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Resumo: A interessante história dos imigrantes eslavos no extinto distrito de Balisa, 

que pertenceu a Martinópolis e hoje é um bairro rural de Lucélia, ambas cidades 

situadas no Oeste Paulista.  
 

Abstract: The interesting history of the Slavic immigrants in extinct Balisa district, 

which belonged to Martinópolis and is now a rural neighborhood Lucélia, both cities 

located in west São Paulo. 
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BALISA em um mapa de 1943 

 

Hoje é um simples bairro rural, cortado por um riacho assoreado denominado 

Balisa, mas foi de grande importância para as cidades paulistas de Martinópolis, Lucélia 

e Osvaldo Cruz. Trata-se do antigo distrito de Balisa, que pertenceu originalmente a 

Martinópolis e depois da emancipação de Lucélia, em fins de 1944, passou a pertencer a 

esta cidade da Alta Paulista.  



 Quando surgiu o povoado de Califórnia, atual cidade de Osvaldo Cruz, este 

também passou a pertencer juridicamente ao distrito de Balisa, conforme documentos 

oficiais que informam: “(...) a 16 de novembro de 1942, pelo decreto-lei estadual nº 

13.050, a então Vila de Califórnia, sob a administração de Walter Wild, foi elevada à 

categoria de distrito de 2ª zona com sede em Balisa, no município de Martinópolis e 

comarca de Presidente Prudente.” 

 Balisa era, então, um florescente povoado com várias residências, algumas casas 

comerciais, uma serraria, um clube esportivo, uma igreja batista e uma igreja ortodoxa 

russa, uma vez que ali residiam inúmeros eslavos. O motivo de ter existido, naquele 

povoado, vários descendentes de povos eslavos, é interessante. Em recente visita à 

cidade de Lucélia, entrevistei alguns imigrantes eslavos e fiz um ligeiro apanhado 

histórico da chegada deles a este longínquo rincão do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balisa - local dos sitios dos eslavos 

 

 Eles fugiam do comunismo e da pobreza reinante na União Soviética e nos 

países satélites. Eram russos, ucranianos, romenos, búlgaros, entre outros, que ao 

chegarem ao Brasil se espalharam por várias cidades do interior paulista. Ficaram 

sabendo da venda de terras em suaves prestações, por parte de Luiz Ferraz de Mesquita, 

que estava parcelando parte de sua fazenda de 2.735 alqueires, tendo-a denominado 

Fazenda Balisa. Mesquita obteve essa fazenda como pagamento pelos seus serviços de 

agrimensor na demarcação de terras da gigantesca Fazenda Monte Alegre. Deu esse 

nome ao local porque perdeu três balisas de demarcação nas proximidades do ribeirão 

que cortava o loteamento rural. Ficava a cerca de 50 km. de Martinópolis, sede do 

município, uma vez que naquela época a região da Alta Paulista ainda não havia sido 

desbravada. 

 

 

 

 

                                                                                            Luiz Fernando Mesquita  e esposa 

                  fundadores de  Balisa e Lucélia  



O povoado de Balisa era pequeno, mas a zona rural ao redor era formada de 

terras férteis, chegando a ter 2.756 habitantes. Stepam Povliuk, um dos poucos sitiantes 

eslavos que ainda moram nas imediações, relatou:  

 

Desci na estação ferroviária de José Teodoro, nome antigo de Martinópolis, no ano 

de 1932, me dirigindo ao povoado de Balisa, onde já havia outros russos, uma vez 

que um capataz de uma fazenda nas proximidades era dessa nacionalidade e foi 

chamando os conterrâneos. Lembro que Balisa chegou a ter umas quarenta 

residências, cinco casas comerciais, uma igreja ortodoxa, uma farmácia, uma 

serraria e um cemitério. Hoje nada mais existe no local, todo mundo foi se mudando 

para Lucélia quando fundaram aquele povoado e venderam terras baratas. Sou 

nascido em Pitronska, na Bessarábia, atual Romênia, mas na época em que nasci, em 

