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Carlos Vinícius Olímpio  Tem 15 
anos, natural de Igaraçu do Tietê, 
é um dos colaboradores do livro. 
Ele é um viciado em leitura e 
denomina-se um bookholic. 
Também ama escrever, escreve 
poesias compulsivamente e vive 
rodeado de literatura e livros 
ficcionais. Cobiça estudos no 
exterior, e pretende formar-se em 
letras-tradutor. Seu maior sonho 
é tornar-se um famoso e 
renomado escritor. 

 

Everton da Silva Santana (Teddy) 
 tem 18 anos, é natural de Barra 

Bonita e estudante do centro 
educacional SESI - 263 de Barra 
Bonita. Estuda música, e em uma 
orquestra toca o violino. Estuda 
na casa de cultura há dois anos, 
onde aprendeu a profissão de DJ, 
recreador cultural, empreendedor 
cultural e onde ajudou a escrever 
um projeto cultural, que contribui 
paras o desenvolvimento e 
produção desse livro. 
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Isabela Olímpio Dias, 16 anos 
mora com a família na cidade de 
Igaraçu do Tietê. É uma jovem 
alegre e muito interessada em 
conhecer a história das cidades. 
Gosta de conviver com as 
pessoas e sonha em desenvolver 
trabalhos com pessoas com 
necessidades especiais. 

!

Jhonatan Rodrigo de Souza  
tem 16 anos, nasceu em 
12/01/1995, minha mãe se 
chama Maria Celina de Sousa, 
sou atleta, estudante. Sou um 
garoto alegre, humilde, 
extrovertido e de vez em quando 
perco a paciência. Sou de falar 
muito e agir muito mais. 

  

 

Mayara Costa Ferreira  nascida 
na cidade de Lençois Paulista 
interior de São Paulo, no dia 5 de 
maio de 1995, se mudou para 
Barra Bonita com seus pais com 
apenas 1 ano de idade, onde se 
encontra morando até hoje. Fez 
curso de Informática Básica e faz 
um curso de inglês, está 
cursando o 3º ano do ensino 
médio na escola E.E. Laurindo 
Battaiola (CENE). Participa da 
Casa de Cultura e Cidadania há 9 
meses cursando o FICC 



 

13 

(Formação Inicial e Continuada 
em Cultura) desde março de 
2011, onde já realizou diversas 
atividades, como um curso de 
Radio Jornalismo, com o Editor 
Chefe da revista Época Celso 
Masson. Sonha em continuar 
atuando na área da cultura 
realizando diversas atividades, 
inclusive as movimentações 
corporais como teatro e dança, 
além de produzir e organizar 
eventos. Gosta de pesquisar 
noticias variadas sobre o 
cotidiano e se manter atualizada. 

 

Rafael Eduardo Rodrigues  
Mora em Igaraçu do Tietê e tem 
18 anos. Acabou de cursar o 
terceiro ano do Ensino Médio e 
faz curso na Casa de Cultura de 
Cidadania há dois anos. 

 

Silmara Aparecida Finez, 16 
anos, moradora de Barra Bonita. 
Filha de Clarice de Oliveira Finez 
e Armando Álvaro Finez. Corre 
sempre atrás de seus objetivos, 
quer ter um futuro bom e 
principalmente com seus 
objetivos alcançados. 
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Simone Silva  Tem 16 anos e 
faz Casa de Cultura e Cidadania 
estou fazendo o Fic-c (Formação 
inicial continua em cultura). Estou 
fazendo este curso porque penso 
no meu futuro e este curso está 
me ajudando a me qualificar para 
o futuro. 
 

 

Yasmin 15 anos, mora com seus 
pais em Barra Bonita , deseja se 
formar em uma ótima 
fisioterapeuta. 
 

)

e 
 
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS CALIENTE 
MARILIA GABRIELA DOS SANTOS  
WILLIAN APARECIDO SANTANA 
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Aline Franciele Ferreira  Tem 15 
anos , nasceu em 29 de abril de 
1996, na cidade de Barra Bonita  
Filha de Rosangela Ribeiro Da 
Silva Ferreira e Sebatiao Braz A. 
ferreira  
Estuda na escola E.E Jose conti , 
na cidade de Igaracu do Tiete  
E pretende ser professora de 
Ballet ( pois e seu sonho de 
infancia)  

!

