Barrinha
São Paulo - SP
Histórico
Em 1930, as variadas crises do café levaram a Fazenda São Martinho, grande propriedade
rural, a ser dividida em inúmeras glebas e com isso o povoado que começava a surgir ao redor da
Estação Barrinha, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro, hoje FEPASA, começou a se desenvolver.
Entre os fundadores de Barrinha estão as famílias Gonçalves, que erigiu a primeira capela em
louvor a São João, Biancardi, Thomazini, Koto, Marcari, Santini e a colônia japonesa.
Já nessa época, Barrinha era conhecida como terminal da ferrovia pois, por ele, embarcavam
os passageiros de toda região de Ribeirão Preto. Em 1933, pela Empresa Bevilácqua, as
“jardineiras” transportavam até a estação, em linhas regulares, os passageiros que precisavam fazer
longas viagens.
A fertilidade da terra roxa e a imensa reserva de argila, permitiram a instalação de três olarias
e os três entrepostos de petróleo “Gulf”, Ätlantic”e “Shell”, ajudaram muito o seu desenvolvimento
até a elevação a Município.
Com o desenvolvimento dos transportes rodoviários, houve um período de calmaria na
cidade até os anos 50/60, quando começou a surgir a cultura de cana-de-açúcar e usinas de açúcar e
álcool que, paulatinamente, foram absorvendo os rurícolas para o centro urbano. Essa atividade
econômica vem sustentando a população barrinhense até a atualidade.
Gentílico: barrinhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Barrinha, pela lei nº 2626, de 14-01-1936,
subordinado ao município de Sertãozinho.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Barrinha figura
no município de Sertãozinho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado a categoria de município com a denominação de Barrinha, pela lei nº 2456, de 3012-1953, desmembrado do município de Sertãozinho. Sede no antigo distrito Barrinha. Constituído
do distrito sede. Instalado em 01-01-1960.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