1918, pertencia à Rússia. Tivemos muita dificuldade ao chegar no Brasil e, depois, 

na adaptação ao clima e costumes da nova terra, pois não conhecíamos lavouras de 

café, nem sabíamos como cultivá-lo. Também desconhecíamos a mandioca e frutas 

como banana, mamão e manga. Aqui era tudo muito diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stepam Povliuk - entrevistei em 03.04.1997 

 

 No Histórico de Lucélia, divulgado pela Prefeitura daquela cidade, consta que: 

 

a colonização de Lucélia foi iniciada por volta de 1927, quando o Dr. Luiz Ferraz de 

Mesquita iniciou a abertura e formação das fazendas Balisa e Santa Cecília. Nessa 

mesma época chegaram pela Estrada de Ferro Sorocabana imigrantes russos e de 

outros povos eslavos que, negociando com o Dr. Mesquita, se estabeleceram nos 

bairros de Balisa e Água Grande. A gleba foi ligada por uma estrada de rodagem ao 

povoado de José Teodoro (atual Martinópolis), de onde o Dr. Mesquita passou a 

orientar e dirigir os trabalhos de desbravamento e colonização. Os estrangeiros que 

compravam terras tinham que parar em Balisa para iniciar a derrubada da mata, o 

que fez dela um patrimônio centro de colonização, com a instalação de uma serraria 

e uma máquina de beneficiar arroz. A cidade de Lucélia, fundada em 1939, a seis 

quilômetros do distrito de Balisa, mas ainda dentro do município de Martinópolis, 

foi fruto de um plano urbanístico e econômico racional, numa associação de Luiz 

Ferraz de Mesquita com Max Wirth e a CAIC – Companhia de Agricultura, 

Imigração e Colonização. 

  

Lucélia tem um histórico curioso em seus primeiros anos de vida, quando era um 

incipiente povoado e seu território fazia parte de Martinópolis e de duas outras cidades. 

Os comerciantes estabelecidos no lado esquerdo da atual Avenida Internacional 



pagavam seus impostos à Prefeitura de Martinópolis, enquanto parte dos comerciantes 

estabelecidos no lado direito pagavam à Prefeitura de Valparaíso e outra parte à de 

Guararapes. A avenida, situada exatamente no espigão divisor dos rios Peixe e Aguapeí, 

foi implantada exatamente na fronteira dos territórios dessas três cidades, uma da região 

Alta Sorocabana e duas da região Noroeste.  

 O Decreto 9.775, de 30.11.1938, que criou o Município de Martinópolis, foi 

publicado no Diário Oficial de 19.12.1938 e menciona, no final, a criação de Balisa com 

as seguintes confrontações: “O distrito de paz de Balisa, que fica criado, terá as 

seguintes divisas internas, com a sede do município de Martinópolis: começam no rio 

do Peixe, na foz do Ribeirão da Confusão e descem por aquele até a barra do ribeirão 

dos Ranchos.” Do outro lado, como dissemos anteriormente, ia até o espigão divisor 

dos rios Peixe e Aguapeí. 

 Em entrevista, Jorge Cavlak, nascido em Balisa e atualmente residindo em 

Lucélia, esclareceu que na realidade havia dois pequenos povoados, um ao redor do 

ribeirão Balisa, no local onde passava a estrada de rodagem de Martinópolis para 

Lucélia, e outro um pouco mais adiante, no ribeirão Água Grande. Mencionou vários 

nomes de pequenos proprietários eslavos que residiam em sítios vizinhos ao povoado e 

à estrada de rodagem. O sítio mais próximo à estrada era o de Stefan Paley, no sítio ao 

lado moravam os Trukshen, em seguida vinham os sítios de Inácio Brichiuk, Simão 

Popik e por último Demétrio Bastinvadji. Do outro lado do ribeirão, fazendo divisa com 

esses proprietários, havia os sítios de Nicolau Uzum, Jorge Delive, Basílio Greck, 

Hartion, Afanásio, Jeremias Posledniak, Profor, Jacob e por fim Demétrio Cavlak. 