Camila Ferreira Conceição - 
Nasceu no dia 14/06/1995, na 
cidade de barra bonita.  
Mora com a família com a qual 
tem um ótimo relacionamento. 
Camila adora curtir a vida e 
sempre diz que nunca vai desistir 
de seus objetivos... 
 

 

Daniela Vieira de Lima - Nasceu 
dia 31 de Outubro de 1995. Na 
Cidade de Barra Bonita filha de 
Maria de Lourdes Ferreira de 
Lima e Francisco Vieira de 
Lima,Moradora da cidade de 
Igaraçu do Tietê estado de São 
Paulo,Estuda Na escola José 
Conti esta cursando o 1° ano do 
ensino médio. Pretende seguir na 
área atuando como Nutricionista. 
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!

Débora Rodrigues Athayde  Tem 
15 anos, nasceu no dia 19 de 
junho de 1996 em Igaraçu do 
Tietê. 
Filha de Adriana Pelegrin 
Rodrigues Athayde, e de Mauro 
Aparecido Athayde. 
Estuda na escola E.E Jose Conti 
no primeiro ano do ensino medio. 
(Em Igaraçu do Tiete) 
E retende seguir a carreira de 
Investigadora Criminal. 

!

Gabrieli Fernanda Geroldi - Tem 
16 anos nasceu no dia 31 de 
julho de 1995. Na cidade de 
Barra Bonita. 
Filha de Claudecir Geroldi e 
Maria Aparecida Moreira. 
Estuda na escola E.E Jose Conti 
em Igaraçu do Tiete. 
E pretende seguir a carreira de 
Veterinaria, pois esse e o seu 
maior sonho desde criança. 

!

João Vitor Fadoni - tem 16 anos 
e estuda na escola José Conti. 
Nascido em barra bonita e 
morador em igaraçu do tiete, um 
garoto que gosta da vida. Tenta 
aproveitar a cada segundo, pois 
a vida é curta se não soubemos 
aproveitar. Gosta de sair com sua 
família, com seus amigos e gosta 
de se divertir. Gosta de brincar 
com seus amigos, pois a vida só 
é boa se sorrimos para todos. 
Gosta muito de dançar, dança hip 
hop com o grupo Do it!, o grupo é 
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sua segunda família. 

!

Lukas de Oliveira Santana -15 
anos, filho de Tatiana Oliveira 
Santos Santana e Claudomiro da 
Silva Santana. 
Nasceu em Barra Bonita, em 
16/08/1996. Estuda atualmente 
na Escola Estadual Jose Conti, e 
participa do projeto Casa de 
Cultura e Cidadania. Participou 

Workshop de dança 
Contemporânea  
Ministrado pelo grupo Gestus - 
Araraquara/SP, Oficina de Artes 
Literarias Ministrado por Allan da 
Rosa,  

!

Mateus Santos - tem 15 anos 
estuda no sesi de iguaracu do 
tiete gosta de moda e no futuro 
que fazer densig de moda na usc 
(universidade sagrado coração) e 
pretende trabalha na revista elle.  
Uma frase que o mateus sempre 
fala " PARA SER FELIZ BASTA 
SE AMAR ". 

!

Weedley Caetano Pedro - mora 
em Igaraçu do Tietê, tem 14 anos 
e está na 8º serie do Ensino 
Fundamental. Estuda na Casa de 
Cultura há 3 anos e este ano de 
2011, participou do FICC - 
Formação Inicial Continuada em 
Cultura. 
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!

Vanessa Negretti da Costa  
Tem 15 anos. Filha de Sileni 
Negretti e Luciano da Costa, 
nasceu e vive em Igaraçu do 
Tietê. Estuda na escola E.E Profª 
Maria Luiza Ferreira Zambello 
"Castelinho" (em Barra Bonita), 
atualmente cursando o 1º Ano do 
ensino médio. Pretende seguir a 
carreira de arquitetura ou 
fotografia.  

  

!

Ariane de Oliveira  tem 16 anos, 
estudante da escola Camilo 
Sahade, mora em Igaraçu do 
Tietê, pretende se formar em 
Biologia Marinha. 
 

