
 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSE IMPERADOR DO IPIRANGA 2014 

OS QUATRO DEUSES ENCANTADOS SOB AS BENÇÃOS DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

Sinopse 

 

Um dia quatro deuses celestiais tiveram a missão abençoar e encantar as terras do futuro. Estes 

Deuses então foram em busca do local ideal para abençoar sua magia e a partir daí criar uma 

história de paixões, lágrimas, conquistas e com certeza de um final feliz. Coroado pelo grande 

"Imperador" da  sabedoria seguiram seu destino na certeza de que a terra do futuro é aqui. 

 

Tudo começou ali, no caminho da Serra do Mar, o proprietário de uma grande gleba, Capitão 

Duarte Machado sonhou em 1631 que suas lamacentas terras (Tijucuçu) se transformariam em 

uma cidade tão dourada quanto o Eldorado e tão brilhante quanto o Sol. Esta mensagem foi 

enviada por quatro deuses que protegeriam o local. 

 

Duarte e sua esposa ofereceram, após o sonho, as terras aos monges de São Bento, certos de 

que o sonho era uma mensagem divina. 

 

Os monges beneditinos aproveitaram a região para criação de gado, construindo também em 

1717, uma capela dedicada a "São Caetano diThiéne", o santo padroeiro da fertilidade com 

ajuda de uma tribo de índio: os "agueobys", termo que significa "homens de plumagem azul". 

Era o Deus da Anunciação que se manifestava. 

 

Vieram os negros africanos utilizados como mão-de-obra nas construções e também, vez em 

quando, aparecia o Imperador Dom Pedro II com sua esposa Tereza Cristina. Mais tarde, o 

contingente africano foi substituído pelos imigrantes italianos. Surge a ferrovia que ligava São 

Paulo a Santos e a estação de São Caetano foi fundada. O segundo Deus, das graças da liberdade, 

se apresentava e abençoava o crescimento e prosperidade do local. 

 

Os italianos trouxeram as sementes de uma fruta originária da Índia, conhecido depois como 

"melão de São Caetano", uma erva de propriedades medicinais. A criação do município era 

necessária e São Caetano virou cidade em 1948 graças ao "São Caetano Jornal" que criou um 

plebiscito junto a população da região. 

 

A cidade crescia. A Igreja da Matriz virou símbolo e a sua volta ainda comemora-se uma das 

melhores festas juninas da região, com a tradicional e animadíssima quadrilha, barraquinhas e 

muitos visitantes. 

 



Surgia também o primeiro cinema com o filme "Argila Humana" que contava a história do 

homem originado do barro. Não podemos esquecer o Teatro Municipal Santos Dumont, e sua 

primeira peça foi a tragédia grega "Átridas". Eis as bençãos do Deus das Artes e dos Campeões. 

 

Os artesãos da cidade têm um espaço próprio para expor e vender suas criações, é a Casa do 

Artesão que estimula a produção artesanal sendo um mecanismo do desenvolvimento 

econômico e de inclusão social. 

 

Outro polo atrativo ainda em desenvolvimento é o Carnaval, onde as escolas de samba desfilam 

geralmente na Avendia Guido Aliberti, com muito brilho e raça de seus componentes. 

 

São Caetano também tem um nobre filho: Arthur Zanetti.O atleta que compete em provas de 

ginástica  artística foi medalhista de ouro na modalidade de argolas nos Jogos Olímpicos de 

Londres 2012. 

 

O São Caetano Futebol Clube, famoso "Azulão" foi campeão paulista de 2004 e continua sendo 

uma das forças do futebol brasileiro. 

 

A Orquestra Filarmônica da cidade até hoje busca sempre novos talentos e o Museu Histórico 

Municipal abriga cerca de 5 mil peças, dentre objetos pessoais de antigos moradores, 

ferramentas de trabalho, objetos de olarias e cerâmicas. 

 

No seu Parque Industrial, São Caetano conta com importantes indústrias automobilística, 

siderúrgica e do ramo de tijolos. São as engrenagens do progresso. 

 

O comércio é variado e o alto padrão de educação deixam seus habitantes orgulhosos. Está em 

primeiro lugar na lista dos municípios brasileiros por IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

não existem favelas e o analfabetismo é nulo. 

 

Os monumentos da cidade são preservados pelo Rotary Clube que também investe na área 

social, para o bem estar da população. O Aquapolo, que consiste numa Estação Produtora de 

Água Industrial com a capacidade de produção de 1.000 litros de água de reuso por segundo, é 

um outro marco para o povo do lugar. 

 

A Escola de Ecologia de São Caetano do Sul é uma referência em educação ambiental para a 

cidade e a região, conta com espécies da fauna (aves e peixes) e flora (plantas ornamentais, 

medicinais, tóxicas, carnívoras, frutíferas, árvores nativas e exóticas) brasileira. 



 

Com o Deus da Preservação e Memória, esta é São Caetano, protegida por deuses e enfeitada 

de parques e praças, de verde e de concreto. Mas um concreto furado por um linda flor que 

desabrocha hoje no Anhembi no canto e na garra de nossa querida escola: Imperador do 

Ipiranga. 


