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OBS: COBERTURA ATUAL 550,000 HABITANTES
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A sua empresa e o seu Rroduto cobrindo o

Oeste do Pará
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(093) 523-3348/522-4836
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5 ~, irradiando o melhor sinal

Pólo educacional com 7 instituições '
de ensino superior.

A melhor programação regional levando educação,
cultura, informação e entretenimento

para toda a região oeste do Pará.

Um merc~do consumidor com 500 mil habitantes
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AFILIADA REDE GLOBO

24 ANOS

7

a maior INTERAÇÃO
com o público ouvinte, através de GAMES

No Oeste do Pará, a maior força em comunicação.

94 FM - Sempre na frente.
TROFÉU IMPRENSA 2002
Melhor comunicador FMv"

Melhor repórter de Rádio FMv"
Melhor programação musicalv"

INFORMAÇÃO e DEBATE
a notícia em tempo real com o repórter celular,
o debate com o mesa redonda e o informe
ao meio-dia em ponto.

Sistema Tapajós de CDmu~icaçãDI

RÁDIO E TV TAPAJÓSLTDA
Av. Ismael Araújo, 266 - Santíssimo - CEP:68.010-600 - Santarém - Pará

Fax:. (93) 523 - 5831 e Tels. 523 - 4000 e 523 - 5000
e-mail: gercom@tvtapajos.com.br.

vvvvvv. rtvpontaneg ra.com.br
E-mail: rtvpontanegra@rtvpontanegra.com.br

Av. Mendonça Furtado? 1481 - Santa Clara - Santaréln-PA
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Impressão
Gráfica e Editora Tiagão.
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Projeto Editorial
Vintium Comunicação & designo

Diretor Editorial
Isaac Maciel.

Redação
Isaac Maciel. Márcio Ekex.
Emanuei Júlio Leite.

Direção de Arte
Elionéla Rocha.

Editoração
Gllmar da Costa Mota.
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Alexandro Rangel.

Fotografia
Edson Queiroz. Eliiank Uns de Queiroz.
Alfonso Glmenez. Paulo Jares. Geraldo
Ramos. Arquivo. Eriberto Santos
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Lago do Maicá. em mais uma de suas ve{as imagem.

MUSEU JOÃO FONA. A6ri!la umyrecioso arcevo deyefas

arqílio(ó!licaT'!J't90ara.

ORLA DE SANTARÉM. Novoyasseio yú6fico yara

ver o rio eyessoas.
te ~

Santarém ao anoitecer

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEISSÃO. Marco ia Co(o"ização

Portuguesa "O OlSte io Pará

APOIO CULTURAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM~
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público caminha no processo de
articulação junto às comunidades. O
programa de Diversificação do Pólo
Tapajós (parceria Governo do Estado do
Pará" Sebrae e Governo do Mutirão)
prossegue em seu trabalho de consultoria ,

de prospecção de aptidões locais para o
turismo. Em abril, em reunião na Agência
do Desenvolvimento de Santarém, o

consultor Helvécio entregou ao
coordenador de turismo, Emanuel Junior

Leite, o planejamento estratéjico de
desenvolvimento turístico cominitário da

comunidade de Ponta de Pedras, um

, documento onde foi inventariado as reais
I possibilidade da comunidade no cenário

turistico. Oprefeito Joaquim de Lira Ma ia e
I o Vice Alechandre Vonjá' tiveram contato
I com o documento.

No planejamento estratégico, as ameaças,
I as oportunidades, os pontos fortes e os

pontos fracos foram' levados em
consideração para que a equipe de

i trabalho tenha condição de agir no sentido
de capacitar os comunitários e dirigir os

i trabalhos daqui em diante. Ponta de Pedras
apresenta amplas condições de ser uma
comunidade diferenciada, pelo simples

I fato de ainda não ter sofrido o processo de
"invasão ", uma vez que todos são nativos e
ainda não permitiram a entrada de pessoas
de outros lugares para o ecoturimo,

, trabalhar com esse tipo de situação é algo
que faz qualquer equipe de sonhar alto.