!

Denis Ritter - nascido em 
17/08/1995, em Barra Bonita e 
morador de Igaraçu do Tietê. 
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Marilia Gabriela 15 anos 
moradora Barra Bonita, tem 
muita garra no que deseja, e 
pretende ter um futuro 
maravilhoso. 
 

!

Natasha Laís Rodrigues  Tem 
16 anos, nasceu em 1995, em 
Barra Bonita, SP. 
É uma grande fã de jornalismo e 
sempre está ligada nas novas 
situações e publicando em seu 
Blog "Assuntos Populares".  
 

 
E 
 
LUMA LARISSA LIMA 
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As educadoras 
!

!

Amanda Raquel de Menezes, 
educadora do FICC (Formação 
Inicial e Continuada em Cultura) 
graduada em Letras e Filosofia, 
Pós graduada em 
Psicopedagogia Educacional e 
Clínica.  
 

D!  

!

!

Marcela Boni Evangelista  
Graduada em História pela 
Universidade de São Paulo 
(2004). Hoje é pesquisadora do 
Núcleo de Estudos em História 
Oral da USP (NEHO-USP) e 
mestre em História Social na 
mesma universidade. Integrou a 
equipe do Banco de Dados da 
Imprensa sobre as graves 
violações de direitos humanos do 
Núcleo de Estudos da Violência 
(NEV-USP). 

 

Suzana Lopes Salgado Ribeiro  
Graduada em História (1998) 
pela Universidade de São Paulo. 
Mestre (2002) e Doutora (2008) 
em História Social pela mesma 
universidade. É pesquisadora do 
Núcleo de Estudos em História 
Oral da USP (NEHO-USP). 
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Orlando Bondezam! 
 
 
Lucas: Como é o nome do senhor? 
Orlando: Orlando Bondezam. 
Lucas: O senhor nasceu aqui mesmo? 
Orlando: Eu nasci... 
Lucas: Na Barra Bonita ou aqui no bairro 
Campos Salles? 
Orlando: Aqui no bairro mesmo. 
Lucas: Como era o bairro antigamente? Aqui 
tinha uma maternidade? 

 
                                                 
