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9fustres Confradés eCaros leitores da 
1<.§viJ'ta cio 91-ftJl' 

'Pedra eaflari' 

Meus respeitosos cumprinlcntos a todos c os agradecimentos 

aos colaboradores que integram csra edição com suas valiosas maté

rias, sempre opottunas e de real intetesse à comunidade pirackabana 

c para os estudantes da nossa região e. em espedal. de instituições 

dedicadas " preservação e " di fusão da memória histórica de Suas res

pecrivas cidades. 

A contribui~ão cultural do IHGP não é maior devido aos par

cos recursos financeiros disponíveis, tônica prcdOluinanre nas insti

tuições de nosso gênero. No entanto, Olesmo 111odcsraolcnrc, ci-nos 

41.(lui, na sua grata presença. 

Cordiais Saudações 

Presidente do li r(;p 2!JIO·2012, 



L l cU 2:jSlAal::l -8dHI 
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(lualro 1ú'J'ociativo lo 91--fQP 


:lfJ'J'ocíadoJ' 'Efe{jVOJ' 

OI. ALEXANDRE SARKIS NEDER 

Ru" D. p,tlro!l, 774 - CEP:13400-390, [::3433-5495 

02, AUNE COELHO DE OLIVEIRA MENDES 

I/ud "fImtlcnleS, 630 "1'. 41 - CE/': 13400-760, F:3422-2358 

03, ALMIR DE SOUZA MAIA 

RWl Prudente de Ivfortles. 1395 f/p, 123 - CEP: /3419-260 

04, ANTONIO ALTAFIN 

RIUI do Vágl/eiro, 514111'. 91 - CFI': 13400-770, F.:3434-7597 

OS, ANTONIO CARLOS NEDER 

RI/a D. Ih/ro IJ,771 - CEP:134(J(1-3911, E:34J3-5495 

06, ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO COCENZA 

RIU'.!I';!" SmnpllÍo, 1323 - CEP:13416-240, F:3434-1554 

07. ANTONIO MESSIAS GALDINO 

AI'. [iltfldos Ullidl1f, 9113 - CE/':13416-50Il, F:3422-5023 

08, ARSÊNIO FIRMINO DE NOVAES NETTO 

[lI/fi I1l1mbmo C,r!os SlrO' 166 - CFI': 13423-332, 1'.3414-31167 

09. CECILIO ELIAS NETTO 

A,," flio rim I'edlm. l'Xill cs. 11 - CEP: 13420-520. /i:3426-4052 

10. CEZARIO DE CAMPOS FERIlARI 

RI/{//05é 1'11110 de Almei/h 689 - CEP: 13419-281, F:3422-7617 
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11. EDMARJOSÉ KIEHL 


Ag lJmril, 910· C5!': 13416·530, 1':3422-5419 


12, ELIAS SALUM 


R/lfl Prudenü: de khmJis,1199 - CHP:131Ió-120, 1::3422-1605 


13. EDSON RONTANI JÚNIOR 

Rlitl jtlsl Permz tlt' Carl1ft/h", 448 - CEP: 13400-550, P'9148w3702 

14. FABIO FERREIRA COELHO BRAGANÇA 

Al'. CdSfio P, Padnvan!, 1477ap.102/- C5P:13420-3611, f!cH>4·6948 

15. FELlSBINO DE ,\lMEIDA LEME 

Ai!. AruJtlfulo SII/ft'S rir: Olivr'im, j 574 - CEP:13400-(J(JO, H:3422-7840 

16. FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ DE MELLO 

Rlfrr Fernrmt!o f'eM/irllJo da C"stll, fORO - CEP:134/6-255. H:3422-5796 

17. GERALDO CLARET DE MELLO AYRES 

NUfl Fernflnria H Arrud.l Pimo, 2/52 - CEP:J3400-660. F.:3433-456/ 

18. GUILHERME VITTI 


RI'" Rlljilt'1 A/llisi, 155 • CE!': 13405-205, 


19. GUSTAVO JACQUES DIAS ALVIM 

7hm Jtnio José Abtlttlltl, 436 li/,. 12/ - CEI': /34/7~f30, F:3426-{)(J63 

20. HUGO PEDRO CARRDORE 


Rlla Ci'/'Ollcl Barboitl, i 67 - CRI': 134/6- i20, f':3433-/506 


21. JAMIL ABIB 

/loa /li"c!JfI('/o, 7M· CEP:f3.íOO-5/O, 1':3422-5748 

22, JOAO CARLOS SAjOVIC FORASTlERI 

/lua GII/lI<" Gm,,:iru, 537 - C/:'f':13400-530, F:3422-6231 

23. JOÃO UMBERTO NASSIF 

RIM tio Rosdrio, 2.561- CEP:/34()j-f38, !~:3.j35-J853 

24.}OSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN 


111111 Iodo !>'tll/paio, 1077 - CF!': 134 i 6-383, 1':3433-5105 


25. JOSÉ ROSARIO LOSSO NETTO 

Rftrt Gomt!J Clfrlu:im, 449 li/,. 81 - CEP." I 3400-530, P.;J·128-'fJ 00 

26. LEGARDETH CONSOLMAGNO 


Rua Benjamin Cr)1JSltillt, 703 - CEP: 1340()-050, 1~·:j4.21-5626 
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27. UNO VITI1 

Rlla Sáo joiio, 557 - CI::P: 134/6-/30, F.:3134-3813 

28. LUIZ ANTONIO ROUM 

RI'" Gomes Carneiro, 449 - CEP:I3400-530, F.:3433-3124 

29. LUIZ NASCIMENTO 

1I11i' Atomes Btmos, 1921 - CEP:13419-245. [::3422-4635 

30. MANOELGOMESTROIA 

Av. fndependência, HI- CEP:13400-560, 1:::3433-2691 

31. MARCELO CACHIONI 

RIUI fpirflngll. 435 • CEP:13401i-480, E:3433-7118 

32, MARLYTHEREZINHA GERMANO PERECIN 

RIIfl Voll1nliÍrios de PiI'ilei('(/ba, 1110 CEP: /34/6-630. F.:3433-741O 

33. MOACIR NAZARENO MONfEIRO 

RIIII Dr.Coriolmlo Ferraz do Amaral, 60· CEf': 13416-680, 1':3433·9650 

34, MOACYR OLIVEIRA CAMPONEZ DO BRASIL S" 

RI/a Benjamin Comllllll, 707· CI;f':1340IJ.050, 1':3433-/1030 

35. MYRIA MACHADO BOTELHO 

/lI/a Alfom jose Caetano, J()1i6· CEP: 134()O-123, 1':3422-3630 

36. NEWMAN RIBEIRO SIMÓES 

fllla /',ulrejtllllJllim tio Gmltl, 685· CEP:13405·0G3. 1':3421-5813 

37, OLIVIO NAZARENO ALLEONI 

IIl/a Alfim',José ClUfl/lUI, 1056 - CEP: 134(}()·/23. F.:3422-5675 

38, PAULO CELSO BASSE'ITI 

1I1U1 BmnjeS/ls, 670 - Cl;]': /3419-055.1':3433-,625 

39, PEDRO CALDARI 

/1"'1 Setcrle ,'Íf:lembro. 2211 - Silo Dim'" - CEP:13416-190. 1':3422-6095 

40, RENATO LEME FERRARI 

Av. dos Marill>, 477 - CE7':13403-151, E: 3434-2577 

41. RODRIGO RIBAS DIAS REIS 

fln" Guilherme de Almei,"r, 34 -li/,. 151 - CEP: 13418-5/15, F..-3433·4637 

42. ROSALY APARECIDA CURIACOS ALMEIDA LEME 

AI'. Ar/!/tIIl/lo S,tlles de Oliveim, 1574 - CEP:1340IJ.OOO, F.:3422·7840 
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43. SERMO DORIZOrrO 

Av. /lIdcpcndéllân. 776 - CFP: /34110-970. 1i:3422-5302 

44. roSHIO ICIZUCA 

RI/fl XV de Novembro. 2511 - l{p.23 - CFP: /34110-370. 1i:3371-779.' 

45. VALDlZA MARIA CAPRANlCO 

Av. Romeu /11110 l<ipoli. 84 - CEP:13421-570. 1i:3424-4129 

46. VITOR PIRES VENCOVSKY 

RIM D, Diório de SOl/za. 278 - CE!': /34/8-/911. 1i:3434-4<í99 

47. WALDEMAR ROMANO 

R'M Reg,.,,!e Fâjó. 774 ai'. 92 - CE!': /34011-1110. 1i:3422-8315 

48. ZILMAR ZILLER MARCOS 

Rrul Rtsm1l' Frijô, 460 - Cl:1'; 134()()~/O(), H:3(j22-6568 

1/J'J'ocia/os 1fonordrios 


OI. ADOLPHO CARLOS FRANÇOSO QUEIROZ 

11m! Stin Jusé. 996 - ,,{'.2/ - CEP: I340()-330. F.:34J4-1044 

02. ANTONIETA ROSALINA ,_ LOSSO I'EDROSO 

Av 1ui/ia. 367 - CEP:13416-4911.1::.3422-3637 

03. ANTONIO AMAURI GROI'PO 

li",! !-lei Estewío. /51 - CE!': /34()O-()O(). 1::3432-3115 

04. ANTONIO CARWS DE MENDES THAME 

/lua Boa /v/orte. /242 - CEP:1340(}-140. !i:3422-2272 

05. APARECIDA GREGOLlN ABE 

/I"" Morais BMros. 15/11 "I'. 132 - CEP: 13416-7411. li: 3433-01611 

06. ARISTEU MENDES PEIXOTO 

Rutl Ferllmu/o Ft'bilíflllO da COSf{I, 998 ~ Cf:']>: 13416-250, 1:.' 3422-3655 

07. BARJAS NEGRI 

Rwt Ft:rwlm!o FebilitlllO da Cos"" /645 ~ CEP:J3416~253> F.:313.j~2868 
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08. BEATRIZ HELENA VICENTINI 

RIlII Moraes []m-ros, 855.134()(}-:J56.3422~J371 

09. EDUARDO BORGES DEARAUjO 

RfIIl Atfrct/o Guedes, 364 - CEP:131/9-285, 1::3402-8337 

10. EDUARDO DARUGE 

Rua XV de Novcm/Jro, 1632 - C.EP: 13416-753, F:3433-3955 

I!. EVAl.DO VICENTE 

Rua Tinulentcs, (~7 - CEP:J34()O~760, F:.-J4..33-3099 

12. EVARlSTO MARZABAL NEVES 

RUfJ tio 7iuballm, 265 - CEP: 13418-220,F.:3403-6500 

13. FLÁVIO RIZOLLO 

111", AUTo,SIHlrt'i M,;Jru/mde, 340- A.S.Pedrf) - CEP." 13525~O{)O,E:3182-1 J97 

14. FRANCISLlDIO BEDUSCHI 

RIM /vi/luJrí, 43 - Gleb/ls Gdíjàmitl CEP:13403-160, F.:3427-13 76 

15. HUMBERTO DE CAMPOS 

RIUl do R()sril'io, 532 - CEP:13400-183, 1i':3422-9033 

16. jAlRO RIBEIRO DE MArrOS 

R/fIl A!Jeres .I(m} GleflllW, 930 ilp./31 - CF?: J34{)()-123, 1::3422-2270 

17.jOÁO CHADDAD 

Ru" Glp. AIlIt)ufr) C,rrM flllrho:ftl, 223.-) - CEP:131(){)-970, F.:3103-1200 

18.jORGE LUIZ MIALHE 

Rua Pmf /lnl{}!lil1 11. Pt'lumt!o, 239 flp. UI - CEP:f3417-3S(), F.:3426
69tJ7 

19. JOSÉ MACHADO 

BRASILIA, /,::3,126-0373 

20. KRUNISIAVE ANTONIO NOBILO 

RUIt D, Pt'tlro /, /596 - CEP:13416-780, F.:3422~5930 

21. LUIZ FRANCISCO ALBUQUERQUE DE MIRANDA 

Ruft 7'frritórirJ tIo Aae, 1522 - ('$.46" CI:}): 13420-510, E:3422-2013 

22. MARIA DULCE BANDIERA BERGAMIN 

D,U{ lodo BOUCIlt', 41()- CEP:13.f16-640, E:3-i22-2013 
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23. MAlUSA ELlSETE L1BARDI 

Rua Lcogiftlo Srtll!ttgrri. 8GI ~ CHP: 13425-/30, r;3426~0373 

24. NELSON CARRANO TORRES 

An Beira Ri", /()(}J. CEI':J3401l·821/, E:3433·Y650 

25. NOEDI MONTEIRO 

RIM FloriaJJo Peíx,no, 15! I ~ CfP: 13417-050, 

26. RENATO FRANÇOSO FILHO 

Rifá Prudm!e de J\hmllJ, /395 til'. 83 - C-'E/~, J34/6~72()> R:3434~7789 

27. TIMOTHEO JARDIM 

RlfI( SanUtel Nelte$, 384 - CfP: /3416-404 

;tú'J'OCÜ/I!os 'Beneméritos 

OI. GILBERTO JÚLIO PIATro 

IbM Prtif.An/fI1tifl B. P{'1ltmdo. 2301ip. / o1 - CEP: J3417-380, 1:':3433-2822 

02. MARIO DRESSELT DFDINI 

RlJtl Rio C1tlro-Pimcicabtl,km 26,3 CGIi(!fltt - CE/': /3414-970, f:340330 11 

03. MARIO DEDlNI OMETTO 

RUí! Rorlntj;, Lr/fr! Cilmp/li, 65 - CEP: /34/6-2()(), E:3422-0119 

;tú'J'ocia!os Correspondentes 

01. ADILSON CESAR 


RUII Ar/ir/aula AZf"fJctlo, 147 rlp.6! ,Sol'Otilbtt ~ CEP: 18()35~()90 


02. ADOLFO JOSÉ MELFI 

USI'-SAOAi'UW 

03. AFRÂNIO GOMAR 

NUil Oscar Fn'ire. 1660 ap. 4,Sâo ptift/n ~ CEI':05409-01 J 
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04.AMÉRICO PELLEGRINI FILHO 

flulI jerônimll Prrmel/, 13, .\till f't",lo - CEP:05585-070 

05. AMIR KUNK 

fiM G/II/píapl, 71, Sáll Paulo - CEP:04024-020 

06, ANA APARECIDA V. RODRIGUES 

1//111 Alji:res /l1/imufltlo, 297. LtrmpÍlllls - CEPo /3035-030 

07. ANGELA T. C. PAIVA LUCIO 

7í11lJCSJft Tonino Croer!, 48, jm, ~ CEP: 1/027-290 

08. CAlRBAR PEREIRA ARAUJO 

/1111/ 27. ti" 1700,1/;" C/,/m· CEP:13503-140 

09. CALEB SOARES DA SILVA 

Av. Presideme WíslOIJ, 26 ilp.419, SIIIIIOS - CEPo 11060-200 

10. CARLOS MORAES 

AH 9 de jl/lho, 337 IIp,4(~f, ~,ío Pmdo - CEP:OI313·000 

I I. CELESTE M.B.ZENHA GU IMARÃES 

OIWjdf)(ts 

12. CELSO LAGO PAIVA 

{(fUI Ferdin!lfulo Prouuumi, 579. Cil171pinllS 

13. CLAUDINEI POLLESEL 

Av. Prof' Mil Ko/d, '187rtp./2, Sdo Pdl/lo· CEP:02518-000, 1:':0/1-38,58-2473 

14. FÚLVIA CARVALHAES DE FREITAS 

RIIII DI:Pt!rlm RGJSld, 301, AfiJJflC SllJlIo/A1G 

15. FRANCISCO FALCÃO MACHADO 

Sdo f'twlo 

16. GERALDO BONADIO 

17. GUIDO RANZANI 

18. HÉLIO DIAS DA SILVA 

19.JAHYRA BOUCAULT ARRUDA 

l/m/ l/I/ji/e/ Gmlfld", S,, 70, AgI/as S.lhlm - CEPo 13505-000 

20. JAIR DE OLIVEIRA 

21. JOSE CARLOS BARBOSA 

Rml Euc!idt's MontllgUllTi. 42, Rio dlls Pct!ms - CEP:13390-()()() 
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22. JOSÉ FRANCISCO DE FAlHAJr. 