Terminando os sítios, havia a fazenda do Dr. Mesquita. Nos fundos dos sítios dos 

primeiros citados, havia os sítios de Jorge Mueulik, Jorge Puskof, Basílio Kirkoff e João 

Berholf. Do outro lado da estrada só havia dois pequenos proprietários, Stepam Paviliuk 

e Pedro Peikof, em seguida vinham as terras pertencentes à fazenda do Dr. Zeferino 

Veloso. 

 

              Anastacia Kolomietz, Helena e Jorge Cavlak - 2003  

 

 Jorge Cavlak informou também que a igreja próxima à estrada, dentro do sítio 

dos Paley, era protestante (batista) e que a igreja ortodoxa russa ficava um pouco mais 

distante, na propriedade de Jeremias Posledniak. Um padre russo visitava essa igreja 

poucas vezes por ano, devido à distância da ferrovia em Martinópolis e à precariedade 

das estradas. As recordações que o depoente tem do pequeno povoado de Água Grande 

são poucas, ficava distante dois quilômetros de Balisa, seguindo em direção a Lucélia. 



 Recorda-se da existência de apenas uma casa comercial, uma serraria e um clube 

social e esportivo com o nome de ABC. Ambos, Balisa e Água Grande, desapareceram 

com o crescimento de Lucélia, principalmente depois da chegada da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro e os atrativos e oportunidades de uma cidade em franco 

desenvolvimento. Todos os eslavos foram vendendo, aos poucos, suas propriedades 

rurais e mudando para Lucélia, até que os dois povoados foram extintos. 

 A mãe de Jorge, Dona Helena, nasceu na Bulgária e acompanhou o marido no 

desbravamento da região de Balisa, onde residiu muitos anos. Recordou as festas rurais, 

onde as mulheres podiam se alegrar um pouco. Isso porque os homens, mesmo 

trabalhando de sol a sol nas lavouras, iam aos jogos de futebol nos finais de semana, ou 

jogavam baralho, bebiam, viajavam para Martinópolis buscar mantimentos, vender 

porcos e galinhas. As mulheres, no entanto, passavam a maior parte de suas vidas 

trancadas em casa, costurando, bordando, fazendo comida, cuidando dos filhos. Os 

bailes e as cerimônias religiosas eram as únicas oportunidades que tinham de se divertir 

um pouco. 

O juiz aposentado Jorge Cocicov, descendente de búlgaros gagaúzos, publicou 

três livros sobre a saga dos povos eslavos no interior do Brasil. No segundo volume de 

Imigração: Búlgaros e Gagaúzos Bessarabianos, dedicou vinte e três páginas à  história 

de Balisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirao Balisa em 1997, nessas margens ficavam os sitios dos eslavos 

  

 Quem passar pela estrada vicinal que liga os municípios de Pracinha e Lucélia, 

verá um pequeno riacho assoreado, barrancos de dois metros de altura nas laterais, 

algumas árvores nas margens, terrenos próximos totalmente cobertos com cana de 

açúcar ou capim, alguns bois pastando. Esse era o local onde existiam os sítios dos 

russos e demais eslavos, onde um povoado chamado Balisa foi formado, mas que 

desapareceu completamente a partir da década de 1950. Foi um povoado de grande 

valor histórico, pertenceu a Martinópolis muitos anos e tornou-se a célula mater de duas 

importantes cidades da Alta Paulista: Lucélia e Osvaldo Cruz.  

 

 

 

       Ribeirao Balisa em 2015 - assoreado 
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FOTOS:  

 

Balisa - 1944 - foto de Helena Tarnovetski - seu pai tinha alambique de hortela. 

 



 

Balisa - casa onde nasceu Helena Tarnovetski 

 

 

Balisa - Cemiterio em 1941 - ficava no bairro Agua Grande 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balisa - Familia Lukiantchuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balisa - familia VAZNIAC 