1

Entrevista realizada por Lukas Santana e Natasha Rodrigues, em Campos 
Sales, Barra Bonita, no dia 22 de outubro de 2011. 
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Orlando: O bairro aqui foi começado em 1899, 
aí surgiu o 'trenzinho'. Inclusive, vocês passam 
ali na estação no meio da cidade, e aí começou 
o bairro e a vir as família, que foram fazendo as 
casas, cada um construindo sua casa... E foi 
indo. Aquela época, eu nasci em 1943, mas 
meu pai veio aqui para o bairro em 1930, e já 
havia o 'trenzinho', que foi no começo de 1899 
que inauguraram. Na verdade, esse foi o 
começo do bairro, o surgimento do 'trenzinho'... 
E o presidente Campo Sales tinha uma fazenda 
aqui do lado... 
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Lucas: Do lado da Casa de Cultura? 
Orlando: Isso, ele tinha uma sede ali, uma 
fazenda. Foi ele que trouxe o trenzinho para cá, 
inclusive onde era a sede dele, depois passou a 
uma Companhia de força e luz. E o trenzinho 
quando começou tinha os ramais em Dois 
Córregos, Mineiros do Tiete, (algumas outras) e 
aqui. Daqui descia para Igatiri. Em 1930 que 
fizeram mais um ramal, até Barra Bonita e o 
Barreirinho. Conhece o Barreirinho? Então é um 
bairro também, o trenzinho ia até lá. E aí dava 
muito movimento entende? Para ir para São 
Paulo ele cruzava por aqui.  E esse trem 
permaneceu até 1966, quando foi desativado. 
Dava muito movimento. O bairro aqui tinha 
inclusive estrada de rodagem para ir para Jaú, a 
Barra Jau passava aqui pelo bairro, perto da 
Paineira ali.  
A paineira ali era como um ponto do pessoal 
pegar o ônibus para ir para a Jau Barra Bonita, 
então passava dentro do bairro. Essa estrada 
de rodagem foi desativada em 1963, aí surgiu o 
asfalto, a estrada ali de baixo. E aqui tinha 
armazém , açougue, inclusive aqui, era o bar do 
meu falecido pai, do lado aqui era o bar do meu 
pai. 
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Natasha: Tudo isso aqui há anos. Hoje já 
não tem mais? 
Orlando: Não tem mais. 
Natasha: Então comparando como era antes 
e como está agora, o senhor acha que 
piorou ou melhorou? 
Orlando: Nós perdemos tudo aquele movimento 
que tinha, porque aqui, vamos se dizer, Barra 
Bonita, aquela época dependia mais daqui, 
para o carregamento de telha, açúcar... 
Natasha: Tudo começou aqui? 
Orlando: Sim, o café. Que antigamente não era 
cana, era tudo cafezal. Carregamento de gado, 
era tudo aqui no bairro. Então eles traziam aqui 
e daqui eles colocavam nos vagão para levar... 
Natasha: Então hoje perdeu bastante coisa... 
Orlando: Perdeu tudo né... tinha farmácia, 
tinha... escola sempre teve. 
Natasha: Aqui tem escola? 
Orlando: Agora acho que não tem mais... 
Natasha: E como que faz quando está 
doente, para ir para a escola, tem que ir para 
a cidade? 
Orlando: Para ir para a escola a prefeitura dá 
ônibus, para pegar os alunos aqui, e leva para 
Barra bonita.  
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Lucas: E como o senhor vai à cidade, para 
fazer compra, por exemplo? 
Orlando: Tem um armazém aqui, se quer 
comprar aí no armazém, o rapazinho vende. 
Não sei se vocês passaram por ali já. É o 
supermercado, é pequeno mas tem. Bem 
antigo, inclusive na época tinha um armazém 
também aqui, teve dois. Teve uma cerâmica, 
que passou por vários donos, inclusive eu 
trabalhei 15 anos na cerâmica,  
Natasha: Entendi. E o que o senhor acha que 
pode ser melhorado aqui no bairro? 
Orlando: O que melhorou aqui?...  A água 
melhorou, porque antigamente nós não 
tínhamos água encanada... 
Natasha: Hoje tem... 
Orlando: Hoje tem... Antigamente aqui todas as 
famílias, não sei se vocês já chegaram a ver, 
mas era tudo poço, chegou a ter 14, 15 poços 
de 20 metros de profundidade, então você tinha 
que tirar água com um balde, com a manivela, 
era um sacrifício. Água assim era só para o 
abastecimento do trenzinho, e tinha uma bomba 
lá embaixo, inclusive que essa água passou 
para o Bairro depois que desativou o trenzinho. 
Mas essa água era só para abastecimento do 
trem. 
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Lucas: E essa água ainda abastece o bairro?  
Orlando: 'Bastece', ainda abastece o bairro, 
mas antigamente não, nós tínhamos que ter 
poço, para conseguir sobreviver. Agora, energia 
elétrica sempre teve, que a substação é aqui no 
bairro. Ela distribuía energia para vários lugares 
aqui, Barra Bonita, partia ali para o lado de 
Mineiros.. A maior parte da energia da região 
saía daqui... Vinha de outra cidade e então aqui 
ela era distribuída... Aí foi desativada também 
porque surgiu a barragem em Barra Bonita. 
