faixa Branca Clube do Carro An-
tigo de Ribeirão Preto. O local conta com diferentes tipos 
de objetos, troféus, macacões e capacetes relacionados ao 
automobilismo local e nacional, além dos veículos anti-
gos expostos em dias de eventos.

O Museu da Imagem e do Som José da Silva Bueno 
está localizado na Praça Alto de São Bento e possui em 
seu acervo iconografia, discos, aparelhos de rádio, fitas 
de rolo e cassete, máquinas de cinefotografia, fotos, gra-
vadores, aparelhos de som e documentos da história dos 
veículos de comunicação.

O  Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro Manuel-
Gismondi reúne o acervo artístico pertencente à Pre-
feitura e já sediou mostras importantes e desenvolveu 
concursos e projetos de alcance nacional, destacando-se 
o Salão de Arte de Ribeirão Preto.

O Museu Municipal da II Guerra Mundial Expedicio-
nário José Vivanco Solano é um museu público temático 
da Segunda Guerra Mundial, criado por iniciativa da As-
sociação dos Militares e Oficiais da Reserva de Ribeirão 
Preto e Região.

Festival Tanabata
O Tanabata é um festival que tem como objetivo estreitar as 

relações entre a colônia japonesa e a comunidade, despertando 
e reforçando o interesse da sociedade por essa cultura milenar. 
Durante a festa são realizadas manifestações artísticas, como 
danças folclóricas, músicas, artes marciais, artes plásticas (pin-
tura, origami, kirigami), arranjos florais e cultivo de árvores 
em miniaturas, além da comercialização de culinária japonesa.

Tradicionalmente realizado em julho, o Festival Tanaba-
ta não vai acontecer neste ano por conta da delimitação no 
uso do espaço do Conjunto Cultural Antônio Palocci (Morro 
do São Bento). Em 2016, por problemas financeiros, o evento 
também foi suspenso.

jf pimenta/especial para o tribuna
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O Jardim Japonês é uma 
das principais atrações 

do Bosque



Tribuna quarta a sexta-feira, 19 a 21 de junho de 2019 • especial ribeirão preto 163 anos • b11

cmyk 

cmyk 

ribeirão preto e sua gente!
personalidades de Destaque de a a Z

Alexandre Gallo - jogador e treinador de futebol
Aline Fanju - atriz
Antonio Palocci Filho - político
Cacau Colucci – modelo
Camila Queiroz - atriz
Débora Duboc - atriz
Diego Ribas da Cunha - jogador de futebol
Emerson Leão - jogador e treinador de futebol
Fábio Sotto Mayor - piloto
Giovanna Lancellotti - atriz
Gustavo Borges - nadador
Hélio Castroneves - piloto
Heraldo Pereira - jornalista
José Luiz Datena - jornalista
Kiko Zambianchi- cantor e compositor
Lais Souza - ginasta
Lauro César Muniz - escritor e autor de novelas
Marcos Gomes - piloto
Monica Iozzi - atriz e apresentadora
Nicholas Santos - nadador
Odila Mestriner - artista plástica
Paulo Goulart - ator
Raí - jogador de futebol
Roberto Jabali - tenista
Serguei “Guega” Fofanoff - cavaleiro
Tadeu Aguiar - ator
Verônica Ferriani - cantora e compositora
Walderez de Barros - atriz
William Bonner - jornalista

Estradas
Ribeirão Preto é servida por uma extensa malha rodoviá-

ria, que possibilita à cidade ser um dos principais centros lo-
gísticos do Estado de São Paulo.

A Rodovia Anhanguera (SP-330) liga São Paulo com a re-
gião norte do estado. É uma das mais importantes e movimen-
tadas do Brasil. A Rodovia Cândido Portinari (SP-334) liga a 
cidade até Rifaina, na divisa com Minas Gerais.

Outras importantes rodovias que passam por Ribeirão Pre-
to são: a Atílio Balbo (SP-332), liga a cidade a Sertãozinho; a 
Antônio Machado Santana (SP-225), que vai até Araraquara; 
a Abrão Assed (SP-333), ligando Ribeirão a Cajuru; a Mário 
Donegá (SP-292), que chega a Pradópolis; e a Rodovia Prefeito 
Antônio Duarte Nogueira, conhecida como Anel Viário, que 
contorna o município.

Rodoviária 
A primeira estação rodoviária de Ribeirão Preto foi cons-

truída na década de 60 e era chamada por muitos como Rodo-
viária do Triângulo. Funcionava no prédio onde hoje está uma 
unidade do Corpo de Bombeiros, nos Campos Elíseos. 

Em 1976, foi inaugurado o Terminal Rodoviário de Ribei-
rão Preto, na avenida Jerônimo Gonçalves, na época anun-
ciado como “o maior e mais moderno terminal rodoviário do 
interior do Brasil”. O terminal é controlado, desde 2000, pela 
Socicam.

Educação
Ribeirão Preto também é privilegiada 

por uma extensa lista de escolas, desde a 
Educação Infantil até o Ensino Médio, assim 
como unidades destinadas à Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.

Somente a rede municipal de ensino con-
ta com cerca de 47 mil alunos, sendo apro-
ximadamente 23 mil do Ensino Infantil e 24 
mil do Ensino Fundamental. Esses estudan-
tes estão divididos em 109 escolas, das quais 
76 unidades de Ensino Infantil e 33 de Ensi-
no Fundamental.

Já na rede estadual de ensino são 79 uni-
dades de ensinos Fundamental e Médio, que 
atendem mais de 50 mil alunos.

Além delas, a cidade ainda possui um 
grande número de escolas particulares, que 
oferecem do Ensino Infantil ao Médio.

Faculdades
Ribeirão Preto é considerada um polo educacional, espe-

cialmente pela grande quantidade de instituições que ofere-
cem ensino superior e atraem universitários de todos os can-
tos do Brasil.

A Universidade de São Paulo (USP) possui diversas facul-
dades em seu campus local, com destaque especial para os 
cursos da área de Saúde: Enfermagem, Farmácia, Medicina e 
Odontologia.

Outra instituição pública na cidade é a Faculdade de Tec-
nologia de Ribeirão Preto (FATEC).

Ao lado delas, existem diversas faculdades privadas, entre 
elas: Centro Educacional Anhanguera; Centro Universitário 
Moura Lacerda; Centro Universitário Estácio de Ribeirão Pre-
to; Centro Universitário Barão de Mauá; Universidade de Ri-
beirão Preto (Unaerp) e Universidade Paulista (Unip).

jf pimenta/especial para o tribuna
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Quem sabe, faz o 
melhor pela cidade

A Estre Ambiental parabeniza os 163 anos 
de Ribeirão Preto. Cuidamos da coleta do 
lixo doméstico, hospitalar, industrial e co-
mercial; da varrição de ruas e avenidas; do 
entulho da construção civil e da correta  
destinação. Para a Estre “Lixo é só o começo”.
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