/111<19,11" 3/95, /lia CI",.". C!:P:13504·030 

23. JOSÉ FRANCISCO P. GARCIA 

RI/<! Ban,a elo Hiunfo, 168()"1'31. Sá" P",t/o· CEP:046(}2·(}()6 

24. JOSÉ PERES ROMERO 

111", tll/grullha, 6JI,Stío Ptlulo· CEP:OI274·()()() 

25. JOSÉ SEBASTIÃO WITrER 

Av. P"lrIIso tle MOrlles. 144 1302, ~iío Palllo • CEP:0504IUJ(JO 

26. JURANDlR MALERBA 

27. LUIZ CARLOS BEDUSCHI 

Rua Maestro Gmssi, 6(13, fi,óariei/btt! - CEP:1487{j~()(}(} 

28. LUIS RIBERTO R, DE FRANCISCO 

/(111/ Flm1ilJW Peixoto, 480, !tu - CEf>: /3300-005 

29. MANOEL R.TAVARES ALMEIDA 

30. MARCELO M.A.BOGACIOVAS 

Rua DI: Cid (,"astrtl Prado, 79, SÚ!, Palilo - CEP:04064-u40 

31, MARIA CECÍLIA A. G. ZAGATrO 

PiMdmba 

32. MARIA DE LOURDES F. SIOLI 

RWI lV/Or!NI!J DÍils Figut'ira/(), 250, Mang., ITU - C!:.~P: /33()()-()(}() 

33. MARINALDA GARCIA 

São Paulo 

34. MARIA CELESTINA T.M.TORRES 

[rlmpilUlS 

35. MARIA CRISTINA C. PAIVA NEVES 

Rlut Gl'IU'/'{1f lzidoro, 658, /aú - CEP: /7207-290 

36. MIGUEL ÃNGELO C. N. SANTOS 

f?fla Afimso Ct'Lw, /065 VjrJ"rimw, ,ti/io PElu/o - C'E.·P;04//9-06/ 

37. NELSON ALBERTO S. TRAVNIK 

R,w !.ltlz Amtinio A. I.dlt. ,-i14 ,({IlIIPÜIflS - CEP: /J{)J3~670 

38. NOEMl SILVEIRA WREGE 

RlIft f-{'Tlulf/rllhTl/ri, 35 ,11'.12 Pq. IJmulcÍJ; R.jbúriio Pn.:to - CEP: /4{)9{)~38() 

39. PEDRO SILVEIRA ROCHA 
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RaJard 

40. RENATO SÉRGIO J. MALUF 

5fÍo Paulo 

41. REINALDO CINTRA T. CARVALHO 

Silo Paulo 

42. ROGÉRIO FORASTIERI SILVA 

5IÍo PfWlt, 

43. ROBERTO MACHADO CARVALHO 

Sâo I'iw!o 

44. ROSA M.CASSANO BATAGUA 

45. RUY NORBERTO O. COSTA 

líg'u/S 5, Pedro 

46. SAMIRA MIGUEL C. ARAUJO 

frlb(J(iedb,,1 

47. SAMUEL PFROMM NETO 

Sâ() PtlJdo 

48. WALDEMAR ROBERTO 

Ribeirii() Prt'/(J 

49. UMBERTO CANTONI 

Pimckflb(1 

50. WALTER ZOCOLLI 
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1<f,fàção las pu6(jcações em 2.009 


REVlSfA DO INSTIl1Jro HISTÓRICO R GWGRÁflCO DE PIRACICABA N° 16 - VÁRIOS 

HISTÓRIA DE PIRACICABA EM QUAOR!NI!OS 'IOL. I - LEANDRO GUERRlNI 

HISTóRIA DE PIRACKABA EM QU,'DRINIIOS 'IOL. II - LfA"DRO GUERRINI 

HISrÓRlA DA FUNDAÇÃO DE P(R,\C(CABA. - MÁRlO NE.\iE 

PIRACICABA NO S.ÊCULO XIX - MARIA CELFsnNA TEIXIHRA MENDES lORRES 

SfNTESE URBANA - MARl.Y THEIlFZINl-IA Glm...IoJANO PEREC1N 

MANUAL DA HISTÓRIA PlRAClC\nA~:\ - GlJllHERME Vl'rn 

MEMÓRIAS DO BAIRRO ALTO - LUiZ NASCIM'fNTO 

A VilA li SEUS VILÓE5 - ALCIDES AI.DROVANDI 

Demonstração de 1<f,suftados dos 
r.)éeY'cfciOJ' 2.008/2.009 

I:"OSTITUTO IHSTÚRICO f.', GEÜ(~H,\FIC() m: P1RM:!CAHA 


C~I'J: 5IU;jJ-lf/g'i)üül-'$ 


OEMO.... STRA(·.40 no RESliLTAUO (lO EXlmciclO 

{\?k>f'" ';"I'W..""<1I1 (ç,n~i 


H};n.ITAS !unll 1m]? 


It,'ü:d,h ,11\{~11-J~ H;>.n>!I,\".~ 61.Z21,JO J7.HJ(,,$t1 


T"l~l ,I.; r<i,'U'!;l_ ()I.~17,'l/j 47.\tIü,50 


tÜ;(En AS LiQcmASOl't:n'\CION,\IS f!U!7.~U ~7.106,5(1 


Ilt:'''I'KS,\S 

Ik'l",:~n.{ (h'Cf;.;\' lr;t!l~II"n" $9,1'1$,77 .t.l.H.97,!6 

j()bllk{blX":'~ 5').~15.77 ·n.~')1,~!> 


tlKSI'ES,\S OI>~:HAClO"",IS L4!!,liJ J.209-.l4 

ItE('EI f,\S A;o;n:S I)().," li\tI'Olt ros LH!.6J 3.2u'}.l4 

TOT,\l, nA VAk.IAÇ'\O [>,\TRI:\10."'õL\L ""'0 P.:1<IOIIO Utl.hJ 3,!1I'!.l4 


!!~"",l",c~",,,,", ç,~''''::"'' ,I" ~r~,ell!<' 1>.,1111<.." <H11"pw <.l,,,".,OH'"",;J" .""~",,,(.d,, 


I',r:;çk;,!u. 31,h.: IWII" ,k 20:0. 

P",l",Ç~hL" ViL... J'"", V""',"'~~ !kl", R~",;;'j R,.. \...h \11• .1 

",,,,,1--,#. Wt;l' 1* r<"""~,,,,.IHLI' t k(" 1$1""tit-~l1(H, 

t"í'I' m~;;'dA7i-:~, 

http:3,!1I'!.l4
http:3.2u'}.l4
http:J.209-.l4
http:5').~15.77
http:STRA(�.40
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Prezado Confraáe, 

o IHGP, gesrão 2010-2012, deu início às arividades sociais 
com a realização da Sessão Magna de 23 de abril de 2010, com as 
possc'S solenes da direroria cleira c dos novos associados eferivos admi
ridos, srs, Alexandre Sarkls Neder, Edson Ronmni Júnior c Rodrigo 
Ribas Di"s Reis, c marcanremcnrc, o lançamenro oficial de oiro livros 
edirados pelo Insriruro, 

As obras, escriras por aurores membros do IHGI~ represen
ram contribuições da mais alta importância culrural para Piracicaba, 
vindo a arender a demanda de um público que vem crescendo ano a 
ano, cada vez mais interessado nos rclaros da hisrória piracicabana, Os 
livros esráo à disposiçáo na sede social. 

II Ciclo de Palestras mensais: 

Dia 29 de maio de 2010,9 horas, Palestranre: Professor Dou
tor Moacyr de Oliveira Camponez do Brasil Sobrinho, ESALQ-USE 
'lema: ESALQ - Prof. Dr. Phelipe Wesrill Cabral de Vasconcellos, 
Serão realizadas sempre no úlrimo sábado de cada mês, c franqueadas 
ao público, com a participação de rcnomados palcstranrcs convida
dos. 
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Anuidades e Contribuição do Associado: 


o valor simbólico é de R$lOO,OO, ficando a critério de cada 
associado a sua cvcnmal contribuição espominca pessoal c/ou de 
apoio cultural de patrocinadora pessoa jl11'ídic'l. 

Novas edições: 

Da Revista IHGP nO 17 - estamos recebendo os trabalhos a 
serem avaliados pela Comissão de Publicação para a próxima edição 
que deverá ocorrer em agosto vindouro. 

Dos livros: 

A Comissão de Publicação deverá avaliar as próximas edições 
de 2010. 

Digitalização do acervo do IHGP: 

Trabalho sign ihcativo, pelo porte c alcance, em parceria com a 
Secretaria de Ação Culrural do Município dc Piracicaba. Dcm:lndan\ 
bastante tempo e recurSOs pessoas e financeiros além da necessida
de de um programa específico de com putador. 

O IHGP coloca a quesrão como prioritária em seu plano de 
trabalho, na esperança de vê-la realizada efetivamente. As dificuldades 
maiores, de ordem técnica precisam ser equacionadas adcquadamcnre 
com a participação de nossos associados hisroriadores, em especial. 

Comissões e Departamentos Pennanentes: 

l. Departamento de Arquivo e Documentação 
Vitor Pires Vencovsky 
Fábio Ferreira Coelho Bragança 
Edson Ronrani Júnior 



21 IHPG - Revista n"17 

2. Departamento de Biblioteca 
Fclisbino de Almeida Leme 
Rosaly Aparecida Cllriacos de Almeida Leme 
Zilmar Ziller Marcos 

3. Departamento Cultural 
Almir de Souza Maia 
Arsênio Firmino de Novaes Nerto 
Zilmar Zillcr Marcos 

4. Comissão de História, Geografia e Ciências Auxiliares 
Viror Pires Vencovsky 
Rodrigo Ribas Dias Reis 
Moacyr de Oliveira Camponcz do Brasil Sobrinho 

S. Comissão de Sindicância e Admissão de Sócios 
Gustavo Jacqucs Dias Alvim 
Antônio Messias Galdino 
Toshio Icizllca 

6. Comissão de Finanças 
Cczário Campos Fcrrari 
João Umberro Nassif 
]o;Ío Carlos Sajovic Forastieri 

7. Comissão de Patrimônio 
João Chaddad 
Caio 1ilbajara Esreves de Lima 
Marcelo Cadüon i 

8. Comissão de Imprensa e Relações Públicas 
João Um berro Nassif 
Alexandre Sarkis Neder 
Edson Ronrani Júnior 
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9. Comissão de Publicação 

Toshio lcizuca 

Gusravo Jacqucs Dias Alvim 

Eíbio Ferreira Coelho Bragança 

Francisco de Assis Ferraz de Mello 

Vitor Pires Vencovsky 


10. Comissáo de Outorga de Medalha 
Cinco membros convocados por ocasião de exame de 

propostas à outorga da Medalha Prudente de Moraes; 

Atenção - Importante: 

o processo de oUtorga obedece normas expressas e os senhores 
Confrades poderão consulrar e propor candidatos ao tÍtulo, sigilosa
menrC l corno é assinl recotnendado. dircratncntc à Presidência. 

Venda de livros 
Encontram-se à venda na Secremria Gemi os livros disponíveis 

c de nossas cdiçócs. tatubérn relacionados via Internet: \vww.ihgp.org. 
br c e-mail: ihgp@ihgp.org.br 

Atividades Sociais: 
A diretoria pede enc<lrcddamcntc aos senhores integrames das 

Comissões e dos Depawlmentos a gentileza do envio de suas suges
tôes c planos de rrabalho específicos. Estará no aguardo de suas res
pectivas colaboraçôes, diariamente na sede social. 

Cordiais Stllldaçõe,· 

Insriruro Hisrórico e Geognílico de Piracicaba 
Gestão 2010-2012 

http:vww.ihgp.org
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Professor r.urí(Jeles Mafavofta 

'Francisco dê ;tlssis 'Ferraz dê Me/Tot 

o Prof. Eurípcdc. Malavolra é natural de Araraquara, SI'; 

rendo nascido em 13/08/1926. 

Foi filho da senhora Lúcia Malavolta c do senhor Antônio 

Malavolta. 


Primeiros estudos e carreira universitária 

Seus primeiros estudos foram efetuados na terra natal c em 
Campinas, SP. Cmsou a fàculdade em Piracicaba, SI', na Escola Supe
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz", ESALQ, USI'; tendo se forma
do em 1948. 

No mesmo ano iniciou sua carreira docente indo trabalhar 
cOmO Assisrenre da Cadcim e Seção Técnica "Química Agrícola", cujo 
Professor Catedrático era o ProE José de Mello Morais. 

Em 1951, prestou concurso de Livre Docenda se tornan
do Professor Livre Docente da Cadeira de "Química Agrícola" da 
ESALQ. Pouco tempo depois foi contratado para ledonar Quími
ca Orgânica e Biológica, uma Cadeira recém-criada, Posteriormente 
prestou concurso tornando-se Professor Catedrático da referida disci
plina. 

;\n.!$ta pl:baÍt.'ú pk.tcic;\barlo, profcs$or doutor ~m Eng<."oharia Agronômica pd:l 
ESALQ t'SP e m~rnh(ü do l(-[GP. 
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Viagens de estudo e a trabalho 

Gmç'LS a lima bolsa de estudo da Fundação Rockefdler foi 
Pesquisador Associado e ProfessO!' Visimmc na Universidade da Cali
fórnia, USA (1952-1953). 

Ainda com bolsa da FlIndaçáo Rockefellcr foi Professor Visi
rame na Kearncy Foudanrion, Universidade da Califórnia, Bcrkdlcy, 
USA (1958-1959). 

Foi Professor Visimme (períodos curtos) em várias universi
dades, latino-amcric'lnos (Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela e Co
lambia) c na Oh10 Srate Universiry, Columbus, Ohio, USA. 

No Brasil, foi Professor Visitante na Universidade Estadual 
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", UNESP, e na Universidade Federal 
do Pará, UFPA. 

No final tornou-se pesquisador permissiomírio do Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura, CENA, USP. 

Foi bolsism do CNPq. 

Prêmios e condecoração 

o Prof. Ellrípedes Malavolra foi agraciado com a C,omeuda 
da Ordcm Nacional do Mérito Cientifico, concedida pela Presidência 
da República do BnlSíl, 1998, c recebeu os seguintes prêmios: Meda
lha do Jubileu do Conselho Nacional do Desenvolvimento Cienrifico 
e Tecnológico - CNPq, 1981; Prêmio Moinho Sanrista de Agrono
mia, 1982; Medalha Fernando Costa, da Sociedade Paulisra de Agro
nomia, 1991: Pesquisador Homenageado, FundecitnlS, 1997. Rece
beu ainda, em 2007, a Medalha Antonio Carlos Moniz, da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo. 

No final da vida recebeu o titulo de Cidadão Piracicabano. 
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Outras atividades 

Foi membro da Academia Brasileira de Ciências e da Aca
demia de Ciências do Estado de São Paulo. Membro honorário da 
Sociedade Colombiana de Ciência do Solo, da Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo, Sociedade Imernacional de Ciência do Solo c da 
~Ihird World Academy of Sciences. Representou o Brasil na Confe
rencia das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia em Beneficio 
das Áreas Menos Desenvolvidas, em Genebra, Suíça (1963). 

Foi Diretor da J::SALQ, USP (1964-1970), do lnsriruro de 
Física e Química de Sôo Carlos, USP (1972-1975), conselheiro do 
CNPq, do Conselho Esradual de Educação de São Paulo (1972
1975), editor permanente da revista norte-americana "Comunica
tions in Soíl Science and Plant Analysis", pem:nceu it Academia de 
Ciências do Terceiro Mundo (TWAS) e foi membro do Instiruro His
rórico e Geográfico de Piracicaba. 

Participou aproxinladarncnre de 200 reuniões cientificas no 
Brasil e no exrerior, orienrou 40 dissertações de mestrado e 65 reses 
de dOlHorado. 

O Prof. Malavolta foi pioneiro no Brasil, no emprego de isó
copo radioativos em estudos de aduhação e de nntrição mineral de 
plantas. Amava as artes, sobretudo a múska~ a pintltI'a c a literatura! 
e escreveu boas poesias que foram publicados em livro, por um grupo 
de amigos após a sua nl0rtc. 

Morreu aos 82 anOS de idade, em plena época de trabalho 
arivo, plantando e colhendo, e só parou quando, sufocado por dores 
intensas, a morte atl'áve5sou-lhc a freme. Foi no dia 19 de janeiro de 
2008. 

Obras consultadas: 

CNPq, 2003 e 2004 - Eurípcdes Malavolta, currículos, na 
Internet. 

MALAVOLTA, E., 2008 - COntOS de um poeta silencioso, 
livro, 134 pp. 



L ~ oU B~SlAatl -8dHI 9c 
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;ti contrihuiçiio inovalora Ie Sehastiiio 
~erraz li imprema piracicahana * 

qustavo '}ac1ueJ' 1JíM 7llUim .. 

Sebastiáo Ferraz naSCeu em 'Iàruí (SP) e fã/eceu em Piracicaba 
em O 1 de fevereiro de 2008, aos 91 anos. Viveu grande parte de sná 

vida em São Paulo. Jornalista e grande especialista em artes gráficas, 
sobre o que inclusive havia dado aulas na Faculdade de Jornalismo 
C,\sper Líbcro, foi também direror de um museu dessa especialidade 
na capital paulista. Transferiu-se para Piracicaba, a convite de um gru
po de empresários, que havia comprado a empresa jornalística "Diário 
de Piracicaba", para dirigi-Ia. 