Natasha:  E como que é a rotina aqui, o dia-
a-dia de vocês? Tem divertimento, como é a 
rotina daqui? 
Orlando: Não, não tem divertimento, não tem. 
Pois é um lugar calmo de viver... 
Natasha: O senhor gosta de viver aqui? 
Orlando: Ah, eu nasci aqui.  Minha família foi 
toda criada aqui, e os itens que eu tenho aqui é 
de... já vem vindo de família. O que eu tenho 
aqui de família está com 80 anos.... Quando 
meu pai veio para cá em 1930.. É isso né? 
Natasha : SIm... Então pelo senhor, o senhor 
não mudaria daqui. 
Orlando: Ah, eu acostumei... não tem, como se 
diz,... é um lugar limpo.. que não tem asfalto ... 
mas, mas dá para sobreviver tranquilo. 
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Lucas: E histórias antigas assim do bairro. O 
senhor conhece? 
Orlando: Eu conheço assim, sabe esse campo 
ai do lado? Joguei muita bola aí, era 
conservado... Hoje você vê que está 
abandonado. Aqueles sábados, domingos e 
feriados, era movimento grande... 
Natasha: O senhor acha que o bairro foi 
muito esquecido comparado com 
antigamente? 
Orlando: Ah, foi! Antigamente foi, como se diz, 
entra prefeito, sai um, entra outro, e via 
deixando um para o outro... Só que não faz 
nada de benfeitoria para a gente, porque eu 
acho que é porque não tem retorno para a 
prefeitura aqui... Acham que não compensa 
investir. Então tem essas coisas... 
Lucas: No bairro, o que podia mudar, como 
o campinho que o senhor citou, ele ser 
melhorado, conservado... 
Orlando: Então esse campo aqui tem, no 
mínimo, uns 70 anos, e dava muito movimento 
para o bairro; um movimento grande porque em 
volta tinha muitas fazendas, era tudo cheio de 
famílias, entende? Hoje em dia não tem mais 
porque a usina desativou tudo as fazendas, as 
pessoas foram todas embora para a cidade, 
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então foi se acabando tudo, foi perdendo tudo. 
Perdemos uns 90%, nós perdemos aqui. E aqui 
é um bairro que podia ter ido para frente, mas 
com estas perdas aí... acabou ficando para trás.  
Lucas: E o senhor acha que os costumes 
antigos do bairro, foram sendo esquecidos, 
pelas próprias pessoas aqui do bairro, ou 
continuam ainda? 
Orlando: Olha... para mim, eu não esqueço o 
que foi passado aqui, muita coisa boa... mas as 
famílias daqui foram todas embora, então 
vieram famílias novas, mas não com aquele 
interesse de fazer alguma coisa para o bairro... 
então ficou difícil.... 
Natasha: Antigamente tinha mais união do 
que tem hoje? 
Orlando: A tinha... tinha sim... 
Natasha: Então comparado, antes com 
hoje...   
Orlando: Antes a gente dizia "Vamos fazer isso 
aqui" e nós íamos lá e fazíamos, mas hoje não 
tem mais essa união. Ficou difícil, sabe, ficou 
cada um para um lado, e a prefeitura não 
procura fazer alguma coisa... Cada vez está 
pior e não indo parar melhor... Para melhorar 
precisa fazer muita coisa... Parece que as 
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pessoas não têm interesse de conservar nem 
aonde moram. 
Natasha: O que o senhor acha que teria que 
ter para melhorar? Para voltar ser um 
pouquinho do que era. Aquela união... o que 
era antes....  
Orlando: Precisava ter muita união, é o que não 
tem, não tem... E as pessoas aqui são muito 
poucas, então para fazer alguma coisa, precisa 
de uma comunidade grande, né ... 
Lucas: No bairro tinha festas, 
comemorações? 
Orlando: Tinha, tinha pessoas que faziam 
festas, aqueles tempos, como se diz, faziam 
bailes, hoje é diferente, né, mas faziam aquelas 
barracas, aqueles bailes de sábado, de 
domingo... 
Natasha: Bem típico mesmo... 
Orlando: É, é gostoso... Várias festas de Santo 
Antônio, São João, São Pedro, era uma 
beleza... 
Natasha: E hoje perdeu tudo isso? 
Orlando: Hoje perdeu tudo, não tem mais nada 
disso, como disse, não tem mais união... 
Lucas: E se parte destas festas voltassem a 
acontecer no bairro, o senhor acha que as 
pessoas tentariam resgatar mais a cultura 
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do bairro, tentaria mudar o bairro para 
melhor? 
Orlando: É... tenta muda com essas coisas de 
festa... é muita pouca gente para você 
conseguir mudar isso aí, e o bairro dependia 
muito do povo de fora, das fazendas, que era 
muita fazenda em volta, então eles se uniam 
tudo aqui. Hoje as pessoas daqui é difícil, 
dependendo até da religião também, se você 
for contar religião aqui, tem quatro ou cinco, se 
for dividir, se for fazer uma coisa só para uma 
religião, vai ser coisa para quatro ou cinco 
famílias, não tem condição, muitas vezes vem 
gente de fora, é difícil... 
Lucas: As festas do bairro eram sempre 
religiosas? 
Orlando: Naquela época, vamos supor, meu 
