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EXPEDIENTE

Dia do Tropeiro – “Caminhos”,
foi a 3ª edição do evento em
homenagem aos tropeiros, que
aconteceu dia 26 de maio de
2018, na Escola Estadual Visconde de Itaúna, no tradicional
bairro do Ipiranga, em São Paulo. Teve inicio às 11h e foi realizado pelo corpo docente e discente do curso de Tecnologia em
Eventos, da Fatec Ipiranga.
Aproximadamente 250 pessoas
estiveram presentes. Acolhidos
pela equipe de recepção, os
visitantes puderam ter um breve
contato com a historia dos tropeiros, por meio da galeria de
imagens, onde foi possível conhecer suas origens, como viviam, por onde passavam e até
mesmo a linguagem que utilizavam e outras curiosidades, que
fazem parte da própria história
da formação da cidade.
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TROPEIROS NA HISTÓRIA
O movimento dos tropeiros teve
início entre os séculos XVII e XVIII,
com as demandas que haviam na
época, de transporte de produtos,
especialmente com o início da
mineração, feita pela Coroa Portuguesa. Os tropeiros carregavam
alimentos e gêneros de primeira
necessidade, do Sul para o Sudeste, para a região das minas,
pois devido à corrida pelo ouro, e
a ganância pela riqueza, os senhores se negavam a investir na
produção de alimentos, o que fez
com que muitas vidas fossem
ceifadas, pela fome. Graças à
eles, houve o surgimento de várias cidades como: Castro (PR);
Lapa (PR); Bananal (SP); Santana
de Parnaíba (SP); Sorocaba (SP),
Taubaté (SP), Resende (RJ), Congonhas (MG), São João Del Rei
(MG) e Tiradentes (MG).
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EXPOSIÇÃO TROPEIRO
Vários itens da decoração remetiam às casas
de origem interiorana, trazendo uma lembrança
afetiva para os participantes do evento .

Os participantes do evento puderam saborear os pratos preparados pela comitiva “Vai quem quer e vorta quem puder”, comitiva
fundada em meados de 2003, atualmente com 67 pessoas, aproximadamente. Elas são responsáveis pela queima do alho, que é a
abertura do preparo dos alimentos dos tropeiros.

GASTRONOMIA
A festa será lembrada pelo aroma

parados por 50 integrantes de sua comiti-

de comida feita na lenha: arroz de

va.

carreteiro e feijão tropeiro, além da
farofa e carne. Esse tipo de alimento é preparado durante o percurso
das comitivas para servir aos tropeiros. O fundador da comitiva se chama Zinho e no último mês de abril,
na cidade de Cascavel (PR), organizou a maior costelada do mundo,
com aproximadamente 16,5 toneladas de costela de chão, que rendeu

515 costelas e 2 mil espetos, pre-

Estiveram presentes também vários fornecedores que trouxeram quitutes como o
milho verde, curau, pamonha; doces caseiros (da Doces MN) como o doce de
leite, biscoitos amanteigados e mel e até
mesmo novidades culinárias (Via Verde)
como a pamonha vegana e a coxinha de
jaca; sorvetes (Damp sorvetes) e as compotas da Capiau Pimentas que há 18 anos
vem comercializando seus produtos.
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ATIVIDADE CULTURAL
A abertura da atividade
inicia ao som do berrante
de Fabiana, sócia fundadora da Capiau Pimentas, de
Barretos, cidade muito
ligada à cultura dos tropeiros.

A apresentação
segue
embalada por músicas
sertanejas clássicas e com
suas modas de viola ao
estilo rancheiro, a dupla
Luciano e Bel soube dar
um toque bastante acolhedor e nostálgico ao evento.

Fabiana participou em
Barretos, do concurso de
melhor tocadora de berrante e fez uma demonstração de como se toca um
berrante e suas variações.

ARTESANATO
No

houve

artesanais com uma diver-

uma variedade de produ-

artesanato,

sidade de produtos para

tos

brindes sustentáveis.

artesanais

como

bordados (Márcia Borda-

Miniaturas confeccionadas

dos) todos feitos à mão,

manualmente

utilizando a técnica de

foram atrações.

ponto cruz para adornar
toalhas de rosto e de
banho, panos de prato e
descanso

de

panela.

Também arte em madeira MDF da Patrícia Artesanatos e Ecoprodutos

AMBIENTAÇÃO
O ambiente tropeiro estava
bem representado na decoração rústica, inclusive com a
utilização de materiais reciclados como pallets e caixas de
madeira, que normalmente são
utilizadas para carregar frutas e
verduras. Vários itens da decoração remetiam às casas de
origem

interiorana,

trazendo

uma lembrança afetiva para os
participantes do evento.

também
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RECREAÇÃO

Aconteceram as atividades com as crianças, dentre as quais se destacaram artesanato, brincadeiras e contação de historias.
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APOIOS

PARCERIA

Doces MN
Via Verde
Damp sorvetes

Márcia Bordados
Comitiva Capiau
Recanto da Vovó

Grupo Escolar Visconde Itaúna

Hora do Encanto
Patrícia Artesanatos
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