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VIII Encontro dos Carreiros das Posses, Córrego Rico e Região  

Planaltina de Goiás -2018 
 

A utilização das máquinas agrícolas distanciou o homem do campo do carro de 

boi. Num primeiro momento devido à rapidez e precisão com as quais trabalham 

e em seguida pela comodidade que a mecanização oferece.  Essa é uma situação 

existente em todo o país. Com a região de Córrego Rico, município de 

Planaltina de goiás não ocorreu de forma diferente. 

            Por muito tempo esquecido o carro de boi voltou a ser protagonista 

naquela região e adjacências. Em 2010 quando foi criado o I Encontro de 

Carreiros. Com o intuito de resgatar da cultura e a tradição e principalmente a 

necessidade de autoafirmação de um grupo que conhece e é parte importante da 

história daquela região. E, sobretudo que sua própria história é contada com a 

participação do carro de boi. 

               Durante esses oito anos, cada carreata homenageia e enaltece as 

habilidades e tradições dessas famílias, que por muitas gerações dominam a arte 

e o ofício de carrear. 

                A ASCAPE no Encontro dos Carreiros participa como convidada e 

seus membros atuam como colaboradores durante o evento. 

                Nesta edição, as comitivas se reunirão nas Posses. Na fazenda Berra 

Boi, propriedade de Marão, sábado, 28 de abril. A festa já começa! No domingo 

cedo, a carreata inicia seu percurso. Faz uma pequena parada na fazenda Pedra 

Preta II, onde será saudada por Tidão, presidente da ASCAPE, para “um dedo de 

prosa”. No início da tarde, uma pequena parada para o almoço, `a sombra das 

árvores. Seguimos nosso trajeto até o final da tarde, quando seremos 

recepcionados por Alfredo Sabino, no Sítio São Jorge, para o jantar, festejo e 

pouso. No domingo, após o café da manhã, seguimos rumo ao povoado de 

Córrego Rico, para o almoço no Bar do Carlinhos e confraternização com os 

moradores que nos aguardam. Terminamos o dia na fazenda Engenho Velho, 

onde Jalmas e Irene nos aguardam para o jantar, festejos, pouso e o 

encerramento do VIII Encontro de Carreiros. Opa!! Até 2019!   
     

 

Planaltina DF, 25 de abril de 2018. 

Atenciosamente, 

 

                                                                                                    Celia Particia  

Madrinha dos Carreiros 

 

 