Praia de Ponta de Pedras às margens do Rio T'P'9ós.
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U~a Arnaz8nia
Tudo se Traniforrna?
Tudo encanTa?
Tudo ceíebra a criaçao. n

o envolvimento da iniciativa
privada é público e notório. O
próprio Ricardo Frugolii se

. transformou no maiOr divulgador
d e S a n t a r é m p e io p a i s .
Aproveitando os seus contatos , já
trouxe à terra mocoronga os
principais meios de comunicação

o do Brasil, como o jornal O Estado
de São Paulo, além de revistas

, especializadas, como o Panrotas, o CtlWHtoio ,.io.o ,.io T'!P'Vós.

uma das publicações mais lidas por
quem trabalha no setor de lurismo.
Para o mês de abril, Ricardo está
agenddndo a vinda de mais cinco
meios de comunicação, que, com o
espaço concedido, vão dar mais
visibilidade ao espaço Pará. Além
do mais, depois da veiculação do
Rio Tapajós no Globo Repórter, o
interesse pela região aumentou em Lago do Maicá. Uma ias mais GefasyaisagetJs

todos os sentidos. ia Amazônia em Santarém.C> P ~çc:::t.º ~~ IC> ~c:::t.c:IC> rc:::t.
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CULTURA 20
Primeiragaleriade artefotográficade Santarém.

FOLCLORE 14
A mais sedutora de todas as lendas.

SANT ARÉM 28
O destino natural do turismo na amazônia.
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A marca que imprime qualidade.

INDICE

TURISMO URBAt'\)O 21
Uma praça de vários nomes e muitas histórias.

I Vegas Motel IlllBelíríu% :!fflotell
Agora com mais apartamento1f;

suites luxo~ a novidade!
f

Aos poucos Santarém vai abrindo as portas para novas possibilidades no
cenário turístico. Um dos segmentos que mais tem prometido crescimento é o
ecoturismo.

Por evidenciar os recursos naturais, aliado aopapel que o homem exerce para a
conservação do seu meio, o ecoturismo apresenta-se como umafonte inesgotável
de oportunidades para determinadas cidades da Amazônia. É o caso de Santarém,
que, reconhecidamente, apresenta uma história rica, um povo envolvido com
questões culturais e uma beleza natural ímpar. Quem, por exemplo, já não viu o
encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, que ocorre bem em frente à
cidade?

Mais do que motivos para sonhar com o ecoturismo, Santarém já está nafase de
atrair o turista. Além de todos os esforços dopoder público municipal, a iniciativa
privada "acordou". Parcerias importantes estão sendo oportunizadas por todos
os cantos, apostando no segmento que tem uma relação direta com a temática
amazônica. A Echo Tour Operadora é, sem dúvida a empresa que mais tem
trabalhado no sentido de divulgar Santarém, Alter-do-Chão e o rioArapiuns.
A empresa paulista foi, efetivamente, aprimeira operadora do Brasil a divulgar

Alter-do-Chão em um espaço destinado ao turismo, em uma publicação de
circulação nacional. Há algum tempo, a revista Viagem e Turismo expõe a antiga
vila dos índio Borari, num esforço de marketing implementado pela empresa. O
diretor Ricardo Frugoli, é o empresário do setor de ecoturismo que mais tem
contribuído para a disseminação da vocação turística de Santarém pelo Brasil
afora. Ricardo costuma diser que chegou na frenta e ficou encantado. Aliás,
Ricardo Frugoli será um dos palestrantes do seminário Ecoturismo sob a ótica do
Desenvolvimento Sustentável, que será realizado em Santarém, no dia24 de maio.
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Representante em Santarém II

Odmilson Carlos de M. Campos
Tel: 9988-1955 E-moil:ocostumado@tectmet.com.br

la~ora~riode Análises Clínicas

SANTANA
San~rem · Obidos

- Dois Endereços no Oeste do Pará.

comidas

típicas
amazônicas

éfalarde
seus
exotismos,
fusões de
culturas e

modos de

preparação
seculares.