irmão era católico, vocês não sei, mas era 90% 
todos católicos, que nem estou dizendo para 
você, se for ver agora, se for contar no bairro 
aqui, tem cinco famílias de cada religião, então 
é difícil você reunir para fazer alguma festa. 
Aqui as pessoas são meio que, não vou dizer 
carentes, porque a turma costuma dizer 
carente, não é que a turma é carente aqui, são 
pobres, mas não tem força para fazer alguma 
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coisa né... perdeu muito daquela união do 
pessoal.  
Assim, o senhor acha que a fábrica ali em 
baixo, quando ela abrir, o senhor acha que 
ela mudaria alguma coisa aqui no bairro? 
Orlando: Ah... favorece, né, porque dá 
emprego, mas só a fábrica não vai muda muita 
coisa, teria que, a prefeitura investir aqui. 
Construir umas 50 ou 100 casas em volta aqui 
para movimentar o povo. Aí tem mais força, 
mas só a fábrica... Ela só pensaria nos 
problemas dela... Mas, dá emprego, né. E 
também vai ter gente de fora para querer 
emprego aqui, porque de outros lugares vai ser 
necessário, porque não tem pessoas para isso. 
Lucas:  O campo aqui, a igreja, o senhor 
acha que se fosse elaborado um projeto 
para serem restaurados, e o bairro fosse 
como um marco histórico da cidade, ele ser 
uma opção de turismo para Barra Bonita e 
Igaraçu, o senhor acha que a economia do 
bairro melhoraria? 
Orlando: É... como se diz; tem que ter um 
começo. Para você fazer uma coisa, faz uma 
para poder fazer a outra... 
Natasha: Tem que ter uma iniciativa né... 
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Orlando: É... e daí para frente, porque se você 
for fazer tudo de uma vez você não vai 
conseguir, então teria que começar, de um 
fazer aquilo e outro puxar outra coisa e assim ir 
aumentando.... 
Lucas: Com a chegada do Projeto Casa de 
Cultura e Cidadania, o senhor acha que 
mudou alguma coisa aqui no bairro, ou 
continuou a mesma coisa? 
Orlando: Mudou, eles incentivaram a fazer 
projeto, mas por enquanto não saiu nada do 
papel, entendeu? Mas também pode ser que 
não vai ser de hoje para amanhã né, é uma 
coisa demorada. Pode ser que vá para frente 
esses projetos e consigam melhorar o 
problema. 
Lucas: É, leva algum tempo. O projeto do 
FIC-C da turma da tarde, é justamente isso, é 
voltado primeiramente para o bairro, para 
mostrar o valor da igreja ali, por exemplo, o 
campinho como o senhor citou, esses 
lugares mais antigos, levar isso para Barra, 
levar isso para as pessoas, como, não só 
chegar lá e fazer uma palestra, mas mostrar 
isso como  Arte também. Assim como a 
Casa de Cultura faz suas apresentações 
artísticas baseada na nossa cultura local, e 
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isso revalorizaria e muito o bairro. Porque 
muita gente aqui pode não ter dinheiro, mas 
tem um potencial artístico muito grande, que 
aprenderam na Casa de Cultura. Então a 
partir da arte, com certeza a gente 
conseguiria mudar um pouco o bairro. O Sr. 
concorda? 
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Orlando: É.. sim... aos poucos vai mudando. Que nem a estação 
ali, poderiam restaurar a estação ali, é um coisa que, foi o 
começo do bairro. Mas é como eu disse, tem que ter um 
começo, para você fazer uma coisa e ir puxando outra. 
!
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UEntrevista realizada por Simone, no dia 29 de novembro de 
2011, em Barra Bonita. 
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4 Entrevista realizada por Bruna Rafaela, Carlos Vinícius, 
Everton (Teddy) e Silmara, no dia 02 de dezembro de 2011, na 
Casa de Cultura e Cidadania de Barra Bonita. 
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Eclusa de Barra Bonita 
   A Eclusa de Barra Bonita foi a primeira da 
América do Sul a ser explorada turisticamente, possuindo 
142 metros de comprimento, 12m de largura e 25m de 
desnível máximo. O tempo de eclusagem tanto para 
subir, como para descer é de 12 minutos. A Eclusa é a 
atração turística mais divulgada e conhecida da cidade, 
além de ter um importante valor econômico por viabilizar 
a Hidrovia Tietê-Paraná. 
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   Museu Histórico Municipal Luiz Saffi 
   Praça Dr. Tatinho, s/n - Centro 
Fone (14) 3641-2888 
O Museu fica aberto durante a semana das 9 às 11 e das 
13 às 17 horas. Aos finais de semana e feriados abre 9 e 
fecha 17 horas. 
O museu possui oito salas e expõe peças, fotos, objetos 
pessoais e industriais, além de documentos relacionados 
à história e evolução de Barra Bonita. Ocupa um prédio 
que foi a antiga estação ferroviária. Entrada franca. 
  