Piracicaba tinha caráo, conforme o censo de 1950,87.835 ha
bitames'. Merade de sua população vivia na zona rural. Havia 1.360 
veículos motorizados, 500 bicicletas, 300 carroças e 4.000 carrinhos 
c troles rurais. Era, portanto, mna cidade de porte l11édio para os 
padrões da época e ainda provinciana, característica que dificultaria 
a ação de quem pretendesse fazer um jornalismo de qualidade, com
bativo é moderno em sua apresentação gr<\fica. Ademais, já circula
vam 00 município dois jornais, mais amigos e bem consolidados, que 
eram concorrentes diretos. 

Fome: r:!BGE 
E!>lc :trtigo tem como fonte hihlit:lf:r.Hjca () li"ro: " O Drado, II ~aga de um jljrn"l d~' 

causas", do m(;s:no autor. 
~~ Sociólogo, advogado, dUtlWf (''{ll COllnmicaç;1o t:; Sl:nliólic:t c membro do lHGP. 
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PRIMÓRDIOS DO DIÁRIO DE PIRACICABA 

o jornal Diário de f'imdcab,,! desempenhou papel impor

tanre na vida sodaI, política c econônlica de Piracicaba,." alternando 

f:lses áureas c críticas. Algumas crises acarretaram mudança de pro

prietários ou troca completa de equipes de jornalistas. Sua circulação 

chegou a ser interrompida diversas: vezes, nunlél ou noutra ocasião) 

por v~írios meses. 

Sua história conflmde-se com a da próptia cidade. Fundado 

em 6 de janeiro de 1935, nasceu do idealismo de Ocraviano de Assis, 

Jacob Diehl Netto e Fermll1do Aloisi, que se uniram para publicar um 
jornal "independenre e sem mati?, partidário", conforme o edirorial 

de apresentação. Mesmo negando, ao surgir, tCf objetivos políticos, 

nunca conseguiu escamotear esse f,HO. Nascido sob o signo da opo

sição, buscou rn~u1ter, durante rodo o tCnlpo, os compromissos COln 

a liberdade, independência, idealismo, democracia e serviço à comu
nidade. lutou confra a ditadura de Vargas) enfrentando a censura, a 

oprc!i.,;;ão c o arbítrio, Opôs-se ao nazÍsnlo c ao t~scisnlo quando CS[C 

n1csnlO ditador tendia a apoiar essas ideologias. Discordou da tirania 

e autoritarismo do governo militar instalado no País em 1964. Ve

lou c brigou por Piracictlba c seu povo ctn defesa de seus interesses. 

Suas posições corajosas, não poucas vezes, geraram dim.l de tensão 

c incompreensão l que atingia seus jornalistas na forma de desgaste e 

estafa) ameaças e sacrifícios pessoais, processos e prisões, bem C0l110 

a empresa na forma de boicote econômico e pressões po!írk'as) ;.::om 

reflexos diretos em suas fomes de receira. 
Pteocupado com qucstões sociais c políticas, esse periódico 

poueJ ser tOfll<lCIo COlnÚ um ". I I (C causas " . . Jorna , caractensnca presente 

em stla trajetória. leve o advogado Jacob Dichl Nctto como scu pri 

meiro redator-chde. Erudito, polbnico", detentor de pena brilhame, 

2 Alt, lH de julho dI.: 1fJ(j«\, (l Jornal hTI.: 1.:5$1.: nome, plt5Saodn :t $(;" t!cnnmimu', :lPÚ$ 1.:;'5:< 


daI;), () D/:írfl-', 

3 Pir:lç1clha ;;IW:I'Sí.: nl) imeril 'r tlú ,::-l;ldo <k· S;\o P;wlo, distando l52 km da capital tM 


(lin:ç:l.íl noroeste, 


·i J;u:oh Díd,1 i\t:HO çOStt!Ir;;w;; repelir a çxpr",':;suo Jo P;)dn: Scru l:n:It;l;;; ";\ :ninba pen;1 


de polr:mista só " morte me tirad .1,15 mãos" (Oi,írjo d.: IJjruúmbd, lO;' 12j(J:;. 


http:lin:�:l.�l
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enfrentava os poderosos, os ocupantes de cargos públicos, os abas
mdos, quando se convencia de uma causa. Foi substituído, em 23 
de julho de 1943, por Octaviano de Assis, sob cuja direÇ<10 a em
presa modernizou-se com a aquisição de duas rocoplanas lntertype. 
Período repleto de problemas quanto ao fornecimento de papel para 
a imprensa, devido 11 Il Grande Guerra Mundial, também teve difi
culdades no campo editorial, pois trabalhou sob as restrições impostas 
ao livre pensamento pela ditadura de \f.1.rgas. Ademais, por causa da 
linha nacionalista do jornal c da aliança do Brasil com os países de
n1ocnltlcOs, 0$ aborrecimentos c os óbices tornaram-se maiores, em 

função da expressiva presença de imigrantes na cidade e região. Oc
taviano de Assis apareceu Cama editor até 30 de novembro de 1949, 
stlccdcndo-o Antenor Pousa Godinho. As maiores novidades dessa 
nova [lse foram a contrataçáo de agências noticiosas internacionais 

e a compra de linotipos, um grande avanço para a época. A saída de 
Godinho, em 13 de junho de 1950, encerrou uma f."1se importante da 
vida do Diário de Pimâcaba, durante a qual foram estaqueados seus 
alicerces. 

A década de 50 foi marcada pela consolidação da democracia 
no País, restaurada depois da deposi~iio de Vargas e caracterizada pelo 
populismo j que náo só ressuscitou po1itican1cnte o ex-ditador, nlas, 

também, propiciou a eleição de Juscelino Kubitschek, o idealizado r 
de Brasília. Foi um momento de grandes transformações. A obsessilo 
era o desenvolvimento econômico. No goveruo gctulista, fortes ban
deiras nacionalistas haviam ajudado na criação da Petrobrás. Em con
trapHrrida~ o seu sucessor abriu o país ao capital estrangeiro, atraindo 

á instalação da indtlstria automobilística. Nesse período, cresceu o 
êxodo rural e a migração nordestina para as grandes cidades do Su
deste. Obras de vulto foram fcitas tiO campo da produção da energia 
elétrica. No tcrreno cconônlÍCo, o Brasil comcçava a experimentar a 
inflação. 

Esse ímpeto de mudanÇ<1.S se fez sentir, também, nas artes 
pl~ísticas, InúsÍca, tcatro~ poesia, cinema c outras expressões artÍsti

cas. Igualmente, forma tempos de novidades na imprens<l brasileira, 
com o surgimento de novos jornais e de renovação em termos de 
di<lgramação, bem como de utilização de técnicas inéditas no tocante 
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à comunicação de massa, Enquanto isso, o mundo se dividia enuc 
socialismo c capitalismo, daudo iuicio à "guerra fria", 

MUDANÇA NA DIREÇÃO DO JORNAL 

Sebastião Ferraz; assumiu a direção do Ditírio de Pimcicaba, 
para acuar nesse cenário repleto de vertiginosas transformações nos 
mais diferemes campos, inclusive no da imprensa, O seu nome apa
receu, peb primeira vez, como diretor, no cabeçalho da edição come
morativa do 16° aniversário do jornal, em 6 de janeiro de 1951, onde 
se lia apenas S, Ferraz". Inicialmente, teve a seu lado Fernando Aloisi 
c Isidoro Polacow. 

O editorial dessa data, além de rcalçar as dificuldades c impor
tância do jornal, tr:lzia a orientação para aSlla gestão: "Um jornal do 
povo c para o povo, que náo é de ninguénl c é de todos." Dizia, ainda) 
que o periódico náo se prestaria apenas ao fornecimento c vulgariza
ção de notÍcia, maS se consagraria ao bem conUlm. 

S. Ferraz. excelente gráfico) ao assumir o comando, não intro
duziu mudanças imediatas no visual do jornal. Conservou o mesmo 
cabeçalho c as mesmas fontes de tipos, As novidades foram introduzi
das aos poucos. Uma dclas, incomum c inusitada, sobretudo em jor
nais do interior, surgiu no segundo mês, na diagramação da primeira 
página, com a colocação da manchete e respectivo texro acima do 
título do jornaL Este foi reduzido em seu tamanho c passou a ocupar 
quatro colunas em vez de cinco. A experiência parece não ter agrada
do, pois durou apenas um dia, O que permaneceu foi a mobilidade 
do rítulo, ramo o da primeira quanto o da última página, que não 
mais tinham lugar fixo. Até emão, eram poucos os clichês. A diagra

5 r:'::rr:v tinh;i Çl)nt3WS cüm Dü\iliü OUl<.'UO, importante ernprc"itrin 1,:'111 Pir:tclC'3.ba, Ji-, 
gado por bçns de p:tn:nn:$CO;1O Dcdini. Ao r:l/Cf um:. rçpuTta~(;m ]1a%":.\ uma Tc\'Ísta sindical, 
t.:f\Çüntmu~!,ç com h:rnando Alni~[, tl11C (;;it;IV;l \"cndcndo () jornal para o;; Dcdini L' i\Jorg:ltl~ 

ti. Pouco tempo depois, Alo!si c Lion 0.lorgnnti, conhecidu Llslflciro, foram a $;10 Paulo para 
buscar Ferra:/., com tc:nt:ldo(a ofCft:\ de s:1l1rj(J ç corid;~'ôt:<j de trabalho ({k:poimcmn t!t' $, 

h.:rt;\% uo autor, em ü9/o5P>S). 


ú A decisilo de ~ISilr S. FCff3% (t nào o nome comp!éw) l"oi wm;1da depois (jUt.' fi iotí1ülist:l 

soube qtl<.: bwi:! n:l cid:utc um homt.í1lmn, cuj:t n:pmaçiio nÃo em das mchores.. N~o qHl'rb 


::<:r confundido e durante ü r(:i':to d;1 ~'idJl u..;ou ;\ :;t!.m::vi;1çiio, 


http:Pir:tclC'3.ba
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mação modernizou~sc com a colocação dos anúncios nos rod~pés e 

nas Imemis'. Contudo, algo bastante estmnho se deu: o número de 

páginas foi reduzido para quatro. 
S. Ferraz tinha como uma das diretrizes de scu programa o 

reatamento de problemas locais, razão pela qual o jornal cria"'l uma 

seção para carras e sugestões. Seus primeiros editoriais focalizaram 
questões do inceresse da comunidade, alhís, objero de sua atenção 

constante. O bem comum, de que falara no seu edirorial de apre

sentação, esteve presente nas grandes campanhas que encerou, COfll 

o propósito de colaborar na resolução de questões que inceressavam 

a Piracicaba c sua gente. A primeira delas, de grande vulro e a!cance, 

feita em colaboração como o Rorary Clube, trarou do trânsito, sobre
tudo de sua ordenação e sinalização. O primeiro poStO de sinalização 

foi doado pelo jornal, como a mostrar que não fie<wa só em palavras. 

Com essa atitude pretendia servir de exemplo e inspiração para outras 
emidades e empresas"' 

A segunda campanha, que também marcou época, foi feita 

em torno do sério problema da comunicação rclefônica, pois o muni

cípio estava mal servído canto em relação ao serviço local quanto in
terurbano. Essa orientação do jornal, que enfarizava os inreresses dos 

nlunícipcs} fez com que as mancheres relativas a nodcias nacionais ou 
internacionais se (ornassem esporádicas, 

O jornal trazia poucos texros assinados por S. Ferraz, que, 

no encanto, sempre usou e abusou de pseudônimos. Alguns deles --
como Raul de S,[ (com o qual assinava inspirados poemas ilustrativos 

de belíssimas foros); J. Nero'> (que aparecia como responsável pela 

coluna "Flagrantes"); Cactus (autor de "Sem folhas e sem Aores) --

foram revehldos publicamente pelo vereador Jotge Amônio Angcli, 

Si~lcm" de pa~Óllaçã(l conhecido por tipn "poço", l'~;I.\':l, tamhém, o tipo "rncia p!r~-" 
midc" à direita nu ;l c$(!Uerd,L 

~ O Diário de Pirncic:;tba :wunc[o:J, tom muito dua:uluc, ;t in::mguraç:io lI:! sinali/:;t'Ç1i.o 

de tdll5ito • ("unu d;t,; mais pcrf!':jl;\~ do imerim"), co i;\: campanha havia sido bnçada tê 


inn:ntivada pelo jornnL :\ n:portag<:m tornava wd;\ :I prim<.:im pÀJ,':in;;, com muim~ fot()$ 


(2l/DH/51). 

9 Cedlio Ui:\$. 0.)C[\O I.:~plica, em ma:êria public;ld;t no Jornal de PinH.:k:lba (19/03/07), 

(IHC \.::"S(; pseudônimo e1':l usado coktiv:inll.:ou.:, sendo Joaquim Do ;\.hw:o {) usu;1rio ma.í.:> 

fr,"xiUl: mc. 
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em seu discurso, proferido por ocasião da outorga do título de Cida
dão Piracicaba no ao jomalisr'l c publicado na edição de 5 de agosro 
de 1962. 

AS PRIMEIRAS INOVAÇÓES 

Aré junho de 1951, praticamente, nada de novo houve no 
jornaL Nos dias de semana, a menos que fosse uma dara especial, o 
jornal cominuava saindo com quatro páginas. As seçóes rradicionais 
loram mantidas: sociedade, esporres, curiosidades, religião, editais, 
necrológicos, educação, rádio etc. Artigos c enrrcvisras eram raros. 
Nesse meio ano, apenas duas novidades merecem referência: em fe
vereiro de 1951, o expediente fazia menção a uma sucursal do Diário 
de Piracicaba em São Paulo; insralada no cscrirório de Willian Maluf1"; 
atnigo de Ferraz, c. cnl maio do mCSlllO ano, foi criada uma nova se
çao, a - "('...0 Iuna I n f:ann')';. 

Someme a parrir do segundo semestre começaram a aparecer 
as primeiras inovações no jornal, dando-lhe uma apresentação real
mente revolucionária, diame do que se fazia no interior do e"'ldo ll

• 

Em rermos de imagens, foros da agência USIS; em texto, a seção 
"Negriro/6"; assinada por J. Nero; um dos pseudônimos colerivos do 
órgão. Porém, as grandes mudanças ainda estavam por vir. A edição 
do dia 25 de julho anunciava uma complem remodelação do Ditirío 
de l'ímâmba, que se aparelharia com novos cquipamemos c, dentre 
esres, a moderna máquina Duplex 12 

, cuja dragem atingia 5.000 exem
plares por hora. T'lmbém o deparramenro fotográfico c a clicheria lJ 

esravam sofrendo remodelações. Apresentando uma foro da rotopla

lH \'\/illi:un MAluf cr:. ~ldcm;lri~cl ..: l;ont;\lO de S. F<:rf:lI C!lni n gm'.;,:rnadoí (depoinwmn 

de Ct·çjlto Elb,;; 0ktto, em 13/12/97), 

1 t Os anos 50 í\!>siSlir:\n~ enorme;. llllHbnças n;\ grande lr::1prcnS;t brasik-ir:l. Divertiu); ior~ 


n:ti:: !Izcr:un modi!icaçill:.S n:1 torma de di;\gr;\ln:1T c de expor n conteúdo de suas rll<llt:rias, 

sobrcss::tilldo-sc, como CXClllp[OS, a (1!tim:l I Jura c () Jornal do Brasil, pelo imp<lcto C:LllS:V":O


pcb hnhll cditori:d !: ;lv:lnçadü visual gr;ííi.;o. 


12 "A tmpnnaç:l0 da totopbu:l foi l1'.oli\'o de ;tc:irrada camp:mha do I.n.:;:;:o. tHre:or do 


Jornal de Piracicaba, '-JllC pouco ,:cpoi;; comprou C{JUip:UHUllfl idêntico" (cmrcvl:all dc $, 

Fcrrn :1f} :nHor, em 09;'05/95). 
D D;lda lt ctp;tci(bdc de $\Ia dkherJ;t, P;I,,,$(lU a ;\ilunci:lr scrviço;; p;tm terceiro;:, 
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l1a, prometia maior formato, maior número de páginas e serviço di
ário de clichería. Além disso, as oficinas e redação seriam insmladas 
em novo endereço: Rua Prudente de Moraes, 642. No dia 29. para 
reforçar a informação já dada, trouxe estampada a foto de uma das 
compositoras Imertype e de outras m,íquinas auxiliares. 