Outro prato que
esbanja exotismo é o paxicá de tartaruga, um
prato preparado por algumas tribos e caboclos
amazônidas. O paxicá de tartaruga é um guisado
da carne dojlgado da tartaruga cortado em
pequenos pedaços, o resultado é seguramente
um prato saborosíssimo, ou mell1Ol;uma iguaria
amaZOJ1lca.

Nosso objetivo não é estimular a caça de
quelônios, mas apenas mostrar a variedades e o
exotismo de uma cultura culinária riquíssima,
construída através dos séculos pelo homem
amazônida.

Pajuçara, Pindobal, Alter-do-Chão,

que mais parecem o Olimpo dos
deuses, são apenas alguns roteiros

deste enorme paraíso.
O rio Tapajós que nasce na divisa dos
estados do Pará, Amazonas, Mato

Grosso, surge do encontro dos rios
Juruena e São Miguel. Traz águas
esverdeadas e nelas as esperanças e os

frutos de uma união que se quer longa.
São 132 Km de praias embelezando
inÚmeras vilas, povoados e cidades.

Quando se fala que Santarém é~lm
encanto, se quer falar entre outras

belezas, do rio Tapajós. Um encanto

de vida para os que para ele e dele
vivem. Um encanto de contemplação

para os que por olhos livres

contemplam o pôr-do-sol. O pôr-do
sol do Tapajós.
Durante o verão, cem quilômetros de

praias surgem como um convite ao
paraíso: Arariá, Caju tuba,
Carapanari, Ponta de Pedras,
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Habitação ribeirinha, Rio Maica.
Area de Várzea, Santarém.

.L;:;urupt:: UV /:JJUrnUnUl - L/t::Slt:: uu ruru.

~1í~~ I.abolatólio
- Cenllo de Dia9ftÓ/licoI

'-JfB labolalo,iai,
Exames de Análises Clínicas em Geral, Preventivo do Câncer e

Citopatologia Oncótica, Marcadores Tumorais, Anatomia Patológica,

PSA,HIV, Análises Físico Químico e Bacterio/ógica de Água.
., ,: /I I

Outro prato que é de deixar água na
boca é o pato-no-tucupi, mais
conhecido como o rei da cozinha

paraense. O preparo requer o pato
assado em umforno e depois fervido
no tucupi já temperado. Os
paraenses preferem comê-lo com
farinha, num sabor mais realçado,
mais pode ser apreciado também só
com arroz.

É impossível não se apaixonar pela
cozinha amazônica, entre as
iguarias mais cobiçadas temos o
Tucunaré, um dos mais saborosos

peixes de nossa fauna ictiológica.
Sua carne branca é realçada pela
gordura em determinadas partes o
que o torna de um sabor inigualável,
seja assado no forno, frito na
manteiga, como caldeirada ou
simplesmente cozido no tucupi, com
o precioso acompanhamento do
jambu, em ambos os casos é uma
19u
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Aspectos da Praça Rodrigues
dos Santos.

Av. Rui Barbosa cl Otaviano de Matos

Fone: 522 . 2877 . Centro
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Trav. Antônio Justo, 1269 • Caranazal
(prõx. a Borges Leal) ,. Santarém-PA
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ALMOÇO EJANTAR.

:Éc:lerSonsa
Ernando S. Sonsa
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http://www.fit.br-fit@fit.br
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Faculdades Integradas do Tapajós

Aspecto dafaixada do antigo Teatro Vitória,
ao redor da Prç.Rodrigues dos Santos

Vista panoramica da Praça Rodrigues dos Santos

Arquivo: Revista da Festa de N. S. Da Conceissào I
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Na administração do capitão Elmano de
Moura Meio, uma de suas obras foi a
construção da referida praça que recebeu
asfaltamento, estacionamento para veículos
e arborização. No meio da praça foi
edificada um bonito jardim com um chafariz
ao centro. Dias após a inauguração, por
questões políticas o chafariz foi demolido e