  
   Barra Bonita Shopping 
   Reúne 32 lojas de roupas, calçados, brinquedos, 
som, importados, entre outras. Possui ainda uma praça 
de alimentação composta por uma Sorveteria, uma 
Choperia e Lanchonete, além das diversões eletrônicas. 
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   Igreja Matriz São José 
   Praça São José, 10 
Fone (14) 3641-0359 
Com uma decoração arrojada, destaca-se na paisagem 
devido às suas cores fortes. Depois da restauração e 
recuperação, a Igreja Matriz se tornou um dos principais 
pontos de visitação de turistas. 
  

  
   Centro de Recreação e Lazer da Juventude 
   Localiza-se na orla de Barra Bonita 
É composto de quadras poliesportivas, 
brinquedos e pista de skate 
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   Marina da Barra 
   Infra-estrutura necessária para guardar 
embarcações de pequeno e médio porte e onde é 
possível alugar botes e lanchas para passeios. Sua 
capacidade máxima é de 80 embarcações, tendo sua 
infra-estrutura composta de oficina, fornecimento de água 
e energia elétrica às embarcações à seco e coberta com 
área para entracação de embarcações. 
  

  
   Praça do Artesanato Dr. Tatinho 
   Praça Dr. Tatinho, s/n - Centro 
Aberta diariamente, das 8 às 17 horas. O local abriga 
diversas barracas de artesanato, souvenires e artigos 



 

69 

importados, sendo um dos locais mais visitados pelos 
turistas. Está localizada em frente aos guichês de venda 
das passagens para o passeio na eclusa e em frente ao 
porto de embarque. 
 
  

  
 
   Estação de Piscicultura da AES Alto Tietê 
   Ao lado da barragem de Barra Bonita, há uma 
estação de piscicultura que tem como missão a criação 
de peixes para repovoar, manter e equilibrar a população 
íctia do rio. 
A visitação precisa ser previamente agendada e o grupo 
será acompanhado por um técnico responsável. O 
passeio pode demorar de 30 minutos a uma hora, 
dependendo do interesse do grupo. 
Os horários de funcionamento são 
das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. 
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   Biblioteca Municipal Dr. Orlando Lopes 
   Rua Sebastião Franco Arruda, s/n 
Vila Operária - Fone(14) 3641-5151 
Aberta de segunda à sexta-feira, 
das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas 
Mesmo prédio em que funciona a Câmara Municipal, no 
local está o maior acervo de livros da cidade, servindo 
como principal fonte para trabalhos escolares e para o 
levantamento de dados sobre o município. 

  
  
   Casa da Cultura Fernando Morais 
   Praça Belmonte, 51 
sala 109 - Centro - Fone (14) 3641-0033 
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Aberto diariamente, das 8 às 22 horas. Funciona no 
Centro Administrativo "Ary Francisco Maia" e consiste em 
um centro de convivência social, oferecendo cerca de 
trinta cursos para o desenvolvimento técnico e para o 
lazer da comunidade. O espaço também abriga 
exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

  
  
   Cine Teatro Profª Zita De Marchi 
   Rua João Gerin, 222 - Vila Operária 
Fone (14) 3641-1790 
Aberto diariamente, com atrações às 19 e 21 horas 
durante a semana, e às 17, 19 e 21 horas aos sábados, 
domingos e feriados. Com capacidade para 344 pessoas, 
possui um salão no qual são encenadas peças teatrais e 
exibidos filmes. O cinema é terceirizado e o espaço é 
alugado para eventos, palestras, convenções, peças, etc. 
O agendamento pode ser obtido através da Secretaria de 
Cultura pelo fone 
(14) 3641-0033. 
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   Paróquia de Santo Antonio 
   Rua Amália, 139 - Vila Nova 
Fone (14) 3641-2877 
Trata-se da segunda Igreja da cidade em importância, 
estando localizada a meio caminho do centro ao Distrito 
Industrial. Há uma torre ao lado da igreja e do outro lado, 
encontra-se a Casa Paroquial. 
  