Nessa nova etapa da vida do matutino, algo chamava a atenção 
dos mais argutos: o tratamento diferenciado dado para os Morganri e 
os Dedini, grandes e prósperos industriais, respectivamente usinCÍros 
e fabricantes de máquinas c equipamenms para o setor açucareiro. Es
sas figuras passaram a ganhar freqüentes realces nas páginas do Diário 
de Piracicaba. Por exemplo, em 26 de maio de 1951, Uno Morganti 
fez lima palestra no Rotary Clube, sobre "O aproveitamento do baga
ço da Cana na C,bricação do papel", que foi anunciada com destaque 
e, no dia segui me, publicada na ímegra. Assim, visitas ilustres às Ofi
cinas Dedini Oll às Usina Monte Alegre, Rennadora Paulista ou Itelpa 
(estas rrês últimas de propriedade dos MorgantiJ, bem çomo Olltros 
acontecimentos relevantes nessas organizações industriais e L1.tos en
volvendo seus proprietátios e diretores eram motivos pata reportagens 
alentadas, longas emrevistas, fotos em profusáo, com a mesma maté
ria sendo esticada por, pelo menos, três dias. Na realidade, pouca gen
te sabia que esses emprcs~hios eram os novos proprietários da CnlprC'ia 

jornalística, pois isso náo fora divulgado e nem lhes interessava que 
o fosse, por motivos óbvios. Tal ffiudanç.:1. de m~10s propiciou a 1110

dernização dos equipamentos, com a injeção de capital, fàtor decisivo 
para a consolidação da empresa, permitindo, também, a melhoria de 
salários l ' í • 

O prometido novo Diário de Pimâcaba veio a público no dia 
10 de setembro de 1951, uma segllnda"feira. Era o advemo da nova 
f'lse. Não fora possível fllzê-Io no domingo, dia anterior, COmo prome
tido, por fàlta de energia elétrica. Essa edição especial, em maior lor
maro, com 10 cadernos c 28 páginas, das quais quase 20 de anúncios, 
trazia muitos clichês. O tÍtulo da primeira página passou a ocupar seis 
colunas, com tipos maiores, porém conservando a fome ameriormen
te usada. Já o tÍtulo do jornal na última página foi suprimido. Em 

14 "Eu era muíto bcrn pago", declarou S. r-crrax em depoimento ao ;nltor (09/05/95). 



34 IHPG - Revista n' 17 

rdação ao visual, na verdade náo houve ráo grandes novidades quan
ro seria de se esperar, principalmenre considerando o faro de ser o 
seu diretor uma referência cnl artes grMicas. Uma ênornle frustração~ 
registrada pelo próprio jornal, foi o filto de nem rodas as máquinas 
compradas rerem sido enrrcgues no prazo conrrarual, por causa de 
dificuldades na importação, o que raiva jusrifiquc a fulra dc alterações 
gráficas mais arrojadas. 

Apesar de seus maiores recursos de oficina, o jornal conrinuou 
saindo com quarro páginas, pois a década de 50 cnfrenrou escassez de 
papel de imprensa no mercado nacional c inrcrnacional, com elevação 
inclusive do preço de banca do jornal. Duranrc curro período, esse 
núnlcro de páginas passou para seis Ctn dias normais!), Aos donlingos) 

as edições eram um pouco mais volumosas, ocasi,ío em que Pllblica
"I'" F ..,. "I)" A' I" 'fi dva a agma ernlnlna c a agl11a . grlCO a • por vezes sacn ca as 

juntanlcntc com outras seções cm função da 111cndonada escassez de 
papel. 

Otltras novidades foram a contratação, em 27 de outubro, da 
Agência de Informações Asaprcss (que passou a fornecer noticiário 
nacional, jllntatncnte eonl as Dunas agências coln as quais p, manti
nha conrrato), a utilização de fotos da APLA c a publicação de uma 
seção para fotógrafos amadores"'. No mês seguinre foi anunciado um 
COl1wrso de Conros de Natal que, dado o scu sucesso, foi repetido 
em anos posteriores e inclusive ampliado com o Concurso Popular de 
Papai Noel, premiando crônicas, e com outro especial para crianças 
do 40 ano primário. Sob a direção de S. Ferraz, com o objetivo de mo
vimenmr os ldtores e protl1over o periódico, vários (:OO{':llrsos foranl 

in"iruídos, dcsraeando-se, por exemplo, o Jubileu de Prata do Diário 
de Piracicaha sohre jornalislno no interior, COIn excelente prenliação 

em dinheiro. Em setembro de 1954, anundando muitos prêmios, 
o jornal queria saber: "Qual o mleta mais qucl'ido da cidade?". E, 
em agosto de 1960, "Qual o locuror mais popular da cidade?". Os 
votos eram dados e111 cupões recorrados das páginas do jornal. Três 
anos depois, lançou o Concurso Dia dc Piracicaba, cujos parricipao

15 SOn~<.:nlL' 13 :lnn!> d~:pois, f! jornal cOIl!'(.'guiu :lUllh::nt:lr, de forma pcrm;\m.mllé, p:lr.t sds, 
. l' .

{) ilLHllcro ttl' p:lgl1m~. 

[(. "0;"0 mundo da fotogr;llia", "oh rl.:~p()n!>'lbilidadc Jt: P::l.lIlo R, da Silva Sobrinho. 
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tes deviam abordar quaisquer aspectos, ràros, passagens, personagens 
da Piracicaba de outrom, desde que inédiros em jornais, revistas c 
livros, Essa estratégia contribuiu para o progressivo aumento da tira
gem. Partindo de aproximadamente 900 (;xemplates diários em 1951, 

impressos em máquina plana, chegou, em poucos anos, a equiparar à 
do seu concorreme mais direro". 

Em 14 de novembro de 1951, inspirando-se em grandes ór

gãos da capital. limá iniciativa pioneira em Piracicaba e bastante arro
jada para a época foi romada. A partir do dhl seguime, sempre ás 22 

horas, um jornal falado, o ImpreltSa 1/0 Ar, passou a ser transmitido 
diretameme da redação do Ditírio de Piracicaba, pela PRD-6-IUdio 
Difusora~ até cntáo única en1issora da cidade cmll noticiário local, 

nacional e internacional. O comentário da noite, uma espécie de edi
torial escrito por S. Ferraz, era lido e, depois, publicado no jornal. O 

lançamento dessa novidade mereceu uma exceIcnce cobertura jorna
lística, com fotos do primeiro programa. Por causa do racionamento 
de energia elétrica, foi suspenso em 15 de setembro de 1953, deixan
do como resultado positivo também a divulgação do matutino, com 
crescente número de assinantes. O novo diretor arriscava suas fichas 

em tudo aquilo que populariz.asse o nome do jornal. Sempre voltado 
para o Inarkcting. em tempos em que isso, no interior, era pouco (0

I1lmn, de estava tan1bém atento ao que outros órgáos de divulgação 
fàziam e não tinha pejo de imit,í-Ios. 

Uma nova c bem recebida experiência foi feita no dia lo de 

agosto de 1952: a edição de aniversário da cidade, com 28 p:íginas 
em cinco cadernos, mais o Suplemento Agrícola, teve algumas de suas 
páginas impressas com dnta azuL No quinto caderno, três pííginas 
rcccblunl cor enl tom amarronzado. E.ssa inlprcssão COl cores, inco

muns na inlprcnsa da época, rcpctiu~sc enl outras ocasiões, cor110) por 

exemplo, quando da passagem do primeiro aniversário do Imprensa 
1/0 Ar, em suplemente especial de quatro p,íginas, c ainda na edição 
de aniversário da cidade, em 1956. 

!7 ES~C$ dadm: für;;m mcnc!on,ldos por 5. f",;;rm:t., cm depoimento an :lUf()C (íl9/H5/95). 
Di:;st: eh: (lue, t::m t96 1, fi dmgt:m da I:oJha dto: Piracicaha em de 3.750 t.::;;cmplare:>, t:nquant() 
:\::; do Jom:d de Piracicaha c Dhlno de Piradcaba chegav;ul1 a 2,l'OiJ. 
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Torn.lram-se cotTInns os suplcnlcl1ros, geralmente na [anna de 

tablóidc ou de um quarto de página, como o do Clube Orquidófilo, 
cuja publicação teve início em 15 dc novembro de 1952. Podem ser 
citados ainda o Suplemento Agrícola, editado às scxms-feiras, graças 
à colaboraçáo da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"; 
o Suplemento Dominical. cuja maréria bastante variada procurava 
oferecer cntrctcnÍnlenro, cultura c Jazer; alénl de outros especiais pro

duzidos em datas COfllcrnoradvas ou históricas. Alguns tiveram curta 

existência, outros drcularatll irrcgularnlentc. () de nlais longa dura
çáo, lançado em 21 de junho de 1955. foi o Suplemento Esportivo, 
que saía ás terÇ<'tS-fdras, na forma de rablóide, com quatro p,íginas. 
Seu prinlciro número trazia IllUÍtas focos c era recheado de notÍcias 
do rime de fmebol profissional da cidade, o Esporte Clube xv de 
Novembro, do basquete - tradição em Piracicaba - e de clubes ama
dores. Anunciava no editorial. depois de se referir às dificuldades, "a 
luta da imprensa interiorana para concrcti'l~r programas de melhoria, 

especialmente quando se mua de uma especialidade jornalística". a 
sua pretensão de um dia se [Orn"r independente, sonho que nunca se 
concretizou. Foi suspenso por volta de 1960, voltando a circular em 
1966, até desaparecer definitivamente quando S. Ferraz já havia dei
xado a direção do jornal. Merece ser citado, também, o suplemento 
Singra", editado no Rio de Janeiro C encanado em vários jornais aos 
domingos, distribuído em Piracicaba pelo Diário de Piracicaba, a par
tir de abril de 1955, em substituição ao SCtl Suplemcnro Dominical. 

Sob o comando de S. Ferraz, para quem jon"uismo era bom 
senso, o periódico viveu boas c tranqüilas fases. PrÍIneíranlcnrc) por~ 

que pode invesrir logo no primeiro ano de sua gestâo. Em segundo 
lugar} porque, cnl que pesem suas luras c c;-unpanhas, era crítico, po

rém náo polcn1ista. Em CI1Uévlsta ao autor) contou que, ao vir para 

Piracicaba, queria f.,:ter um jornal independeme e que tinha medo 
de jornal político.'" Por isso impusera uma condição: O Diário de Pi
/'tlcictlba deveria ser apolítico. Mesmo assim, logo de início, teve de 

enfrentar O díma hostil existente enrre os dois jornaÍs locais, gerado por 

lS ~ào !fJf:1m t::1H:ontr:tdo;; .;xcmpl:\rCfi UO Singra nos Mqwvos ciJll$uh:h.lns. 

19. S, h:rraz minta pt:r!<:nCLtl;t partido político, n>jf, fjCUpOll carg/.l~ púhlicos; toi St:én:t:I.
río ~lu(liópA! de bpocl(:, Cultura (; Turismo c pCrt(:l1{~t'tl :\ ComissJo de Trúmíto. 



37 IHPG - Revista n'l 7 

quesróes polírícas em nível estadual. A situação era táo tensa, que houvera 
are mesmo uma briga entre redatores, tendo sido um deles esf.,queado. S. 
Ferraz, convencido de <'lUC a concorrência acirrada poderia ser prejudicial a 
ambos~ visitou o "Jornal de Piradcaba)~ para restabelecer a paz. Sua Inrrodu
ção no seio da sociedade piradcubana c suas rdações com personalidades da 
cidade foram bastante fucilitadas por pertencer à Maçonaria. 

Tinha. ainda. outra preocupa).'ão: Como rcrimr do Diário de Pintâ
ctJbrt a imagenl de jornal de empresários e usineiros? Arquitetou~ então, uma 

inteligente estratégia: passou a combinar com os proprietários as crÍticas 

que (,da a des próprios ou a evemuais imeresses, demonsmmdo, des
sa forma, independência, porém de modo a não lhes trazer prejuízos. 
Foi nesse espírito que fez várias campanhas contra o lançamento de 
restilo no rio Piracicaba, bandeira que o jornal empunhava desde os 
rempos primordiais. Teve em Jacob Diehl Nerro, que havia sido dire
tor do marurino, um aliado batalhador, o qual, como piracicabano e 
apaixonado pelo Piracicaba, onde pescava freqiiememente, continuou 
a escrever contra a poluição de suas águas, por mais de 40 anos. lànta 
luta, durante tanto tempo, sem resultados visíveis, fê~lo ir, aos poucos, 

manifestando um certo desalemo, dado o agravamento do problema. 
Dizia ele que o povo já não mais acredirava nas promessas do gover
no. As preocupações aumcIHaram com a notícia da cons[fução da 
refinaria de Paulínía e, posreriormcmc, com o projero do sistema da 
Cantareira, que implicaria na reversão de um dos formadores do rio 
Piracicaba. diminuindo, conseqüentemente, sua vazão c complican

do, ainda mais, lima situação que já era difícil. Mesnlo assim, lutou 

enquanto pode. O jornal, também. 
S. Ferraz rinha muira crimividade. O "Seja um repórrer do 

Didrio"foi outra de suas exccleIHcs idéias, lançada em 14 de março de 
1953. Dizia o rexto: "Telefone para 5-1-5, as notícias que você: gosra
ria de ler no seu jornal". Com este apelo recebia muitas informações 
c sugestões que redundavam em Inaréria de interes.se comunitário, fa

zendo com que o jornal se aproximasse, ainda mais, do povo. 
Em 6 de setembro de 1953, algo, até emiío inusicado, des

penou a atcnçáo dos leirores: uma charge na primeira p,ígina. De 
auroria de Edson Romani, que desenhava também para o "Suple01cn
[O D01ninicaf' e ilustrava as primeiras páginas. sobrc[udo en1 datas 

http:interes.se
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históricas,. a charge rcchul1:lva do racionanlcnto de energia dén!ca. O 
sucesso dessa novidade encorajou a redação a repeti-la. 

Havia, igualmcme, sensibilidade para trabalhos, que atingiam 
urn número restrito de pessoas, mais elirb:ados CITI termos culturais. 

Como exemplo, pode ser citada a publicação diária, a partir do dia lo 
desse mês de setembro, de um pacicnrc e difícil trabalho de pesquisa, 
mas de grande valor histórico, produzido por Guilherme VirEi, lati
nista e historiador, das aras das sessões da Câmara Municipal, desde 
sua instalação no século passado, sob o cíntlo "Subsídios à História de 
Piracicaba", fcita de forma que pudL'Ssc scr recortada c guardada pelos 
inreressados. Com algumas breves inrermpções, a publicação de aras, 
correspondências ohciais da Câmara, reglllamCIl{OS, leis, enfim docll
111entos valiosos do passado sempre csdvcrarn presentes nas páginas 
do Diário de Pirfll:ictlbtl~ C0010 excelente cOlltribl1ição à mCI11ória da 
cidade. 

Os temas das campanhas encemdas pelo jornal, durante o pe
ríodo de S. Ferraz. continuaram sendo praticamente os InesnlOS: po
luição do rio, ineficiência da Câmara Municipal e o alto índice de au
sências de vereadores, o sistema telefônico anacrônico, a Elérrica c os 
problemas que causava com a inrerrupção do fornecimento de ener

gia, alargamento da ponte sobre o rio Piracicaba, novo prédio para os 
Correios, lum pela criação de faculdades, asfaltamento de rodovias, 
melhor policiamento, disciplínamellw do trânsito, insmlação do Cor
po de Bonlbeiros, construçáo de fll<lrCO$ cívicos c muims Otltros. Eln 
relação aos bombeiros, S. Ferraz, sem o querer, acabou presidente d,r 
comissão promotora da campanha, c o Marco da Bandeira não só foi 
idéia sua como ajudou a construí-lo, com seu apoio. Desses temas 
rodos, o diretor do jornal rinha espedal predileção pelos relacionados 
ao Legislativo municipal. Ele se deu ao [rabalho de acompanhar, pes
soalnlcnte. durante nlaÍs de dez anos, as sessóes t.:~Hnarádas semanais. 

Os outros jornais, de um modo geral, não davam muita importância 
à Câmara de Vereadores, dela sÓ publicando a matéria oficial c paga. 
O l)iário Ele Piracicaba, por seu dirctor~ insriruiu a figura do repórter, 

tornando-se ele mesmo o prioleiro a exercer essa atividade. Registrava 
os [.·uos c os publicava, sem muitos detalhes, omitindo nomes, porém 
com críticas conrundcnn.:s aos vcrcadorcs1 pOI' suas faltas contuma:z.cs, 

http:contuma:z.cs
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linguagem imprópria, conchavos cm eleições internas, desinteresse 
por assuntos vitais para a população, além do quc achava verdadeiro 
absurdo, o pagamento de subsidios. Nos dias subseqüentes aos das 
sessóes) continuava destilando suas opiniões em editoriais, que inco
modavam os edís, levando-os freqüentemente à redação para rdilta
rem ou esclarecerem fatos e opiniões. O clima de hostilidade dlegou 
a tal ponto quc se esboçou um movimento entrc eles para declarar o 
jornalisra penona non gmtil. Em 1957, uma seção chamada "Au·.ís das 

Cortinas", criada c assinada pelo diretor do jornal, revelava os basti
dores da Câmara, nada lisonjeiramente, adçando mais as dissensões. 
Igualmente, foi sempre um persisteme c duro crítico das administra
ções municipais. 

