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Ateliê vira bar e atrai gente
de toda a cidade

Pista de atletismo do
Eldorado: berço de campeões

Especialista em mosaicos une arte e descontração na zona norte
Ricardo Boni

Lara Pessoa

lara.pessoa@diariodaregiao.com.br

U

m espaço que reúne
arte e boa comida.
Essa é a definição
ideal para o Barteliê,
que como o nome já
revela, combina bar
com ateliê. A ideia
veio da mosaicista Carol Escabin, de 39 anos, que em
junho de 2015 construiu o seu
ateliê de mosaicos em um espaço cedido pelos seus pais na
casa deles, no Eldorado.
A inspiração de transformar o lugar em um bar para
artistas e também para os amigos surgiu com o marido. Carol conta que eles começaram
a servir comida em eventos de
artesanato quando ele deixou
o emprego em um restaurante
onde trabalhava. “Como ele
cozinhava, quando fazíamos
esses eventos já vendíamos algumas comidas, então tivemos
a ideia de chamar alguns amigos para cozinhar ali dentro”,
explica ela.
A junção dos dois propósitos não poderia ter dado mais
certo, já que o Barteliê leva
para a região norte um novo
conceito de entretenimento. Para Carol, um lugar que
fale de cultura e que exponha
arte é muito importante, independentemente de seu tamanho. “Sempre fazemos exposições, mostramos músicas
interessantes e ótimos artistas.
Eu acho que não precisa ser
um museu, um espaço enorme
para que se fale de arte, em um
espaço pequeno você também
consegue mostrar e dar acesso
para a população”, conta.

O velocista Hugo Balduíno de
Souza, que, em sua passagem
por Rio Preto, treina na pista
de atletismo do Eldorado
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Bar é

ios

s, jornalistas e publicitár
ponto de encontro de artista

De acordo com a mosaicista, o espaço foi bem recebido
na zona norte e despertou
curiosidade pela proposta.
Além disso, Carol conta que
foram quebrados bloqueios,
preconceitos que existiam
entre moradores de outras
regiões da cidade. Muitas
pessoas que não conheciam o
Eldorado passaram a conhecer
justamente por causa do Barteliê. “Eu vejo muito a forma
que outras regiões viram esse
projeto. Por exemplo, as pessoas que moram na zona sul
de Rio Preto romperam essa
barreira que existia e vieram
contemplar a arte aqui na zona
norte. Foi muito interessante e
muito importante para a sociedade como um todo”, diz.
O crescimento da parte
cultural na região é outro ponto importante destacado pela
artista. Ao longo dos anos em
que abriu o espaço, ela viu um
aumento de projetos e locais
voltados para a parte cultural.
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Segundo ela, o processo de
crescimento pode parecer lento, mas é uma mudança muito
valiosa para os moradores da
região.
Alguns planos para o futuro do Barteliê já estão sendo colocados em prática. Um
deles está no resgate de como
nasceu o ateliê, diminuindo as
aberturas do bar e voltando as
atividades mais para as práticas
artísticas. Outra novidade está
na comida feita lá. Após criar
alguns salgados que ficaram
famosos por quem frequenta o
local, agora será criada a linha
de congelados que será vendida
para outros lugares da cidade.
SERVIÇO
Barteliê Gastrô
Rua: Três Fronteiras 2695 - Eldorado São José do Rio Preto
Telefone: (17) 98809-7887
Facebook: https://www.facebook.
com/barteliegastro/
Instagram: https://www.instagram.
com/barteliegastro/

M

uitas pessoas já
passaram, correram e saltaram
pela pista de atletismo durante os
mais de 40 anos
do Centro Esportivo Integrado do
Eldorado, em Rio Preto. Enquanto alguns encararam a
prática como uma opção de
lazer, outros viram na modalidade esportiva o sonho de
se tornar um grande atleta.
Esse foi o caso de Mauro
Vinícius da Silva, mais conhecido como Duda, que se tornou
bicampeão mundial indoor de
salto em distância durante sua
participação nos Mundiais na
Turquia (2012) e Polônia (2014).
Diante destas grandes conquistas, o medalhista mundial, que
treinou durante muitos anos na
Pista de Atletismo do Eldorado,
virou referência para os atletas
amadores de Rio Preto.
Outro destaque da região
que ganhou o cenário mundial
foi Hugo Balduíno de Souza.
O velocista, que usou a pista do
Centro Esportivo do Eldorado
entre 2007 e 2013, participou

do revezamento 4x400 metros
do Mundial de Atletismo em
Londres em 2017. Hugo só deixou Rio Preto por causa das más
condições da pista para a prática
esportiva, mas, quando retorna
à cidade, ainda costuma ir até o
local para treinar.
Além da Pista de Atletismo, o Centro Esportivo possui
quadras poliesportivas, campo
de futebol, uma academia para
todas as idades, piscina pública, parquinho infantil e aulas
de ginástica, caratê, natação,
basquete, zumba, hidroginástica e capoeira, além de contar
com uma unidade avançada do
Procon.
Já quem mora no Solo Sagrado, pode aproveitar para dar
uma passada no Centro Esportivo Pinheirinho. O complexo
possui pistas de skate, piscina, minicampo, duas quadras
poliesportivas cobertas, uma
quadra de vôlei de areia e aulas
de futsal e caratê.
Passeio ao ar livre
O Parque Ecológico “Dr.
Joaquim de Paula Ribeiro” é
uma boa pedida para quem
está querendo sair de casa,
aproveitar o dia e se conectar
com a natureza. Localizado

na zona norte, o espaço atrai,
anualmente, um público de
153,5 mil pessoas, segundo a
Prefeitura de Rio Preto. O local conta com uma área para
as crianças se divertirem, com
brinquedos como escorregadores, gangorras e balanços, uma
quadra poliesportiva coberta,
uma quadra de vôlei de grama
e um minicampo de futebol.
Serviço
Centro Esportivo Integrado do
Eldorado
Av. Monte Aprazível, nº 2640 Eldorado
Telefone: (17) 3219-9950
Horário de funcionamento: de
segunda a sexta, das 8h às 17h
  
Centro Esportivo Integrado
Dr. Aloysio Nunes Ferreira
(Pinheirinho)
Rua Beatriz da Conceição, nº 340 Solo Sagrado
Telefone: (17) 3219-7529
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta: das 17h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das
8h às 21h
Parque Ecológico Educativo “Dr.
Joaquim de Paula Ribeiro”
Avenida Antonio Antunes Junior,
3977 - Jardim do Bosque
Telefone: (17) 3217-4286
Horário de funcionamento:
Terça a sexta: das 8h às 18h
Sábado e domingo: das 9h às 18h
Feriados: das 9h às 18h