  
 
   Memorial do Rio Tietê 
   Localizado no andar superior do Barra Bonita 
Shopping 
Av. Pedro Ometto, 425 - Centro 
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Fundado em 8 de junho de 2000, é administrado pela 
Organização Não Governamental (ONG) Mãe Natureza - 
Movimento de Amparo Ecológico. No local há exposição 
de fotos, livros, artesanato, maquetes, peças de 
embarcações e outros itens que contam um pouco da 
história do Rio Tietê e das populações ribeirinhas. Há 
também cinco potes contendo a água do Rio Tietê em 
diferentes localidades por onde passa: Salesópolis, Mogi 
das Cruzes, São Paulo, Porto Feliz, Barra Bonita e 
Itapurá. Nestes potes, a diferença da qualidade da água e 
o nível de poluição são facilmente perceptíveis. Entrada 
franca. 
  

  
   Ponte Campos Salles 
   Acesso pela Av. Pedro Ometto, próximo ao Posto 
de Informações ao Turista (PIT). 
A ponte, encomendada pelo então Presidente da 
República, Dr. Campos Salles, foi inteiramente construída 
na Alemanha e montada aqui no Brasil. Na época de sua 
inauguração (5 de março de 1915), serviu como principal 
meio de acesso às regiões que realizavam operações 
comerciais com Barra Bonita. Na época, apenas carros-
de-boi atravessavam sua estrutura. Hoje, é parte do 
patrimônio da cidade, mas sua largura é insuficiente para 
que passem dois carros simultaneamente. 
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   Santuário Nossa Senhora Aparecida 
   Av. Arthur Balsi, s/n - Cohab, 
próximo ao Tear Comunitário 
É a construção religiosa mais recente da cidade, 
possuindo uma arquitetura mais moderna. 
  
  

 
   Tear Comunitário 
   Av. Arthur Balsi, s/n 
Fone (14) 3641-0173. 
Aberto de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. O 
local foi cedido pela Prefeitura para uma cooperativa de 
artesãs formadas pela Casa da Cultura Fernando Morais. 
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   Trenzinho Simpatia Paulista 
   Faça um passeio animado pela cidade, num 
clima de descontração ao ar livre. 
  

  
   Passeio pela Eclusa 
   O passeio à eclusa é a atração 
mais procurada. Foi a primeira do gênero a entrar em 
funcionamento na América do Sul. Os passeios são 
realizados pelo Rio Tietê, com direito a passagem pela 
eclusa, com opção do almoço (duração de 3 horas) ou 
sem almoço (um hora e meia). 
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   Passeios de barcos 
   O turismo fluvial é talvez o mais procurado pelos 
turistas, pois é possível conhecer toda a margem do rio, 
em modernas e confortáveis embarcações, com passeios 
pela região e pela eclusa de Barra Bonita 
Os barcos: 
San Marino 
com capacidade até 700 passageiros 
San Raphael 
com capacidade até 500 passageiros 
San Diego 
com capacidade até 400 passageiros 
Cidade de Barra Bonita 
com capacidade até 270 passageiros 
Barco Hotel Xumbury 
com capacidade até 60 passageiros 
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   Navegação Fluvial Médio Tietê 
   E-mail: navios@barrabonitasp.com.br 
Rua Ana Ricci Biliassi, 204 
Fone (14) 3641-2422 
  
  

 
   Primar Navegação 
   Porto Turístico, s/n 
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Fone (14) 3641-3992 
  
  

 
   Empresa de Navegação Novo Oriente 
   Praça Waldemar Lopes Ferraz 
Fones (14) 3642-1588 / 9778-1441 
  

 
                Praça do Artesanato - Barra Bonita 
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