ESPECIAL

MONTEIRO
LOBATO

história,
cultura e
tradição
caipira
Foto: Divulgação
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Samuel Strazzer e Yeda Vasconcelos

A

cidade de Monteiro
Lobato proporciona
aos seus visitantes uma
experiência acolhedora e rica. Ao
longo de sua história, adquiriu
duas características que parecem
opostas, mas que nessa situação
se complementam: pluralidade
e tradição. Isso fica evidente
quando observamos que a
cidade tem atrativos culturais
e históricos ao mesmo tempo
em que transpira o estilo de
vida caipira. A gastronomia,
por exemplo, reflete a força
da agricultura local. Monteiro
Lobato fica em um dos
principais caminhos dos
viajantes que vêm ou vão para o
sul do estado de Minas Gerais e
isso lhe deu outra característica
forte: o acolhimento.
Segundo a prefeitura, não
há registro histórico de um
fundador, mas presume-se que
bandeirantes que iam para Minas
Gerais montaram uma parada
onde é atualmente o centro
urbano da cidade. O município já
pertenceu a Taubaté, Caçapava e
São José dos Campos.

ANTES DE SE EMANCIPAR, EM 1948,
TEVE OS NOMES DE FREGUESIA DAS
ESTACAS, FREGUESIA DE NOSSA
SENHORA DO BONSUCESSO DO
BUQUIRA, VILA DAS PALMEIRAS DO
BUQUIRA E VILA DO BUQUIRA.
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AO SE TORNAR
INDEPENDENTE, OS
DIRIGENTES DO MUNICÍPIO
DECIDIRAM HOMENAGEAR
O ESCRITOR JOSÉ BENTO
MONTEIRO LOBATO, QUE
INICIOU SUA CARREIRA
LITERÁRIA ESCREVENDO NA
FAZENDA DO BUQUIRA, E
QUE MAIS TARDE PASSOU
A SE CHAMAR SÍTIO DO
PICA-PAU AMARELO.
SEGUNDO O ATUAL
PREFEITO, EDMAR (PSD), O
LOCAL ESTÁ PRESERVADO
E É UM DOS MAIORES
PONTOS TURÍSTICOS
DA CIDADE, SENÃO O
PRINCIPAL. ALÉM DO SÍTIO,
OUTROS PONTOS TAMBÉM
ATRAEM TURISTAS.
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“O Sítio do Pica-pau Amarelo,
a oito quilômetros do centro, é
onde viveu o escritor Monteiro
Lobato. A casa sede é enorme,
com belo visual de entorno,
inclusive uma cachoeira e um
pomar. Outro local, que é ponto
de encontro e saída de grupos
de trilha a caminho das matas e
cachoeiras, é a Capela de Santa
Santa Rita data de 1930 no
bairro dos Souzas. No coração
da cidade está a Gruta Nossa
Senhora de Lourdes, construída
para receber moradores e turistas.
Em seu interior há uma bica com
água pura, a qual é procurada
por muitos. [...] A Igreja Matriz
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
construída há mais de 150 anos,
tem pinturas em estilo barroco e
belos vitrais”, conta Edmar.

Além dos locais de visitação, as
festas culturais e tradicionais do
município e as comidas regionais e
caipiras complementam a vocação
turística da cidade. “No Carnaval,
os bonecos ‘Pereirões’ são muito
festejados. Artesanato em pano,
mosaicos, esculturas, brinquedos
e móveis em madeira, artigos em
taboa e bambu são alguns detalhes
a serem considerados. Em termos
de turismo cultural, destaca-se
o Festival de Literatura Infantil”,
comenta o prefeito.
Com a amenização da
pandemia e, por consequência,
fim das restrições de horário
de funcionamento e limite de
ocupação dos estabelecimentos,
a administração municipal
pretende fortalecer o calendário
de eventos. Outras estratégias

Gruta Nossa
Senhora de
Lourdes

Fotos: Aniello de Vita

para o fortalecimento do
turismo local são a criação de
um centro de apoio ao turista,
retorno da Banda Municipal e
incentivo ao esporte e lazer com
jogos e torneios regionais. E as
novidades não param por aí.
“Sabemos da importância
e potencial de nossa cidade.
Em nosso plano de governo
há, como um dos objetivos, a
criação de um parque municipal
valorizando as espécies nativas e
criação de um espaço para feira
do agricultor. Outra novidade é
a criação de uma loja virtual e
física para os artesãos da cidade
em parceria com a empresa
Alupar. Logo será divulgado em
nossas redes sociais o local físico
e endereço eletrônico para as
vendas”, revela o prefeito.

