04 – Raízes
Raízes na terra se conservam. Raízes humanas em vida, em um bairro, suas
tradições se mantém.
Ao chegar ao Bairro Santa Olímpia, que se diz rural, nota-se a aparência de um
local urbano.
Pelo bom gosto e cuidados pessoais, onde o bom gosto com cada pequeno
detalhe é o que mais o identifica como um local urbano, mas muito próximo ao
campo.
Logo se percebe, pela acolhida, lindas e variadas flores que aos visitantes dão
boas vindas.
Raízes permanecem como boas vegetações, que bons frutos dão. Assim é o
povo conservador de Santa Olímpia. Homens de chapéu de lebre, ternos de
linho e gravatas ali chegaram durante várias décadas passadas.
Hoje, pela estrutura e mundo moderno algumas coisas tomaram outros rumos.
Novas famílias se constituíram, bens materiais conquistaram, mas no Bairro
Santa Olímpia permanece, em grande parte, a tradição. Um pedaço de mundo
encantado, onde imigrantes tiroleses permanecem e conservam seus dialetos.
Costumes, músicas, colônias, danças típica, corais e grupos folclóricos encantam e cantam em apresentações nas cidades vizinhas.
As ruas, com arquitetura preservada, onde o antigo mantém o gosto e desejos
da colonização, sem esquecer algumas modernidades.
Ao lembrar os grandes altos das montanhas, com igrejinhas, a Deus, devotos
para oração sempre a esperar.
Assim é a igreja Santa Olímpia, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, mãe
de Jesus, nosso Redentor!
Nesse bairro rural, com aspecto urbano, grande progresso se conquistou. lugarejo pequeno que é cercado de bons vizinhos, como Águas de São Pedro, Piracicaba e Santana.
A tecnologia avançou e os jovens seus trabalhos de fotografia e outros realizam.
Também, com a beleza do lugar, fotógrafos bons trabalhos só a tem a desenvolver. Na praça da igreja pessoas se põe a conversar e numa cafeteria, jovens
e casais de namorados passeiam por lá.
Com toda tradição que se mantém, a polenta não pode faltar.
Santa Olímpia é o lugar onde muita gente deveria visitar e, com certeza, pelo
bom acolhimento e charme do lugar, de lá não iria querer retornar.