1 no seu local, colocaram uma estátua do

1 brigadeiro Haroldo Veloso. Anos depois na
administração do prefeito Ruy Corrêa, foi

1 retirada essa estátua e afixada a do padre
1 BettendOlf

Em 1997 no governo de Joaquim de Lira
Maia, foi erigido um novo cruzeiro no
mesmo local onde estava localizado o

cruzeiro da antiga aldeia, como marco da
chegada dos fesuítas, início das missões no
Tapajós.
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EQUIIÁQUIIMS
EQUIPAMENTOS

E MÁQUINAS IND

Ancoradouro Ttristico do porto de Santarém

o TEMPERO GLOBAL1;1."J:lffi ,U
. . '" , - '. ~:

LBDt>J _~~ :'..

missões a Igréja realizou naquele
local gran1des cerimônias

católicas; 01 apelido veio de
imediato "Praça das Missões ".

Realizado n~ ano de 1960, o
primeiro Congresso Eucarístico
de Santarém,l foi um grandiosoI
evento religioso com enorme
repercussão pupular; a
população bAtizou o largo de a
Praça do Conkresso.

Na administração de Ubaldo
Corrêafoi retirado dali a usina de
energia elétrica, as paredes do
prédio foram hproveitadas para a

construção d{ um npvo merçado;
obra concluída pelo prefeito
Everaldo Ma).tins.

Com a chegada do Império e o
casamento~do~impemdor....o.Lar.go
fi· .1'; .Il d . d IOl OjlCza mente enomzna o
como a !Praça da Imperatriz.
P I .1assaram-se os anos e vel~
República~' os governantes ..

Foi em lf27 que o local recebeu
oficialmente o nome de Praça Dr.1
Rodrigu~s dos Santos, em

homenagJ,m ao ex intendente Dr.1
Manoel Waldomiro Rodrigues.I I

dos Santqs que faleceu um _ano]-
antesem Paris. ,

Na admipistração do pre(eit I
Borges Lefl o município adquiriu.
o serviço Ue luz, a u$ina de arro
ali existen~efoi extinta e oprédio,

utilizado 1omo usina geradora'd,energia. if.0pulação denomino
o largo de a 'Praça dâtJSina .
Com estabelecimento das santas

[ ARQU-ITETURA - CONSTRUÇÃO ECOMÉRCIO LTDA-l--- ---- -----------. - -. - - - - - - -- ------ --- - -

",~ ...,. -~.. " ~

Fone: 93 523~9552

Fax 93 523-0561E-mail: equipmaq@netsan.com.br

Avenida Mendonça Furtado, 2213
CEP: 68040-050 Aldeia. Santarém - 'Pa

Máquinas para Padaria, Açougue ,Sorveteria,
Balcão Refrigerado e Gôndola

~~os~ r- .

Fone: (93)
522-5380/523-4043/9975-3995 I

E-maU: bleck@tap.com.br

AR-C O
Edvaldo Uchoa Gonzaga

Sócio-Proprietário
5337 - D CREA - PA

Av. Mendonça Furtado, 1986 - Aldeia
:Santarém - Pará
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Av. São Sebastião - 1423 - Santarén
Fone: 523-0110

atual praça DI: Rodrigues dos Santos considerada como o berço da

cidade de Santarém, já recebeu inúmeras denominações, tanto por de
creto oficiais como pelo costume popular.
Alguns meses após ter chegado à aldeia dos Tapajós o Pe. João Fellipe
Bettendorf, construiu a primeira igreja ao redor das casas de taipa a partir
de então, essa área passou a ser chamada pelàs índios de
"Tupanaocara ", ou seja, terreiro ou praça da 'igreja.

A quarenta metros a frente da igreja existia um
enorme cruzeiro erguido
antes mesmo da chegada do padre
Bettendorf, anos depois substituido por
outro lavrado e esquadrejado .
Esse cruzeiro atravessou séculos de

pé e por isso o local ficou conhecido
como o Largo do Cruzeiro.
Com a construção da atual
Igreja Matriz a praça passou a ser
chamada de Largo da Igreja Velha.

