
Num pequenino pedaço de chão
espelho alegre de paz e emoção
a Divindade uma pedra plantou
e dela um povo de alma criou

Refrão

Itatinga da cidadania
Pedra branca de nossa canção

Inspiração da poesia
Para um mundo em construção

Esta cidade que Deus esculpiu
de um pedacinho de estrela do céu

traz no seu brilho a luz de um jardim
feito de histórias e sonhos sem fim

Refrão

Itatinga de vida-criança
Pedra branca da nossa esperança

seu povo ali desenhou
a paz que o mundo sonhou
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A Professora Hora Diniz Lopes é natural de Itatinga, 
nascida no dia 1º de outubro de 1922, filha do Sr. Justino 
Lopes Silva Júnior e da Sra. Dia Diniz Lopes, tendo como 
irmãos: Hebe Lopes Silva Ganor, Heli Lopes Silva, Heldes 
Dinis Lopes, Hellé Haydé Lopes, Hedair Lopes Silva e 
Heriberto Lopes Silva. 

Morou em Itatinga até os cinco anos 1922 – 1927;
São Paulo/SP.  dos cinco aos vinte e quatro  (24) anos 
1927 – 1946;
Ribeirão Preto/SP. até os vinte e cinco anos 1947;
São Bernardo do Campo até  junho de 1948;
Princton - New Jersey – EUA. dos vinte e cinco aos vinte 
e seis anos  -  junho de 1948 até junho de 1949;
Rio de Janeiro e São Paulo vinte e seis anos aos vinte e 
sete - de agosto até dezembro de 1949;
Flamengo/RJ dos vinte e cinco anos aos quarenta e um 
anos – janeiro de 1950 até junho de 1964. Em 1956 
faleceu seu pai, então toda a família mudou-se para o Rio 
de Janeiro, onde alugou um apartamento;
Princton - New Jersey – EUA dos quarenta e um anos 
aos quarenta e três anos – junho de 1964 até agosto de 
1966;
Flamengo/RJ dos quarenta e três aos setenta e três anos 
– agosto de 1963 até novembro de 1973; 
Retornando para Itatinga/SP em novembro de 1973, 
residindo até hoje na Rua São Francisco, nº 149.

Melodia
Professora Hora Diniz Lopes 

letra
Carlos Alberto Rodrigues Alves 

Tenho orgulho de ser itatinguense.

Sou pastor Anglicano, Juiz de Paz, Professor 
Universitário e Conselheiro do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná.

Sou casado com Luciana e 
tenho três filhos abencoados: Giovani, Kauan e Giulia.

Tenho varios livros escritos na área da educação , 
espiritualidade, ética e filosofia. Nas horas vagas sou 
violeiro.

Nasci em Itatinga, “ Presépio da Serra”, bela cidade para 
a qual compus a letra de seu hino oficial.
De cedo aprendi que , apesar do pão ser pouco e a 
liberdade ser pequena “ a vida vale a pena”.
Quis ser músico, poeta, Pastor e professor. Influências 
benéficas de meu pai e minha mãe. Inspirações de leitura 
sobre Martin Luther King, Fernando Pessoa e das 
canções dos spiritual negros.
Tive aulas com gente que sempre povoa meu mundo: 
Rubem Alves, Leonardo Boff e, claro, minhas 
inesquecíveis professoras Dona Aparecida e Vani.
Rodei parte deste mundão de Deus. Ocupei vários cargos 
governamentais sem nunca me esquecer de lutar pelos 
menos favorecidos.
Gratidão é uma excelente palavra para me definir.