Igreja Matriz
Nossa Senhora
do Bonsucesso
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GASTRO
NOMIA

Um dos atrativos de Monteiro
Lobato é a gastronomia que usa
ingredientes de produtores locais.
Principalmente quando se trata
de doces e queijos tradicionais, os
pequenos comércios da cidade
viram atração para os turistas. Um
desses lugares é o Armazém da
Gi, uma hamburgueria artesanal
que fica localizada no centro –
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mais especificamente na Praça de
Baixo, para os íntimos. Além dos
lanches, o espaço atrai a atenção
dos turistas que passam pela
cidade com seus doces e queijos
tradicionais. Os proprietários
Nestor Costa e Gislene Costa
explicam que usaram da cultura
local quando criaram os pratos.

Fotos: Divulgação

“Nossos lanches artesanais
tem nome dos personagens
como Emília (que por ser toda
‘maluquinha’ vem com geleia
de abacaxi com pimenta), Tio
Barnabé (com bacon, ovo e
couve frita crocante) e o mais
famoso o Rabicó Bêbado (tem

esse nome pois o Marquês de
Rabicó era um porco e o bacon
deste lanche é flambado no
Whisky Jack Daniels). Nosso
famoso queijo cremoso das
fritas é uma fusão de queijo
meia cura (de produtores locais)
com um parmesão defumado”,

explica Nestor.
Durante a pandemia eles
resolveram arriscar e expandir
o espaço. O ponto comercial
foi reformado com ajuda
da família e amigos para
começar a atrair os turistas
que passam por Monteiro.
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Além da gastronomia, a
hospedagem também chama a
atenção. Cercada pela Serra da
Mantiqueira, as paisagens são
de fazer suspirar quem decide
fazer uma parada. A Pousada
Capim Limão já recebeu
pessoas de diversas partes
do mundo, incluindo Estados
Unidos, Alemanha, Espanha,
Itália, Índia e até da Coréia
do Sul. Mas de acordo com
Camille Muller, proprietária da
pousada, os principais turistas
são do estado de São Paulo.
“Aqui temos o privilégio
de acordar com o canto
dos pássaros e admirar o
céu estrelado à noite […] a

estadia

proposta de um lugar para relaxar, se
reconectar com a natureza, ouvir o canto
dos pássaros e ser acolhido com afeto e
atenção”, revela Camille.
Localizada a cinco quilômetros do
centro, ela une os que gostam da natureza
e os que querem aproveitar o que o
centro de Monteiro tem a oferecer. Há
ótimas opções de passeios e alimentação
na cidade. Além do fácil acesso a rodovias
que também coloca o município em uma
localização privilegiada para quem gosta
de passear por outras cidades.
Os investimentos durante a pandemia
possibilitaram abrir a pousada para
quem quer o home office, ou o “roça
office”, como diz Camille, em um lugar
de mais paz. As perspectivas para a
retomada pós pandemia são as mais
positivas para os donos da pousada.
“Vejo que as pessoas estão mais à
vontade para se aventurar por aí, visitar
pontos turísticos e comer fora, então
isso aumenta ainda mais a satisfação dos
turistas que já tem vindo e um aumento
na procura daqueles que ainda não tinham
saído com a pandemia”, assegura Camille. g
Fotos: Divulgação
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UMA VIAGEM GASTRONÔMICA
PELAS CIDADES
PREPARE
O APETITE!

O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.
Entrevistas, receitas, dicas de restaurantes, os
melhores serviços delivery e promoções exclusivas de
um verdadeiro clube gastronômico on-line.

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES
AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO
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