I IIE:FE.F'.L•.•"

RECURSOS HUMANOS- .- -- - ...
Agencia de empregos,Treinamento

Cursos,Palestras e acessoria

\~.

Funes
(93) 522-1966

9121-1886

Imobiliária
OrquídeaCIUCCI 32~3

Tnn. PJ'ufl':\'\nrCal"':lIlm_ M _ .\Id~i:l
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seja a concepção da vidc, tah'e7.porque a
vida seja a resistência de uma cOl1cepção.
Nesse novo percurso em que o Tapajós é

filho, pai, seresteiro, poeta e dançador, a ~
impressão mais forte que fica,· é a de que
Santarém é o seu destino natural.

Nela ele fica para os olhos.
Nela ele vive com o Amazonas a diferença

da convivência pacífica, sem indiferença.
Nela ele desperta e relaxa.

. Nela ele inspira botos, lendas, heroísmos.
Frivolidades e eternidades.

Nela ele é simplesmente sedutor.

CULTURA
INGLESA

Av. São Sebastião. 804 - St"' Clara
CEP 68005·090 - 5antarem - Pará

Telera>< (93) 522·7247

e-mail: cultura@icabo.com.br

iconográfica da ciranda financeira e
decide ver o desabrochar de uma flor na
Amazônia, ou seja, a Amazônia desabro
chada como uma flor para o homem. E
nessa correnteza o rio Tapajós nos dá o
sentido da floresta. A floresta nos dá o
sentido pleno do rio, microorganismos que
correm e alimentam algas e peixes, seres
microscópicos que alimentam a cadeia,

que desencadeia e liberta na floresta o
sustento dos animais.

A Amazônia parece não ter limites. De
Santarém, descendo o rio Tapajós, pode
mos tomar um dos seus afluentes mas não
conseguimos tomar suas dimensões. É
puro êxtase, é pura paz. Nos olhos d'água,
nos olhos do homem da Amazônia, não

encontramos olhos para o mundo
"civilizado" até que a última árvore caia e
sucumba qualquer resquício de resiStência
à depredação florestal pelos ..homens.
Voltamos com a certeza de que ainda assim
a floresta resistirá, talvez porque o belo

Santarém Speaks English
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refrigerado.
Será o primeiro espaço
reservado à arte fotográfica.
Sem dúvida Santarém estará
ganhando um espaço que
enriquece a cultura e a arte local.
O prédio que fica na Floriano
Peixoto, é uma construção da

segunda metade do século
XIX e mescla o requinte
da arquitetura moura com
traços gregos trazidos
pelos portugueses.
O prédio passa
atualmente por um
processo de restauração
que prevê a recuperação
de formas e traços
originais - é conferir!

Em breve Santarém ganhará
sua primeira galeria de arte
fotográfica, um espaço cultural
organizado e projetado pelo
fotógrafo Edson Queiroz.
A galeria terá bar, salão de
recepções, stúdio fotográfico,
além de espaço dançante

Umª arte de galeria.

'''Uma lição de preservação

,dopatrimônio histórico. }J



Sobre botos
existem mil
e uma
estórias e
mil e uma
crenças.
Uma delas
faz menção
à sua
capacidade
de se .

transformar em homem e
assim seduzir moças
interioranas, solteiras ou
não. Sobre eles existem
mesmo muitas estórias.
Quando uma mulher
habitante dos rios
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amazônicos engravida e
não possui marido ou
companheiro, dizem que o
seu filho é do boto. Dizem

também desse grande
cetáceo que vira homem,
que em noites de festas ele
aparece com chapéu na
cabeça, bem apessoado,e
elegantemente vestido.
Porém acabado o encanto,
na hora de se transformar
em boto novamente, vê-se
que todos os acessórios
que usa são habitantes das
águas: a espada é um
poraquê, o chapéu é uma
arraia, o sapato é um acari,
o cinto é um aruanã.

