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Introdução

Como é bom estar em casa! Relaxar e inspirar o ar tranquilo do nosso refúgio. Passar os olhos 
pelas coisas queridas que estão ali. Relembrar momentos, redescobrir ambientes que refletem histórias 
de vidas. Vidas heróicas, muito bem vividas...

Acredito na dinâmica, nas constantes mudanças. Afinal somos assim. Seres em mutação. Nada na 
vida do homem é estático. Viver é construir nossa evolução.

Há, por assim dizer, uma certa magia nas cidades interioranas. Paz, aconchego, alegria e, sobretudo, 
muito amor. Itápolis não é diferente. Pelo contrário, é o protótipo fiel de uma “maior pequena” cidade do 
interior. Cidade das Pedras... Essa é a tradução do seu nome. Nome esse que tão bem condiz com o perfil 
dos seus habitantes. São das pedras os homens e as mulheres que aqui vivem. Firmes, determinados, 
raça guerreira que não se compraz com fracassos. Garra e determinação são os maiores adjetivos que se 
aplicam aos itapolitanos.

Deus, que sempre habita no mais íntimo do nosso ser, de seu posto nos observa e com certeza 
diz: “Tudo isso é muito bom”.

Uma cidade não progride por si só. Suas conquistas, tanto no campo material, como no cultu-
ral, não caem do céu. Só uma conjunta e harmônica ação do povo – representado por todas as classes 
permitirá a realização de algo útil e proveitoso para a vida do município. E Itápolis precisa muito do 
patriotismo de seus filhos.

Estamos no ano de 2012. Ano esse em que nossa cidade comemora um século e meio de existên-
cia. Cento e cinquenta anos. É, portanto, óbvio que tão importante comemoração não poderia passar em 
branco. Assim, decidiu-se formar entre nossos conterrâneos uma equipe dinâmica, cuja missão será a de 
dar continuidade à história do município e sua gente até os dias atuais.

Certo é que não poderemos nos prolongar demasiadamente nos pequenos e múltiplos detalhes, 
pois teríamos em mãos uma enorme enciclopédia.

Tencionamos, em linhas gerais, ressaltar os mais importantes tópicos da história, oferecendo ao 
nosso povo uma obra realizada com esmero, fidelidade e muito carinho. Uma bela recordação desta data 
tão memorável. Esperamos agradar a todos, sempre protegidos pelos braços abertos do nosso Cristo Re-
dentor, iluminados pelo Espírito Santo e que vivamos em paz e progressivamente.

Parabéns, Itápolis! Parabéns, povo itapolitano!

Maria de Lourdes de Lima Gazetta
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Pór t i cos  enr iquecem as 
entradas de Itápolis. A foto 
maior, mostra o monumento 
n a  A v e n i d a  T a r q u í n i o 
Bellentani; a foto menor, 
mostra o pórtico na entrada 
da Avenida Carlos Adolfson 
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