S. Ferra:l foi o introdutor da reportagem fotográfica no Diário 
de Pirttcicabtl. Ia às ruas de máquina em punho. Seu primeiro trabalho 
do gênero foi realizado por ocasião do desmoronamento do prédio da 
Livraria Brasil, situado em rua central da cíd'lde, a MOfáes Barros, em 
27 de janeiro de 1951 '". A instalação de dichcri. própria havia propi
ciado diminuição no tempo de a feitura dos clichês, permitindo a sua 
publicação na edição imediata. 

Faltava, por vezes, agilidade ao matutino. DurarHc muitos 
anos, o que se passava nas sessões da Câmara Municipal, realizadas 
às segundas-feiras, só era publicado nas quarms-feiras. Por idêntica 
razão, poucas ocorrências polidais eram divulgadas. Só a partir dos 
anos 60, essa,') notas tornaram-se: 111Uis prC<i:cntcs, chegando. em al
guns casos, a ganhar a prinléira página1 talvez por j~í.) então) poder 
contar com foros, Com das dífitndiarn-sc também grri"s, malícias e 
artimanhas de malandros, com a intenção, dizia o jornal, de prevenir 
a POfltllação conrra golpes. 

Um dos grandes furos jornalísticos do Ditírio de PimâCflbll, 
nessa f'lse, foi a notícia do atemado sofrido pelo depurado Carlos 
L1ccrda, por volru das [fês horas da madrugada do dia 5 de agosto 
de 1954, em época conturbada da vida política nacionaL Captada de 
uma emissora de rádio carioca, ainda houve tempo para a inclusáo de 

20 COla cmioskJadc; como cra incomum () n.:gi!\tro fowgrrillco, wot;lram. UI.· çerta feita, 
:mpedi-lo de n.:gi:i!ra:r urn :\cidemc I.Tlvolvcmio lHU G\rrü c um tn:m. 
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uma pequena nota na primeira p,\gina, com a promessa de maiores 
detalhes na edição do dia seguinte. 

1l,mbém o humor foi considerado por S. Ferraz, que iniciou 
em 4 de novembro de 1957, sob o pseudônimo de Cactus, com a 
ajuda anônima de José ABC, o conhecido jornalista José Acácio Bue
no de Camargo, c do professor Benedicto de Andtade, competente 
professor de línguas neolatinas c brilhante articulista, uma divertida, 
interessante e cáusrica coluna desse gênero, cuja apresentação gráfica 
era excelente. Publicada às quintas e domingos, sofreu breve interrup
ção no período de maior repressão durante o governo militar, mas foi 
uma das seções mais duradouras. Com vcrve c muita graça, em forma 
de piadas ou breves di;í!ogos, criticava severamente a cudo c a todos. 
Seus alvos favoritos eram a polícia, os políticos, bem como as figuras 
mais conhecidas da sociedade. Denominada "Sem folhas c sem flo
res", trazia a jocosa advertência: "Esta seção não pode ser vendida sc
paradamenre". Do qlle o editorial do jornal não dava conta, o diretor 
resolvia com o gracejo. Essa coluna deu-lhe muita dor de cabeça e por 
callsa dela foi ameaçado de morre várias vezes. 

Na edição do dia 17 de março de 1959, surgiu outra coluna, 
que fez muiro sucesso, mas Cjue também trouxe muitas complicações 
para scu autor c para o periódico. Foi, indubitavelmente, a mais arro
jada das iniciativas ediroriais de Sebastião Ferraz. Intirnlada "Café da 
Manhâ' e assinada por Marco Aurélio," apareceu, pela primeira vez, 
na quana e última página do jornal. Não garantia sua presença diária, 
mas afirmava que seria independeme. 

Esse tipo de coluna social eSlaVa em voga em alguns jornais 
das grandes capitais. No interior. cOln esse estilo, era inédita. Ao mes
mo tempo em que incentivava a vida social, com promoções de pri
meiríssima qualidade, criava problemas e situações intrincadas freme 
a uma sociedade fortemente provinciana. Explorando a vaidade lê
minina, enU<lva na intimidade de muita gente pouco afdra a esse 

tipo de jornalismo. Falava de moda, citando as últimas tendências 
dos costureiros internacionais, bcn1 como do que "dcsacontcda» nesse 

21 "!arco i\tlrdio ~ra o p~eudóni(n(} de ;\laum Pereira Vian:I:I, advog;tdo c cconomt,:cl, na 
êpoC:1 ln::,pe!llr-Chefc da F:ti'.cnda E:;ladual em l'ir,lclé;tha, que vicr.1 tr.m::,ú:rido tk- !);HlfU. 
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escorregadio, diversificado c volúvel mundo do bem vestir. Usando 
expressões em inglês ou francês (lIery chie, sex-appeal, soâety, remem

ber, gmnd mOlld. glamour, de/IX pihe, c muitas outras), bem como 
voc;\bulos portugueses erudiros pouco usados (pacónio, psicastêmi
cos, cchll6pode c outros), elogiava pessoas da sociedade, badalava au
toridades, jogava confete em companheiros de trabalho, dava lições 
de bom-rom, destacava aconreclmcmos c homenageados. Referia-se a 
jantares e recepções (cujos cardápios divulgava), casamentos, anivcr
S~í.riOS, viagens. Transformou) por meio de suas referências cons[an rcs, 

um dos bares. o "Café Haiti", em pOntO deganre da cidade. Fazia 
segredos de faros políticos. criando suspense e prometendo comá-los 
depois, quase como se fosse alguma fofoca. Promovendo anualmen
te a eleição das "dez nlais elegantes)'" das t"três garotas encanro'\ das 
"anfitriãs") do ~casal mais sin1páticoH

, dos "três gentlemen", da :'grandc 
danlU c grande cav;,l!hdro)~ do ano, conseguia agitar e revolucÍonar os 

ITIdos sociais da ddade, que estavam adormecidos. Anotava a toalete 

de damas e jovens é} ao divulgá-la, costumava sugerir as usuárias cornO 

candidatas a esses títulos. A escolha. feita por pessoas cujos nomes não 
seriam revelados (acabavam sendo publicados. dada a desconfiança de 
alguns de que o cronista já tivesse no bolso os vencedores), rinha o seu 
resultado guardado a sete chaves e só cnl revelado no luxuoso baile de 
consagração, abrilhantado por excelente orquestra, irradiado, filmado 
para TV e divulgado por ourros jornalistas, convidados a comparecer. 
de revistas c jornais de grande circulação. No final dos bailes, circulava 
uma primorosa edição especi,J do Diário dt' Piracicaba, resulrado de 
ingente esforço de seu pessoal de redação c oficina. 

Para realimentar a boa imagem da colnna~ buscava, junto a 
danlas do soâery; opiniões elogiosas sobre a. mesma e as pubHcava nos 

dias seguintes ao evento. Gostava de enxerrar o texto cOnl pequenas 

entrevistas relâmpagos sobre futilidades. Eram estes os ingredientes 
mais comuns da coluna ;'Café da Manhã". que inclusive soube esti
mular a emergente jovem guarda, à qual dava nlzo,ível espaço c aten
ção. 

Alguns leitores eruditos c conservadores, zelosos do idioma 
pátrio, n"ío apreciavam o emprego de certos vocábulos nessa revolu

cionária coluna. Era também criticada por outroS qlle julgavam-na 



42 IHPG - Revista n" 17 

plágio ou imimção de lbrahim Sued12, croni"a social da revista "O 
Cnw;iro", de circulação nadonaL O próprio cronista deixara escapar 
que realmeme se inspirava em colegas de grandes periódico, que náo 
abandonaria esse estilo e que era impossível agradar rodo mundo. Para 
de) ata<,.ilvanl-no quem náo era nomdo c náo os que "aconteciam)). 

Cactus, em sua apreciada seção, Glnlbéol costumava ironizar o 
cronista sodal, imitando o seu estilo com muito humor, ao transferir, 

por exemplo, para um jogo de futebol, algo bem popular, as expres
sôes e cacoeres da seção sofisticada. 

Para S. Ferraz, "Marco Aurélio foi um fenômeno" que mexeu 
com a cidade e, assim, conrribuiu eferivamcnre para o crescimento da 
circulação do jornal. Aos poucos, o "Café da Manhã" passou a ocupar 
mais espaço no próprio jornal c a publicar tOtoS, aparecendo em várias 
delas o seu autor. O segredo da amoda, que o pseudônimo pretendia 
assegurar, tornou~sc inlpossívd de ser mantido numa cidade então 
com cenro e vinte mil habitantes, sobretudo depois do uso de fotogra
fias. Pessoas, inclusive cnlprcsários~ que se sendanl atingidas pela co
luna c outras que) rendo pretensões polícicas~ se viam preteridas pelo 
cronista, além de colegas no serviço público, um ddes também jorna
lista, enciumados, acabaram por ddat<í-Io a autoridades da Secretaria 
da Fazenda Estadual, repartição onde tmbalhava. Denunciavam o seu" 
envolvimcnro com a sociedade piracicabana c com alros empresários, 
o que seria anriético c incompatÍvel com suas funçóes fiscalizadoras. 
Diante da denúncia, Marco Aurélio viu-se obrigado, sob ameaça de 
rransfcréncla compulsória, que náo I ne interessava, a interromper a 
pllblicaçáo da coluna, em 21 de ollrubro de 1960. 

Com o desaparecimento da col una de Marco Aurélio, o jomal 
procurou) en1 nlarço do ano scguínte. expandir uma scçáo jiÍ exÍs
rente, dcnonlinada "Socicd.;1.de". para <pJC csta íncorporasse talnbénl 
a crônica social. Ficou, porém, muito longe em qualidade c alcan
ce, se cornparada con1 a anterior. Outras colunas semdhantes, C0l11 

nova dcnorninacâo c Illcsmo gênero, fracassaram c for,un cfcmeras., , 

22 Ibmhim Sm:d m:lIltinha um:, COIUH,\ de crônica :1ocial na n:visla O Cnl%l.'iro, d;: cir" 
eulaçAo m\(.:innall.:, <:m S;io l\Hllo, b:l"ia Oi' Folha {1;~ M;)!lhà. a s:..'ç:'ío "Soci...:ty", <I...: Til.\'nr",,':; 

d..: ;\limnda, amha" nHlÜo :lpn::ciadas, akm ~i(l jum,ülstaj.unil :\br.tbiiu,..:m Ctmpinas, \11.1<': 

serviam (k inspirnçào para 0.!arcn Aurdí(j, 

http:Socicd.;1.de
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Periodicamente, outras experiências, buscando ressuscitar no Diário 
de Piracicaba esse tipo de jornalismo, foram feitas, como "Caderno 
Social", da colunista Shirley, e "Sociedade em Revista", mas malogra
ram também. 

S. Ferraz, sempre dinâmico, nunca parou de inovar. Tinha ex
traordinária visão mercadológica c sabia que o jornal precisava estar 
presente em tudo que lhe fosse possível. Sobretudo a partir de 1963, o 
jornal patrocinou c.~mpconatos de futebol amador, xadrez c outros es
portes, e promoções artístico-culturais, como o Salão de Arte lnf"ntil 
c Juvenil (onde crianças e jovens expunham pinturas, desenhos, aqua
rdas, gravações em madeira, moldagens, esclIltllras, poesias c trab<l
lhos <lrtÍsticos de inspiraç,ío regional), qlle chegou a receber 737 tra
balhos. A excclente receptividade e extraordinária participação"\ foram 
f..... wrcs decisivos para a repetÍção desses (,"'vcntos em anos posteriores. 

o JORNAL E A POLÍTICA 

Um f:~to inesperado foi a decisão do jornal de declarar aber
tamente o scu apoio, em 21 de agosto dc 1959, ao Presidente da 
Cooperativa dos Plantadores de Cana, Domingos José Aldrovandi, 
um dos candidatos a Prefeito">!, (IUC tinha o Comendador Humberto 
D'Abronzo, dono da Caninha Tatuzinho, como vice, em contraposi
ção ao político Francisco Salgot Castillon, cujo companheiro de cha
pa era João Batista ViziolL Sabe-se que, anteriormente, em outra elei
çáo o Diário de Piracicaba havia influendado o lançamento do nome 
de Luciano Guidotti, também para o Executivo, porém sem aparecer 
osrcnsivanlentc. A nova postura de cornprolllisso público contrariava 

a posição de scu diretor, qlle queria um jornal apolítÍCo. Como a can
didatura de Aldrovandi, que havia sido indicado por LUCÍ<lllO Guidot
ti, então Prefeito, não vingou, acabou não havendo partidpação em 
campanha. Contudo, quando Uno Morgullti, um dos propriedrios 

23 O IH Salão (1;: :\fI(: Infamojtlvt!niJ, fl'alizado t:m 1966, leve 1 6,00U tmbalhos in~crito;.: 


(25/06/66), 

2·1 () ap<>io ;t ,\ldro\':mdi foi po;.;içZio tir;lda pelO$ proprietários do jornal, um dos {IU~!i~, 


Lino MorgaotÍ, h;wcría dt $cr cantlit1:uo ;t dcpl,ltadu federal, com o apoio ik Jusn.:lino Ku

bit!->chtk, dDis an(l$ <kpois. 
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do jornal, se candidatou a Deputado Federal em 1961, o matutino se 
engajou na campanha, registrando todos os movimentos do político, 
as doações que fàzia, os lugares aos quais comparecia, as homena
gens que recebia) seus discursos, de forma constante e destacada, com 
muitas fotos. Apesa,' dessas evidências, S. Ferra,. declarou ao autor, 

em depoimento pessoal, que o Diário não deu apoio ao candidato, 
limitando-se a imprimir cédulas em papel fornecido pelo mcsmo.'5 

Durante os primeiros anos de governo ditatorial, iniciado <:001 

o golpe de 1964, o DÜÍI'ío de Pimcicaba evitou conftontos, eximindo
se de tomar uma posição dara26, colaborando, no entanto, na canlpa
Ilha do "ouro para o bem do Brasil". Publicava matérias de interesse 

do governo militar, porém, editorialmente, deixou de abordar temas 
políticos. Concentrou-se nas questões locais, caindo scnsivchncntc. a 
partir desse ano, em conteúdo c conlbatividadc. Mesmo a seção HScIn 
folhas e sem AoreS", com sua fina ironia e humor crítico, desapareceu 

das páginas do matutino. 
S. Ferraz aproveitou a fase para cumprir, sem alardes, a prome

tida etapa dc ampliação c melhorias. Passou a circular normalmente 
com seis) às VC1..eS com oito páginas. As edições especiais l quase senl

prc lançadas em datas cívicas, foram ideia c iniciativa da direção do 

jornal. preocupado em fitturar cada vez mais. Aliás, com essa finalida
de, prollssionalizou o Deparramenro de Publicidade, contrarando um 
especialista panl a área . .:!7 Propagava o slogan; "Quem não anLltlCia) se 

esconde". 

Ele queria rormlr a empresa jornalística '1uc dirigia cada vez 
mais sólida. Sabia que "í o conseguiria se ampliasse o número de 
anunciantes e assinantes. Buscou l então, [ornar realidade nn1 antigo 

sonho: tornar o jornal um órgão regional. Nesse sentido, já havhll11 

sido feiras várias rcn[a[ivas) em difen:nrcs períodos. Ferraz t~ltnbém 

25 SebastiÃo FerraI': era .,r.l!.:m:lrisw, comudo nunca fel,; cnnpallh:t. TOtn:tr:I-$C :mligo r)L's" 
:.:oal de Adbemar t!t- Barros, (k quem tinh;'\ 10th iI con1lanç:l, th.:pois dt' lun contato pt..:%oal 

C:11 PJ.hkio, onde fora, como n:ndedor de m:iquin,l:-' gr.i!ÍClS, kVJf um contrato para :',cr a~" 


5in;,dn. Tanóón f(ji gmmk amigo d~ Jánio QU;Klr'is. (1)cpülmt"Ou1 .,0 amor, l'm 01)/(6/95). 

26 E;;S:l posiç:lo dt: afa"tam:::nlO da polilka foi mudada radk"lmt:oH.: tlu;mt!(J C\.'dlio EI!a:', 

'Netto assumiu ;t dircç.lo do iornal, t:m 19111\. 

27 Dirceu Lt:rn;ün: tlt: ,\hxai;:; fui () pfÍmt:írn publidtitrin O;;O!llr:u,ulo pelo Ditiri" dI' l'irilá({F 

/Ja. 

http:dirc�.lo
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quis remar. 2S Assim, em 1964, revelou o desejo de aumentar a pene

traç,'io do Dídrio de Pirllcicabll em cidades vizinhas, começando por 
Sama B,írbara D'Oeste. O plano náo escava, evidentemente, divor

ciado de meras comerciais, porém idealizou fomentar, inicialmenre, 
o estrcttalnento das relações culturais e de anlizadc entre as cidades 
e seus munícipes, além de forralecer campanhas reivindicatórias de 
imeresse regional. Depois, usando a mesma merodologia, paularina

menre, atingiu Capivari, onde procurou trabalhar em estreita colabo
ração com a Rádio Cacique, a exemplo do que fizera em Sama Bárba

ra D'Oestc com a Rádio BrasiL Essa parceria com emissoras de rádio 
sempre foi buscada por S. Ferraz. que sabia usar dos meios disponíveis 
para promover e colocar em evidência a folha que dirigia. Mais tarde, 
a regionalização chegou a Charqucada, Águas de São Pedro, São Pe
dro e a OUtros municípios vizinhos. 

O próprio jornal informav<l ter atingido número recorde de 
assinaturas, aumcllto considerável de venda avulsa, com o setnr pu

blicitário em plena expansão. Os números exaros não foram divulga
dos, aJi<1s nunca o [oranl, canlO que para escondê-los da concorrência 
(06/0111965). Interessante acrescentar que, apesar de contar com 

muita publicidade nesse período. pe<lucnos anúncios nunca foram 
o forte do Diário de Pimcicllba. Fez tentativas de manter. em alguns 
dias da semana, o "Indicador Profissional", anunciando simplesmente 

o ranlO, nome c endereço do anunciante, contudo cOIn resultados 
insatisfatórios. Em 1964, nova investida na exploração dos pequenos 
am.índos, cnl <íNegôdos e Oporrunidades'\, foi feita, sem 111UÍto Su

cesso, 

PERÍODO DIFíCIL 

Não se têm dados concrcros sobre a situação financeira da em
presa rdativns a essa longa fase sob o comando de S. Ferraz," pois 

28 Ar\ns d(;r{li~ CcdlJo Eli;\s N(.'to, mais arrojado, cht:gou ;t alterar o r.omt.: dn jorn;J.! para 

f'l.cílitar:t C()IlI:ccução de: tlhjc!jvo ~t'rTlt:lhan(c. 


29 hm dcpnirnclHo :::m :lutor, 5cb;\sdãu Fcrraz di;;sc :lpcnas (lut: as fin;lI1ç;\s da empresll 

;:;;tax;un c<juilibGlt!:IS, {!,modo assmniu sua direção (1)9! 5/95). 
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náo mais existe a documentação conrábil do período. Não esmndo a 
sociedade limitada obrigada à publicação de balanços, esses nllmeros 
se perderam. Todavia, diversos edimri"is, sobretudo de edições co
memorativas de aniversário do jornal, referiam-se às dificuldades das 
empresas jornalísticas em gemi, tidas como conseqüência de desastra
da política cambial do governo, que enc'lrcda o preço dn papel im
portado, bem como da escasse? de mão de obra especializada, ["mres 
que poderiam "condenar ao desaparecimento os jornais do interior)). 
Esses desab,üos serviam, também, de justificativa para os aumenms 
dos preços das assinaturas e publicidade, anunciados geralmente no 
início de cada ,mo, o que dificulta aioda mais o enrcndimcl1[o das 
reais intenções dessas palavras. 

Em 1964, houve um momento de grande SlISro, quc trouxe 
sérias dificuldades à produção do jornal, porém rapidamente contor
nadas. No dia 6 de novembro, um imponente edifício de 15 andarcs 
em final de construção, o Comurba que ficava muito próximo 
à sede do jornal, rcpcntinarnenrc, sem qualquer aviso) dCSl110ronoll. 

Toda a .írea contígua foi interditada, inclusive o prédio onde estavam 
a redação c oficinas do Diário de Piracicaba, impedindo a slIa pro
dução c circulação. COln tantas noticias relacionadas ao sinisrro c de 
interesse da população a serem divulgadas, era um rude golpe, diante 
da concorrência, 11 sua paralisação. Dcpoís de um día SCm sair a lumc1 

graças à iniciativa de S. Ferraz, voltou a circular prL'éariamente, na 
forma de rablóidc, com clichés cedidos pda "Folha de São Paulo", e 
por especial deferência do diretor da "Folha de Piracicaba", que lhe 
fmllqueou as oficinas. No dia 9, outra vez não foi editado. Reapare
ceu, no dia seguinte. em nu,;nor funnato c nlÍmcro de páginas. graças 
à colaboração dos órgãos co-irmãos, "Folha de Pimeicaba" e "Tribuna 
de Piracicaba", onde foi, respectivamente, composro c impresso, e de 
valiosa ajuda da Tipografia Aloisi. Foram somcnte quatro páginas, 
rc'<:headas de f'ublicid:Klc. Depois de circular por mais um dia, inrer
rompeu-se sua edição até 'luC houvesse condiçócs de fazê-Ia em suas 
próprias instalações, o flue só se tornou possível no dia 15. Mesmo, 
~lssinl~ nt:sse intervalo, para n~ío ficar no ostracismo~ o Diário tk Pira
eicttbll, contando COlU a criatividade de seu dimlI11Ít.:o diretor, passou 
a divulgar bolcrins noticiosos, pelas ondas radiofônicas da PRD-6. 
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I'Jhís, S. Ferraz sempre convivcu bem com o rádio. Via nde, 

náo um concorreme, mas um alíado, que podia ser muruamenre 
apoiado. Por várias vezes, comcmou a f.11ta de programas noticiosos 
nás emissoras locais. Ncssc semido, sempre que podia, procurava fa
zer algo em conjumo.JO Havia o exemplo maior dos jornais c emis
soras associados. de Chateaubriand, que era modelo e inspiração de 

muitos jornalistas daquela década. inclusive de S. Ferraz,-" Este f.1zia 
questão de anunciar, em scu jornal, a programação das emissoras de 
rádio da cidade, destacando-a quando havia algo de especial e dando 
especial ênf.1.Se à publicidade da transmissão de jornadas esportivas. 
Ele acreditava na exísrência de espaço para todos os diferentes meios 
de comunicaçáo: imprensa, rádio e televisão. Recebia amiswsamenre 
novos órgãos de divulgação, ral.'ío de sua demonstração de simpa
tia quando do lançamemo, em 22 de abril de 1962, do semanário 
"Tribuna de Piracicaba", dirigida por Mílron de Camargo. 1:1mpouco 
via os jornais da capital como concorrentes; nem mesmo quando, a 
exemplo das folhas locais, esses periódicos passaram a ser entregues 
em domicílios, caso do "Diário de São Paulo", cujo sistema adotou 
em fevereiro de 1960. 

O ano de 1967 foi bastante festivo em Piracicaba, pois a ci
dade completava 200 anos de fundação. Havia um certo uf;mísmo 
em relação à cidade: a retransmissora de TV em UHF era a pioneira 
na América L1tína, a estação rodoviária uma das maiores e melhor 
aparelhadas do interior, estava em terceiro lugar no estado quanto ao 
número de veículos per-mpila, o XV de Novembro voltara à divisão 
principal do futebol paulista, enfim o município vivia franco progres
so. A edição do Diário de Piracimba, de lo de janeiro, trouxe no alto 
c à direita da primeira página, ao lado do título do jornal. o logotipo 
do 2° centenário, como um selo, que foi manrido dUf<llltc todo aque

30 ()uuo fato ,;ip:nificllljyU, <-llH: mOStra 6ta harmoní,i, foi icr nascido n:l n:;:laçi\() do D/tido 

dI' Pimill:ü/JfI:t As;;od;\çào Re~{)!\;lJ dt; Imprensa c Rádio, com sede 0:1 cidade, Fund:ada em 

25 de julho de 1<)54, p;l.r;t cüílgn.:gar os Ir:.halhadort5 ntssé campo em um "smlalíclo de 

fin:llid:1tles culwr:üs 1.: de dcfes;t dos imCrí:s.<:cS: do jorn::lli$mo escrito t.' falado in!(:r!<.)rano", 

lé\T: ;l p3rticipaçito {; tidcf':loça de Ferraz. 

31 Sl'b3Sri5o h:rra% "firmou isto em dcpoim..:-ntn 1)(} :mwr~ d:tJo ,:m 09/05/95. 
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te ano:" O Prdeito Municipal era Luciano Guidotti, que ocupava o 
cargo pela segunda vez, um cidadão simples e inculto, porém comer
ciante bem sucedido. Na chefia do executivo revelara-se um homem 
adiame do seu rempo, verdadeiro tocador de obras. A cidade vivia 
uma fase exceleme. 

Parece que essa euforia contagiava rambém o Diário de Piraci
caba. Notícias internacionais) nacionais, estaduais c locais disputavanl 
espaço na primeira página. As manchetes eram garra/ais e bem traba
Ihad'ls. Per/eccionisra e exímio arrism gráfico, S. Ferraz tinha prazer 
em alterar, de tluando em vez, o visual do jornal, mudando o local do 

expediente ou do ríruloJ
·" utilizando diferemes fomes c tamanhos de 

ripos, apelando para foros, ilustraçóes, box, retículas, negrito, fundos 
vazados, vinhetas, enfim usava e abusava dos recursos IL disposição.>H 

Os [Ítulos tinhanl caixa alta nas prírneíras letras c caixa baixa nas de
mais, com chamadas sob des, acompanhando o que fazia a grande 
imprensa. Poucas aínda cranl as notÍcias políticas. Havia um senão: os 

longos artigos, muitas vezes começando na primeira página e tendo 
cominuidade nas páginas internas. 

Muims idéhlS haviam sido implantadas c novas seçóes vinham 
sendo criadas. Em 1965, surgira a imerCSSlllltC e ,ui! wi,ma do profes
sor Frederico Albcrro Blaaw, com um nome incomum "Canhcnho 
de Português" para expor questões do vcrm1clllo. Uma página in
reira era dedicada a divertimentos (jogo dos cr!'Os, palavras cruzadas, 
curiosidades, humorismo elc.) "Mini-Notas", de Maurício Cardoso, 
seção que fez sucesso durante muitos anos, começou a ser cstanlpada 
no jornal a partir de fevereiro de 1967. Em 7 de 'lbril de 1967, Sílvia 
Franco introduziu o teatro nas páginas do nlatutino..l') No 11lC"smo 

32 ~fj dia do :tniv('r;;;irio da ôda<!t:, que complt:uw;\ :WO :\00:<, o /Jiárir; fie PiTflrk(iJ;d cir

c\J!ou cum ediçào t:sp("o,d de <) ç;Hk-mo$ !Oíá!izam!o &l págIna:>, :<J,\.:(o inédito Oi' ódadt:. A 
tiragem, dohr.ld;;, esgotou-:;", 

33 Na dl:c;'j(b dL' $c,,;;cnta. com o lilO de prc$!:,\r $cn'iço$, o Di(lrj'j d!' Pimâ((I!Jd pl.lbliD)\l, ao 

lado do título do jornal, infnrm;;çiltés mCleow1ôhic:,s, que lllí: eram ttm1t:clébs pt:b I~:;eob 
SlIperior de :\grkuhura "Luiz de Quciro;;;", :dgo P'IUéO t'Ulllll11l ('til i(lrnai~ n:\(!lh:!a epocI. 
3,* Em! 96', ~'ü;mdn à. tiln~lerni:":,ld!J da :tpn,:::c]1f;\Ç:ifl, ;\!J:mdü(1oll I) tl.';O de 1io$, ~Cgllílldo 

tendi'Tleia do:; gnmdc:; per.ódico;;. 
3:; S, Fataz na nrnalllc do Icum c :uor ;un<ld(,lr> lendo participado de ,'rirb~ peças de 
H1Ct,::,Q,I, 
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ano, o horóscopo começou a ser publicado (21105167). Outras novas 
seções: Previdência, Política e Políticos, Sociedade em Revista, Turis
mo, Serviço de Utilidade Pública, Diário nos Sindicatos. E antes do 
final do ano, em 10 de ourubro de 1967, a grande novidade: lança
mento da primeira de uma série de novelas em quadrinhos, no rodapé 
da terceira página, ínrirulada "Almas em Conflito", de auroria de Pau
lo Hamasaki. O Diário de Piracicaba vivia um exceleme momento, 
aparentemente consolidado ccmo jornal e como empresa. 

DIVERGÊNCIAS COM O PREFEITO 

Contudo, nem rudo foram flores. Exatamente no início de 
1967, ano histórico e comemorativo do bicenrenário de Piracicaba, 
S. Ferraz entrou em rOta de colisão com o Prefeiro Municipal, Co
mendador Luciano Guidorri, ao passar a criticá-lo CCm freqiiência. 
O Chefe do Executivo) pessoa de poucas lerras, governava o 111unid
pio pela segunda Vez. Fizera excelente administração, impulsionando 
a cidade e dorando-a de intlmeras obras arrojadas c necessárias. Re
e1eiro, vinha fazendo bom trabalho, porém náo era evidentemente 
um récnico em administração. O jOl'llalisra passou a combatê-lo por 
seu empirismo, por {(náo querer se atuali'l.,..;1r) racionalizar os rnérodos 
de administração, e por ignorar o progresso ... " Achava-o "dono" do 
município, alguém que náo trabalhava em equipe, pois náo pusera 
a filllcionar secrerarias e assessorias. Do pomo de vista do jornal, o 
município não poderia "ser bem dirigido por uma única pessoa, por 
mais competente (lue seja" (1712167). 

Qualquer coisa era pretexto para críticas: a Iimpe7-'l pública 
ou os "buraquinhos" nas vias carroçáveis, que já tinham feito vítimas 
(2212/67). Estes, contestaVa o "Dhírío Oficial do Município", eram 
de responsabilidade da CPFL e não da Prefeitura. Bastou o jornal 
oficial f:'7.er a defesa da Municipalidade, para se tornar ele próprio 
também alvo das bordoadas do Diário ,Ie Piracicaba, por pretender 
«contestar faros lncontcsráveis'\ temendo que viesse, com a falta de 
discernimento de Sua dire~-ão, a publicar horóscopo, receiras, consul

tório semimemal e que tais (2612167). Parecia rcr adivinhado, pois, 
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realmente, em 31 de maio de 1967, José ABC, redator do Didrio de 
Pintcicab'l, criric"va o "Diário Oficial" por esrampar marérias que 
não lhe crarl1 próprías, con10 a ~'Carta de um suidda'\ os versinhos 
irônicos intirulados "Os três barbeiros" e o clichê do cantOr Roberto 
Carlos. Esse mesmo jornalista descobriu quc o jornal oficial c sua grá
fica esravam funcionando irregularmente, pois não haviam sido cria
dos os cargos necessários. A polêmica com o "Diário Oficial", órgão 
que ao ver do Dirírio de l'imcícaba envergonhava a cidade, rendeu bas
tamc, Não faltaram nem mesmo as indefectfveis gozações do Cactus. 

Como conse<jiiênci<l, S. Ferraz, que era o Presidente do Dc
parramemo de Cultura do município, se demitiu, o mesmo fazendo 
ouero jornalista do Ditírio de Pir-tcicaba, Maurício Cardoso, que dei
xou a Comissão Central de Esponcs, ambos em junho. O diretor do 
jornal, declarou, na ocasião l que não queria a subnlissao como paga 
de [rabalho feito graciosamente. Deixou o cargo c continuou fusti
gando o Prefeito que havia se tornado hosril a toda a imprensa 
çÍ[adirra --" com seus ediloriais e as piadas do Cacrus. Mexia com a 
falra de instrução e cullllm de Luciano Guidoni, além de dar desta
que às críricas, feiras por vereadores, conrra o Prefeito. Também o Dr. 
Jacob Diel,l Netto, advogado miliranre e primeiro diretor do jornal, 
no dia II de junho de 1967, em seção livre, escreveu violemo artigo, 
o primeiro de uma longa série, contra o Prefeito Guidorri, com o qual 

estava incolnpatibilizado. charnando-o de "perseguidor, mentiroso, 
mau pagador, Prefeito de Condor". O Preleito, de gênio impulsivo, 
não gostando das atividades do causídico, acabou por agredi-lo "es
túpida e violentamente", no dizer do Dirírio de Pimcimba, em plena 
via cem,,!1 da cidade, diante de [C5[emllllhas. O Euo leve grande re
percussão, não só pela compleição franzina e os 78 anos de idade do 
agredido, máS sobremdo por se muar do presidente da subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil em l'iracÍGlba (2811111%7). 

A crise polírica [(ji se tormJlldo cada vez mais séria, jusraJllente 
no ano do 2° centenário da cidade. A oposição ao Chefe do Exccmivo 
nUlllicipal cresceu. Havia ourros nlorivos, filâS UITI dos mais fortes 

era a sua divergência com os jornais, confornlc escreveu o jornaHsta 

Cecílio Elias Ne[[o: "Umrl demls razões foi a illcomplttibilidade que 
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Luciano Cuidotti passou a ter com ti imprmsa local. Desde que O "Di
ário" e o "jornal" - por decisao de Sebastiao Ferraz e de Losso Netto 
- passaram a apoiar Salgot ClSti!!on, Luciauo Cuidoui perdm espaço 
na imprensa. E havia motivos pelos quais aqueles dois jornais, por seus 
diretores-responsáveis, se jwtificavam: o primeiro deles era o fato de Lu
dano Cuidotti ter sido um dos fimdadores da "Folha de Piracicaba'; 
acontecimento que Ferraz e Losso não perdoavam; outro era a prepotência 
e autoritarismo naturais de Luciano, um homem que se impuniJa a toda e 
qualquer orgrmiz.ação constituída. Finalmente, a imprensa ph1lâcabana 
se voltou definitivamente contra Luciano Guídotti quando, em 1966, 
,de deddiu criar a 'Imprensa Oficial do Município n. A própria "Folha 
de Piracicaba'; t<lmbém crítict[ a Luciano, ficou contra elc. Pois Luciano 
Cuidou!, ao criar a "Imprensa 0ficia/~ em dezembro de 1966, fi-lo tiO 

sentido de SIta própria promoção pessoal, com report<lgem e artigos que 
diziam de SItas obr1lS e realimçõô', contrariando o ordenamento de que, 
sendo Oficitt!, a imprenStl do município deveria ater-se à divulgação de 

dtos apenas oficiais': ,'16 

A VENDA DO JORNAL 

Ainda nesse ano de 1967 o jormtl foi vendido. Sebasrião Fer
raz C"ontinuou vll1cuJado a de, C01110 sócio t porém, Illcsmo figurando 
como direror, foi deixando essa função para um dos novos proprie
tários, o jovem jornaJisra Cecílio Elias Netto. Entrava em declínio o 
"reinado" de S. Ferraz, que consolidara a empresa e o jornal. Viera do 
ramo gráfico. mas inteligente e arguro, com bom jogo de cimura, pro
curara, como autodidm", aprender os segredos da redação e de lima 
boa administração. Visirara de 50 a 60 jornais do imcríor, como for
ma de aprendizagem. Era meticuloso c dcralhisra. Revisava tudo, por 

Jú F,j ,[;\S ~nTro, Cedlin, Pimrialfm PfI/illit:: rI NSlÔria (JI(~' f1I Já (19-42 1992), Piracicaha: 
Prcfdtura Municipal/Ação Cultural, 1 ()92, p.14,t 
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isso os erros eram pouquíssimos. Fazia questão de conhecer minúcias 
da vida empresarial, como também de estar presente no "fcch,unen
tO" do jornal por volta de dnas horas da manhã. Envolvia-se com o 
marketing. CriaV"J. textos para eventuais anunciantes. Escava sempre 
atemo para adorar medidas que redundassem em aumento da eira
gem. Sabia que istO era fundamental para o trabalho do Deparramen
(O Comercial, pois eram assinantes e~ pl'incipalrncnrc, anuncianres. os 

sustentáculos da saúde financeira do órgão. Não descuidou da moder
nização, comprando novos c avançados cquipamclltos. Mas é preciso 
fãlar de alguém, que completava Sebastiáo Ferraz: dona Na",lina de 
Oliveira Ferraz, sua primeira esposa, pessoa adorada por rodos e que 
se dedicava de corpo c alma à administração do Diário de Piracicaba, 
tornando~sc verdadeiro esteio de toda a organização. 

Ao complet<lr 25 anos de jornalismo, em 1960, o jornal assim 
viu o seu dircror: "Sebastião FerJ'ilz não se limitam funções dá..,..sicas do 
joma/ista, pois esttÍ sempre fIIl lJatlgtwrda dos movimentos cílJico,~ Cltl
tumis e filantrópicos de Pimcimba', tlão como projissiontd de imprensa, 
tão somente, mas (omo homem dinãmico e idealista que é. Voluntarioso, 
foz de slIas idéias armas de (omb,tte; seu estudo é a sua integridade e ma 
anru,dllm é a honestidade de propósitos que põe a ser/lira do bem comum" 

(0711011960). 

Joaquim Do Marco, professor c arriculis!a do Diário de Pimâ
caba, completava: "Sebastião Ferraz é dono de lima imeligênâa e semi
bilidtltle prodigiosas, que lhe permitimm, como autodidaM, sem nenhum 
diplomtl de curso médio ou superior, tormlr-5e 11m emir!lo jomalisttl, de 
estilo correto, /lerIJoso e ágil, bem como 11m tlÍbrtmte poetll moderno ... " 
(8/10/60). 

Deixou o jornal em 1969, por razões de ordem estriramcn
(C pessoal e bmiliar. vendendo sua pane a Cecílio Elias Nerro, para 
recebê-Ia em parcelas mensais, conrrariando o desejo deste último 'lue 
o queria na enlprcsa cuidando da área adminisu<ltiva. 

[ Sl.:basLliio ('crr;\% era, na ucasi,llJ, pn.:sidcntc do Dçr~mamcmo Municipal de Cul:.ura c do 
[jons (:ll1bc (07 jIP/úf.i). 
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A contribuição dada por S. Ferraz para o crescimento, moder
nização e qualificação da imprensa piracicabana foi valiosa c inestimá
vel, f.,zcndo com que esta vivesse, nos anos em que esteve na direção 
do Diário de Piracicaba. período áureo. Piracicaba lhe deve, náo só 
o rrabalho (Jue realizou como jornalista, mas também os excelentes 
serviços que prestou como cidadão interessado no desenvolvimento 
do município e na solução de seus problemas. F~,tc artigo, inserido 
na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Pir:lcicaba, conta 
em rápidas pinceladas c, certamente, com fulhas c incompletudes, a 
trajetória do jOl'l1alista Sebastiáo Ferraz, como diretor do Diário de 
PirtZclCaba. para que não se perca a nlcmória desses faros relevantes, ao 

mesmo tempo em que lhe presra uma justa e merecida homenagem 
póstuma. 





55 IHPG - Revista n" 17 

oPrimeiro diretor hrasifeiro lo 
Piracicahano: Ometodista esocialista 

9rineu guimarâes 

7f.rJ'é'nio '"Firmino de NovaeJ' Ne({r! 

Resumo 

Nas duas últimas décadas da Velha República c nas primeiras 
décadas da República Nova (Populísra) viveu no Instituto Granbery, 
em Juiz de fora, como membro da Igreja Metodista, lrineu Guima
rães, comunista militame c membro do Partido, No Grnnbery foi 
aluno, ptOfessor e reitor e no Piradcabano, diretor, Por onde passou 
exerceu enorme influência. O cOlnproolisso das escolas confessionais 
e das universidades, indllsive as públicas, com a elire se desenvolveu 
num crescente desde a sua origem no Brasil. lrineu Guimarães, entre
ramo, defendia a aproximação da educação aos segmentos empobre
cidos da população, contrário que era à exclusão do pobre ação rípica 
de um mundo, no qual o individualisolo se [orna.ra regra dOIninan
[c. Suas idéias socialistas cristãs causaram grande agitação nos mdos 
metodista. educacional c político, tal1tO em Juiz de Fora quanto em 
Piradcalnl) que culmin;:lram com sua prisão, neSSa cidade mineira) seu 

Profcs~mr no :'lcstmdo Proiíssiotl3-1 em Admini'straçiio, F3-ctlldad~ de Gest;\o ç N(;h>{)~ 

CIOS ~ I:CN, &ll)nimc(l c tm:mhm do 11!(;P. 
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ahlsramenro da reitoria do InsdnHo Granbcry c~ postcriorlnenrcl sua 
demissão do quadro de docemes. 

Palavras-chave: Educação Confessional; O Piradcabano; Socialis
mo cristão.. 

Introdução 

Escc rrabalho cons;sre na demonstração sucima da 1'r01'osra 
de Idncu Guimarães, o primeiro brasileiro dircror do Colégio Piraci
cabano e reitor do Instituto Granbery, de confromar o discurso e as 
práricas liberais da educação protestante, principalnlcntc a metodista, 
implementadas no país a partir do século XIX. 

A proposta liberal foi transplantada dos Esrados Unidos para 
o Brasil por missionádos, que criaram igrejas c insdruições de ensino 
à luz desse viés ideológico, aproveitando a grande admiração, que os 
republicanos mudam pelo modelo norte-americano. O clima era de 
emusiasmo, pois a educação escolar era percebida como força propul
sora dn progresso da sociedade brasileira, um país em cransformação. 

Irincu Guimarães nasceu em Guarará, llJTI vilan::jo nas iJne
diaçôes de Juiz de Fora, pólo regional da Zona da Mam Mineira, aos 
7 de abril de 1900, o úlrimo ano do século XIX. De origem pobre, 
começou cedo <l lur~lr pela vida: "Depois de ter sido, SCOl resultado) 
aprendiz de barbeiro e de alfaiare, abracei, menino ainda, a profissão 
de meu pai: r;muI'ciro" c caixeiro dos 13 aos 15 anos, em S. João Ne
pomuccno c Palmyra (Samos Dumonr), onde aprendera as primeiras 
letras', Sua vida, entretanto, estava para mudar, pois "tinha posto 
na cabeça outro sonho: estudar", Seu "sonho dourado", entretanto, 
era ser chefe de trem': Em 19! 6, a convite do "tio Heitor", Mcne-

Vocnçáo ;\t!ormecid,,; ma-:úi;l :mtobiogràlicl do;: lrincu Guim:lfÚe~, »,<:rn data c sem 

idl.'olif\çaç;'io do iom;,L 
J Jrineu :10 \mpanha\'a S!,.:U pai rlas "Iigcfr"" vi:'gcns pt'l,j:; cidade.; e e~ta~'óLS \'izlnh"s, c 
:CV;W;Hnc (rc(!l1entcmcmc consigo lll:S;\;lS (.::\cur::;ôes'", D:II:1 );U;'l "yoc'çio". Dadws ('x~r;lído;; 

J::l m:ttériú Vocaç3.() ;\Jorméckhl. 

2 
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gale, que na época trabalhava na administração do Granbery', Iri
neu Guimarães se matriculou neste Colégio. Aos 24 anos casou-se 
com Selva Maria com quem teve seis filhos. O "culto doméstico", 
atividade recomendada pela Il,'feja Metodista, era levado a sério 
pela família, que não abria mão dessa prática. As eventuais visi
tas também participavam do devocíonal'. "Todas as noites, quando 
nos reuníamos para jantar, meu pai ou um dos irmãos mais velhos 
lia "O Cenáculo", uma publicação da Lgreja Metodista, uma espé
cie de meditação diária, sempre terminando com uma oração. Essa 
tradição era mantida mesmo quando tínhamos hóspedes comunis
tas, como Luiz Carlos Prestes"". 

Membro ativo das Igrejas Metodistas Centrais dcJuiz de Fora, 

Belo Horizonre c Piracicaba, cle entendia que o socialismo tinha SlW 

origem no crisrianisnlo, mas nO crisríanísmo prático, como costuma

va dizer: 

De que vale a religião formalisra, vazia e hipócrita dos espiri

tualistas teóricos, se na vída prática sáo nlaterialisras - gros

seiramente marerialisras? Julga a Igreja que Deus aceita essa 

religião de domingo, de homens <lue de segunda a sábado 

exploram os seus operários nas suas fábricas, os seus traba

lhadores nas suas fazendas, os seus freguescs no seu comér

do:?" 

É nesse contexto que este rrabalho busca arender à necessida

de de inserir Irincu Guimarães em uma L"'trutura mais específica 

de lima proposta socialista na educação, f.qto inédito nas insriruições 

confessionais pro restantes C católicas, na época, em Juiz de Fora.c em 

Piracicaba, e de uma estrutura mais ampla, a do próprio pensamento 

socíalísra brasileiro no período estudado . 

.~ I leitor ,\feneg:<k' ",ta Cll'ado com '";\ ti:\ Sinh,í," Ma.ria Am;ma Guimar;jcs, irmà dt.: Jo;10 


Velho, p:li de [oneLl. Depoimento de \'cr;l Guim;\r.lc$ Ncpomut':l'no,:lo ,!UH)}', manuscrito dt, 

oito laudas, <:111 5jjuo./2üOl. 

5 lrincu Guim;lràc~ voltaria il receber Pn:sic~ em su;) casa, em Juiz dt: Fora, alêm de 

encomr~lr-s~ com D líder da tpica Co!un,l Presl<';;;, em fJUU':ir, oportunidades. 


(, Depoimento de Ildois;; G. ;\{oo(ciro ao ~wtor, em 21J!ilhr.!200L 

7 Cnrrdo <I<: ,\linns, i4fiun.f1945. :\ dí~u;:"in :;;cguÜHt: di.i', n,::;pdto ;lO mi:~mo lexto, 


http:Guim;\r.lc
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A Ousadia de lrineu Guimarães 

Em 1934 Irine" Guimaráes deixou o Granbcry, por não re
sistir às pressões, c se mudou com sua t~unilia para Belo Horizonte. 
Na capit"l mineira deu aulas no !zabcla Hendríz, colégio fundado 
também por Martha Watrs (1904). Neste mesmo ano escrevell densa 
matéria) publicada na prin1eira página de UUl dos jornais de Juiz de 

Fora, sobre o seu grande ideal político: "politizado pela Revolução de 
1930 (só tão tarde, mas ainda em tempo), caí-me de amores pdo Bra

sil, c mé rornei também professor de patriotismo. Comecei a sonhar 
com o 'Brasil dos meus sonhos"". 

Guimaráes participou da Revoluçáo de Outubro, rendo de
pois se filiado ao Clube "Três de Outubro", principal grupo organiza
rório do rencntismo (dissolvido em abril de 1935), acusado, segundo 
Fausto , "de inspirar-se na esquerda c na direita": 

equiparado a um "deserto dc homens e de idéias" e voltan
do~se para o Kremlin dos sovietes ou para as legiões dos ca

misas-pretas, <luC rerá o direito de outorgar, quando muito 
bem lhe apraza, uma Ccnstituição vergalho a um povo 
de escravos. As forças vivas da nacioualidade levamar-se-áo, 
csmmos convicws, contra esse diminuto. Não ser~í. o dimi

nuto "Clube 3 de Outubro", dando de ombros para o Brasil, 

resíduo de agentes pmológicos da política, exercendo a sua 
alm Illissáo conservadora, que pode ser cOIllparnd:i a uma 
verdadeira f:~goci[Qso e cívica do organismo social'. 

Irineu também parricipou do Congresso Revolucionário de 
1932, reunido no Rio de Janeiro"'". No episódio, manteve-se "fiel aos 
ideais que então se dcsfraldaram": 

S Di~cut~o (h: lrinctl (;uim;lr:1t;s, em O-L/::;CL/ 19,s·1. por OGlsi:l(l da [ll~\lIgtlr~\çiio du bu~to 


!:In sua hU:iil:(1;Igcm pd:. !\%nci:H;:ln tios (;r;tnb(·rr(.'nse"~, p_ 6. 

í) FAUSTO, 2U(J2. P. 92, 


10 Curricldum Vha" de Irin<:':J Guimadcs. Cuma...i, t.!/juL/1 1)7!' 
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Como pouco depois, se deterioraram os ideais revolucioná

rios de 30, fundou-se o Club 3 de Outubro, e ingressei nas 

suas fileiras quando, como representante do Núcleo Munici

pal de Juiz de Fora, parcicipei ao lado de João Alberto, Juarez 

Tüvora, Protógcncs Guinlarães1 Pedro Ernesto e outros} da 

fundação do Partido Socialista Brasileiro. 

Que não vingou. 

Dos que o fundaram, alguns, depois, "retificaram" as suas 

convicções poJf(i~'1s; outros se desencantaram; outros l ainda, 

simplesmente aderiram ao "carreirismo político da ocasiiío". 

Eu me gabo de ter permanecido fiel aos ideais que então se 

dcsfraldaram ". 


Entre os políticos, a preocupação contra O Inarxismo, contri 
buiu para o esvaziamento dos Hrcncntcs)). Fausto nos apresenta os dc~ 

ralhes: 

A polícia do PRP, em São Paulo, coligira extensa documen
tação de que João Alberto, Siqueira Campos, Miguel Cos
ta, Luís Carlos Prestes e outros estavam de pleno acordo na 
implantação do bolchevismo no Brasil. A Virgílio de Melo 
Franco e Pedro Ernesto, quando ia adiantada a conspiração, 
Artur Bernardcs chamava a atenção dos boaros sobre as ten
dências comunisras de Presres c seus companheiros. Essas 
dúvidas se dissiparam, mais (arde, em alguns se(Ores, com a 
definição marxisra de Luiz Carlos Presres". 

Para lríncll, a Revolução náo provocou a transformação radi
cal desejada da estrurufá polírka, econômica e social. Uma classe nflo 
subs(üuiu a ourm. Nada foi além de um rearranjo da classe dominan
te, que se manteVe no poder. 

Diante desse faro, de trarou de ddender a tcse de que era 
preciso uma nova revolução que traria como resultado a fundação da 

li tiJdmo discurso de IrinclI {JuÍln:1fâcs, pro!"crido em 04/t)lJj I!)H,~, 1'.7, qu,mdo da in;\'ll~ 
gur:l-ÇõlO de S(;u hu"fO no Gmnbcry, ptJr iniciativa d" A,,:;oóaç:1.o dn$ Gnlobt.:rycnt-cs, 
12 FAl:STO, 2U(l2, p. lll. 
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"República Socialista do Brasil"15. Seria a "primeira fase" da sodeda

de, que deveria suceder imediatamcmc a capiralisra. 

Muito embora "a reconhecida heterogeneidade dos elementos 

que chefiaram a revolução de 30", Irineu acrcdimva nos resultados 

positivos do "movimento armado" que acabou por depor o presidemc 

Washington Luiz c elevou Getúlio Vargas à chefia do governo brasilei

ro, no dia 3 de novembro de 1930. Segundo Irineu, a "depuração ne

cessária dos pseudo-revolucionários" seria endossada pelo povo logo 

após a virória de 24 de outubro. 

Para ele, larncnmvclrncnte. a manurenção de certos perso

nagens acabaría por manter o status quo. Com d'Cito, ((a carrega dH 
liderança da Consriruinte a Medeiros Nero" e a eleição de Pacheco 

de Oliveira para a vice-presidência dessa assembléia, "foram os dois 

últinl0S sinais) para quem ainda tivesse dt'lvidas de que voleamos} in

felizmente, aO passado". 

Assim, frusrrada a esperança da prometida renovação "dos nos

sos coscunlCS políticos c adnünisnativos'" lrineu só vislumbrava urna 

emre duas possibilidades: a substiruição imediara de Vargas, "para que 

se salve ainda a mesma Revolução de Ollfubro, ou dar-se ao rempo, 

deixando ao movimento de 30 O p'll'c1 secundário de preparador da 

Grande Revolução que afinal rcalí7~1rá os anseios do pacicndssimo 

povo brasileiro". 

O ideal seria a "salvação" da revolução OH ainda a sua "subs

titllÍ~iío". Getulisra que em, inicialmcnte fora cnnrm porquc "visaw 

depor o Sr. Gct{llio Vargas para reimplantar a República Velha", mas 

Vargas ac,'abou sendn vencido por São Paulo "se não pelas armas, pOe 
!irrcanlCntc·'. Assinl. o melhor nlCSI110 seria pensar na próxirua revo

lução. muito clnbora náo exisrisse sinal alguI11 udc Ufil<l. rcação dos 

! 3 () :Hti~o, '''Pd;t República Soci;tli~l;l do Bra!'il", de autor!,. de lrinl:ll Cuim:\ri'ics, pllb!i
c;\d(j 11:'\ prim,-~i;a p;igin:l do domin:.:;ü, dkl 8/jul./ ItJ34. no Corrcln de: 1I.[111:)!'\, JuiF: de h>r<L 
1\00 XI., N" 12.39·t. fundamentam (J lC:-\ln ,\:-:sim, IOda~ a~ cilaçÔC$ di:éctn rt.:~pcit(J ;', n.:(crida 
Il):o(cna, 
1-1 Injluenci:ldo por \';n;--ta::.., Amúnio (;ard-a {!I..' i\k'dcirm Ncto, COll;.tlnÜmc dI: 3·1, r(,:

pn:sC!llanu: d-:l Ihhia, propôs ,\ ,-\~scrnbl('i~ a rdlmna dI..' ;;cu rl't:<.imCnlo irUl'fnO p;tU qw; SI..' 

ek·~ts~c (1 prl'Sitkn!(' tI:! República ,uHe;, da cl;ihor:1ç~(l c \'01:1<::10 uo tl';\.~O COI\$LÍwC).onal, n 
que gl'rtlU süia crh;ç I'uliúc;,. 
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dementos vcrdadeiran1cnre revolucionários, capazes de fazer retornar 

ao seu leito a caudal de 30". 
A tão desejada "novà' revolução, emrecanto, deveria ser pre

cedida de preparativos dignos "dos grandes movimentos". Os oportu
nlstas ou, como {dneu costumava dízcr. "os reacionários de conversão 

duvidosa~!, não deveriam ser envolvidos no processo, pelo risco de se 

mmsformarem em agentes "perigosamente inútcls". Por náo defender 
a luta al'mada, Irincu entendia que essa revolução não (Cria conlO mo

delo a Revolução Constirucionalista de 1932, que opôs os paulistas 
ao governo de Vargas, l11as algo tão grande "que se faní sem sangue, 

sob pressão apenas da vontade popular", Não obstante, essa revoluçáo 
estrutural f;,ria com que os "velhos magnatas" da República Velba 

não csboçasscnl a menor rcação. Para t...'lnro, se gastaria muito tCOlpO 

"para que todo mundo saiba por que se tení fcito, pois essa revolução 
fundaní a República Socialista do Brasil", 

No texto de Irineu, o preconceito criado contra O socialismo 
foi a causa da demora preconi,"~da, [lar isso, cra preciso esclarecer a 
opinião pública, informar quais os ideais do socialismo, em uma so

ciedade fruto da "democracia liberal: regime em que os ricos engolem 
vivos os pobres". 

Tem-se que dizer que o socialismo é um regime de governo 

no qual o interesse coletivo CS[(l scnlpre acinlU do inrcrcsse 

individual. [lor ele se dá ao indivíduo toda a liberdade de 
pensamento e de ação - COntanto que o indivíduo, no gozo 
de sua liberdade, não sacrifique a coletividade", 

Em sua tese. lrincll afirma que o socialismo prcconiz.'1 "a justa 

divisão dos lucros entre o patrão e o empregado". E se houver negativa 
do cnlprcsário Cnl dividir "razoavelmente" os lucros conl os operários? 
Ele náo deixa por menos: no Estado toma o seu lugar, para cnsinar

lhe como se deve tt<ltar o trabalhador" e promoverá a justiça sodal. 
Assiol, em sua utopia socialista, lrincu afirma não haver mais espaço 

para as desigualdades sociais. Neste caso, estaria implementado o le
iS [;CrrrOMORE, 1988, I' 343. 
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nômeno da socialização no qual a propriedade privada dos meios de 
produç.'io é transformada em propriedade sacia)'''. 

Por OLl(ro lado, Irineu (,zia quesrão de declarar que o socialis
mo "não é matcriaHsra, náo prcconiL1~ ncccssariamcntc~ a extinção da 
propriedade privada. Nem da família. Nem de couSa alguma que não 
seja o domínio do homem pelo homem". 

No socialismo ainda há classes, divisáo do trabalho por pro
fissões, elementos de uma êCOllomia de mercado c de direito 

burguês, tlue se manifcscam no princípio da distribuição dos 
bens de acordo com a quanridade de trabalho proporciona
do por cada um à sociedade 17 

Segundo Rosa Luxemburgo, o socialismo consiste "na abo
lição cotaI de coda diferenç.' entre ricos e pobres, obrigando codos 
igualmeme a trabalhar de acordo com sua capacidade para suprimir 
a exploração do homem pelo homem". Esse posicionamento é com
pulsório, não cabendo qualquer "generosidade" feita pelos rkos aos 
pobres". 

A idcia de uma revolução sem derramamclUo de sangue, na 
hipótese da implementação da República Sodalista do Brasil, o f.~(Q 
aconteceria sem que "se arrancasse unl fio de cabelo de qualquer ca

pl.m. I'[sta" C sen1 grandcs IUUdanças na "r"forma dOS governos, contanto 

que: 
I) todos os comerciames e ind usrriais f)agassem aos seus 
empregados ordenados que rcpresenrasscm divisão razoável 
eom des dos seus lucros; 
2) <lue se fizesse a cobrança de impostos de modo que os ricos 
pagasscll1 mio rncnos~ ncnl tanto, nem na nlCSlna proporção 

que pagam os pobres, mas conforme as slla.s possibilidades, 
de modo que o Estado tivesse meios de manter escolas para 
todas as crianças, 'êlílos para todos os desamparados, hospi
tais para todos os doentes; 

lú BOTl'Ol\fORE, 1908, p, :'-12. 
17 Bcrl~l'( );'\[( }R!:. I ')8X, p..)gl), 

18 1.l':\I"mURGO. ,98(>, p. ;.1. 
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3) o interesse colerivo ficasse sempre acima do interesse in
dividuaI. !" 

Nesse novo ambiente, "o padre poderia dizer a sna missa e 
o pastor protestante, L'lzer o seu sermão; o jornalista escrever O seu 

artigo c o professor ensinar no que Hcrcdirassc; o negociante vender () 
seu arroz e o industrial fãbricar o seu tecido ... >! Tudo o fllais seguiria 
o seu curso normal, 

mcnos na infelicidade que lacrimeja nos olhos dos pobres c 
dos oprimidos. 
O jeca tomaria vcrmífugo. o operário iria ao seu cinem."l. 
E o Brasil scria outro: seria a República Socialista Brasileira! 
A revolução de olllubro falhou 110S seus fins imediatos. Va,
mos cuidar de outra? 

Essa abordagem de lrineu ê considerada por Marx e Engels 
como "socialismo conservador burguês", isto porque, «05 burgueses 
socialistas quercm as condições de vida da sociedade moderna scm as 
iu[as c os perigos que ddas necessariamenre decorrem)'. 20 

Adam Przcworski, ao abordar o ,ema "Parrícipaçiio clcíroral 
e organização de classe", emende que "a lura pelo socialismo resulta 

inevi,avclmcnre no aburguesamcmo do movimemo soci<llís,a", pelas 
atividades burocráricas envolvidas, ,.lI 

Para Marx, roda revolução desrrói a amiga sociedade; na me
dida em que é social. Toda revolução aba,e o amigo poder; na medida 

em que é pol(ríca ( ... ) A revolução em geral - a subversáo do poder 
existenre e a dissoluçáo das antigas condiçóL'S - é um mo político. 22 

No ano seguime da publicação "Pela República Socialisra de 
Brasil", mais precisamente no inicio de novembro de 1935, Luiz Car· 

19 Compare com As DlrctriiCc;; para;t Educação na Igrci:"\3.klOl,lisla: ''.•. rct.:onhcçum 'lU' 
dvlHro de ,rOla pcr"pccti\':l criS\i, útil ..: ;t{!uilo ({lIe tem V:\!O( .)oci:d", Vidü c Mis,,;lO, 1(182 
39. 
:W MARX&ENCEI..$.2(j(jl,p, 75, 
21 PRZI~\Xi(}RSK1, A. !98Y, p, 27. 
22 À[;\RX, K 194ú, p, 2l9. 
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los Prestes prOltlOVCU uma insurreição com vistas à formaç~io de tl111 

governo nacional revolucionário) que teria como objetivo a prepara
ção da etapa seguinte: a implementação de um regime socialista no 

Brasíl'J A reação de Vargas foi enérgica e culminou com a decretação 
do estado de sírio em todo rerritório nacional. O movimento de Pres

tes acabou scndo completamente desarticulado. "As muitas baixas não 

apenas nos levantes, mas em inúmeros: incidentes ocorridos ctn todo 
. I c _. I"o palS1 (,'VOll a Llnla lorle comoçao naclOIla . 

O desfecho da pseudo revolução deixou Irinetl frustrado. Bem 
mais tarde, no final da vida, de vai dizer: "Desencantei-me, sem que 

pregue o desencanto, daquele patriotismo ardente dos meus tempos 
de rc'Volucionário de 30. Moço, com a vida pela frenre, cheguei a 

esperar que Deus não me levasse sem que visse prilueiro, o Brasil dos 
meus sonhos corno o desejava ver"2A. 

A Mudança para Piracicaba 

No úlrimo rrimestrc de 1934, César Dacorso Filho, na época 

o único bispo da Igreja Metodista, começou a articular a rransferência 
de Irincu GuÍmarács para Piracicaba, como parte de sua estratégia de 
"nacionalizar" a direção das instituições metodistas de educação, a 

partir do Piradcabano. 

Por reI' sido fundado sob os auspícios da Womens COllncil, até 
o início da década de 30, O Piracicabano era conhecido como lima 

escola de moças, quando, a partir de 1934 passou também a ofere
cer vagas para rapazes, inclusive no internato cdado pelo seu diretor, 

Clyde L10yd Cooper, o último missionário norre-americano a dirigir 

o Colégio". 
César, ~onhccído no meio mctodista pelo ser perfil alltorirá

rio, era contrário ao "domínio" exercido pela Junta de Missóes c, por 

vÍa de conseqüênda. à continuidade de missionários "à testa de uma 

23 BRANDI, I~ I()iG, fi, 97,9!J. A cilação ;..c)".;uime diz n:~pdto [\() tnc:;mo testo. 

24 (ltimo disc\lf;,O de lrincu Guimar:l'2-", (I-Ií:>ct./198·1, p. I). 


25 D.: lH8l ;H(: 11)32, de M/ss ;\fMlb W;l!t;.; ;u": Mil.; ,\bry Jane Baxter, {) CO!l"hio Pir.:tcl
cabano $tmpn: toi dirigido por nlulhcn.::s. ()" homens ;!~smnir;lTn (j pnd,:r de 1932;\ 1934 

(C!yde UÜJd Coopt:r). 
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das nossas grandes instituições de ensino)'. por entender que "remos 

gente para organizar e administrar tom vanragcn1 sobre os n1issiomi

rios", Adcll1aÍs, César descobrira que o Píracicabano ainda eSlava "sob 
a direção L'Xclusiva do Wómen COlmei!'. Assim, todos os "arranjos" 

sobre ordenado, residência c alimentação eram de competência de 
Miss Hyde. Fei[a a descoberta "agora" (nos últimos meses de 1934), 

César começou a planejar, para breve, o af.·lsmmento da hegemonia 

missionária norte-americana na direção das escolas tTIctodisras, ao es
[abelecer um Conselho Superior "para cada colégio" 26. Fni assim que 

o bispo iniciou seu plano ao trabalhar a indicaÇ<~o de lrineu Guima
rães, para assumir a dire,<io do Piracicabano. 

Com efeito, nos últimos meses de 1934 lrinell foi procurado 
pelo bispo e por /vIiss Eva Louíse Hydc27 A solução doméstica não 

seria possível, pois César havia sido informado de que o granberyensc, 

Josapaht de Araújo Lopes, professor da Casa, ainda não estaVa prepa
rado para essa função". Assim. após terem ttocado correspondência, 

cnviaran1 Cartas a lrineu: 

Eis o trecho mais signihGuivo da carta do bispo a Irincu, que 

desejava enrregar a direção do Colégio a um brasileiro. 

Falando com Miss Hydc concluímos que v. deve aceicar o 
oferecimento do Piracicaballo. O Colégio [em uma subven

çáo de mil d6larcs. mas tem uma dívida de vinte contos. V. 
aceitando o oferecimento. deverá tirar do próprio Colégio 
seu ordenado. Sei que o Piracicabano rem possibilidades 

imensas. De fl1inha parte cu gostada de ver v. ~l tcsra de unla 

das nossas grandes instituições de ensino, mostrando que 
t,unbém. relllOS gente para organizar e adnlinisrrar con1 van

tagcrn sobre os n1issionários ... 

Como o Piracicabano ainda está sob a direção exclusiva do 
"'w • S ~ounCt'1"• tOda a questao - de ord 'd'enwomen (' cnado, rCSI 

26 C;in:> de Cé ..ar Daconm FIlho, I.:m .25jotllJ!934.:1 hinl:lI Guim;tr:1t;:;, ("(,m':d,.ndo-ü il 
dirigir o Coli:glo. L)t: fiHü. a p;mir.k [9:'15 "foi Ng:tnlzadn o Consdho Supcr!nr do Colégio 
Pir:tcicab::mo," (! li rcspt:CtiV;l "dirl'toria". j\s CiltlÇÔCS ;':I.:guintcs db;cm rl.:sptito iL ml.:Sm;1 C:lrtll. 

27 Rdwm do Colégio fh:nm;u :: fcpn.::;-.:