(G:r~~ ~n<C).
IJR<CDTEL

Co:!forto com economia
e qua{;crade.



Já por volta de 1964, Ruy Barata publica uma André Barata, conversamos, sobre a
série de Artigos no "Jornal do Dia "contra a perseguição política a seupai nos idos de
construção da estrada BELCAM. Em 31 de 64. Foi uma conversa emocionada.

março quando ele publica o Último artigo, Perguntei na despedida sobre sua fé nas
·ocorre o golpe militar que levaria à sua resistência ele me olha enérgico e
·demissão do cartório e lhe aposentaria profundo e também saiu cheio defé.
·compulsoriamente da cadeira de literatura Fica-nos de Rui Barata seu legado
'br~sileira dafaculd~de dejilosojia ~etra~e arte. artistico e a superação poética de um
,FOipreso por 63 dzas um fato curwso e que a poeta arranjado r do mundo.
comunicação entre eles (Isidoro Alves,
,Pedro Vilhena, Felix Coqueiro, Ruy Barata)
presos políticos erafeira através de poemas.
, Mas por poemas, foi também sua procura por
sentido, foi sua comunicação com o mundo. De
·"Anjo dos Abismos" publicado em 1953
passando por "A linha Imaginária" de 1951 à
i "Paupixuna ", ele sempre encontrou na poesia
uma' forma de comunicação sublime e de
Isuperação constante .
· A parceria entre Paulo André (seujilho) e Ruy,
levou, primeiro os Paraenses e em seguida o
Brasil inteiro a conhecer "Esse rio é minha

'rUa" "Endauê Tupã" canções gravadas pÚ
Fafá de Belém e que foram sucesso nacional.
A partir dai "Paupixuna" e "Foi assim" dão
,repercurssão para o trabalho de Ruy Barata e
Paulo André Barata.

, Numa tarde ventilada de domingo em Belém,
desci ao Café Cosanostra e lá encontro Paulo

~ ~
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'INOS luares da amazônía, no reflexo daluz no rio
caminha um
boto-homem,
um ser
aquático e
viril, nesse
rimar se excita
a Kuiãtan. O

toque do boto
um olhar e um beijo ardente, um

ergulho no rio e um adeus pro dia
seguinte, um novo luar. Em todos os rios,
em todos os igarapés, em todos os
braços, em toda tentativa de contar
estórias, uma cabocla é seduzida, uma
ficção é produzida no seio da Amazônia,
um boto é contado para meninos e
memnas.
Viver na Amazônia é também se inserir
num mundo mágico, com histórias e

..Ienda milenares. O homem branco, o

ii homem negro, o nativo, essa sincronia
,11 de cores, essa fusão de tipos, produzem'
ilno homem amazônida um imaginário

;~sem igual. Em todas as vivências, em.~todas as formas de interagir com o
~meio ambiente, a partir dos chás de
ervas, passando pelos óleos e os
cultivos, tudo é regido por uma lendária
ordem natural. Tudo é construido a partir
de um respeito pelo patrimônio cultural
que os antepassados Ihes deixaram.

1t4 lenda do boto promove prosas,
_ 'fgargalhadas, cantigas e' toadas, mas

EXECUTIVO CAMINHAO I . ,PASSEIO TRATOR ta vez o que se queira mesmo e celebrar
LANCHA BARCO . b . /' . ç-
IET-SKY ~ MOTO I nossa sim lose eco oglca, a tusao, a............. ~ , .... 'interaçãoearecriaçãodanatureza.

TERREODO AMAZON PARK HOTEL-SAlA 12-SANTAREM-PA
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AERÓBICA, LOCALIZADA, STEp,CIRCUITO,

, MUSCULAÇÃO, KARATÊ TRADICIONAL, BALLET
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no cargo por sua amizade com o ex-governador
Eurico Vale, deposto pelo Golpe de 1930. Este
episódio levou afamília de Ruy afixar residência
em Óbidos, onde seu pai trabalhou como
advogado, só retornando a Belém em 1950, por
convite do governador Zacharias de Assumpção,
para o cargo de Procurador Fiscal do Estado.
Por essa época Ruy Baratajá havia enveredado

por uma carreira política e disputava reeleição
para deputado estadual, chegou a ter sua
candidatura impugnada acusado de comunista,
contudo teve ganho de causa no Supremo
Tribunal Federal. Após dois mandatos como
parlamentar na Assembléia Legislativa, Ruy se
candidatou a deputado federal, ficou como
primeiro suplente, em seguida assumindo a vaga
de Lopo de Castro que se elegera prefeito de
Belém. Até 1959 Ruy foi deputado federal no Rio
de Janeiro.

De volta a Belém, Ruy Barata reassume o
Cartório do 4° Oficio para o qual tinha sido
nomeado no início da década de 50.

O tempo lhepermitia escrever eRuy assumiu a
direção do suplemento literário de A Província
do Pará.

O Café Central era o ponto de encontro em que
artístas e intelectuais se reuniam, era a roda

preferida de Ruy em suas prosa com Jczcelim
Brasil, Paulo Plínio, Benedito Nunes, Waldemar
Henrique, Max Martins e até mesmo Clarice
Linspector.

Il1tff!1aml~.~c,~A~IJII~'"
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parque de brincar". A praia naquelaIépoca acompanhava toda a frente da
cidade, as ruas estreitas, os prédios ,l

coloniais e a movimentação no entreposto
comercial, faziam de Santarém, como
escreveu Lúcio Flávio Pinto: "uma

civilização litorânea, o centro de uma
cultura autônoma, completa e
diferenciada ".

Ruy Barata que nasceu na rua Francisco
Corrêa, foi batizado por Frei Ambrósio,
um alemão que ficaria para a história de
Santarém e com quem também fez sua
primeira comunhão.

Aos dez anos veio a mudança, Ruy foi
para o internato do Colégio Moderno em
Belém, passando pelo colégio Nazaré e "I

vindo a concluir o ginásio e o pré-jurídico 1no colégio Paz de Carvalho. O ingresso na .,
faculdade de direito foi o início na carreira
profissional e a afirmação da carreira
artistica.

Durante todo o período estudantil, Ruy

passava as férias em Óbidos, para onde Isuafamília mudou-se.
Seu pai que durante anos exerceu em

Santarém o cargo de Juiz substituto,foi em I1930 nomeado Juiz de Direito de Bra

gança, época da mudança da família para
Belém, porém foi impedido pelo
Interventor do Estado, Magalhães Barata,
de tomar posse

MScidO em Santarém, em 1920, Ruy
Paranatinga Barata foi uma' das
figuras de maior expressão na vida

cultural, artística e política paraense no
século xx:
Dono de um talento poético incomparável,
Ruy cantou, declamou e embalou as noites
paraenses. Militante político, tendo o
Direito por formação, Ruy também
desagradou efoi perseguido.
Ruy Barata viveu boa parte de sua infância
em Santarém e por elas (sua infância e a
terra mocoronga) viveria saudosista e
nostálgico a vida inteira. Filho de Dona
Noca e do juiz Alarico Barata, Ruy teve o
pai como seu educador, com quem fez todo
oprimário em casa.
Segundo opróprio Ruy, a Santarém de sua

infância era profundamente musical
"cheia de músicas, seresteiros epianos".
O gosto por compor foi logo despertado
por todo esse ambiente musical que
Santarém lhe proporcionava, fosse pelos
musicais no "Cine Guanabara" ou pelas
aulas com o mestre Zé Agostinho (pai do
maestro Izoca) ou mesmo pelo Tapajós,
tudo lhe era inspiração.
Naqueles tempos em que Ruy encontrava

escultura de cerâmica tapajônica no
quintal de sua avó, também se arriscava
em escapudidelas para mergulhos no rio.

Como ele mesmo dizia: "o rio era o meu
. : 16
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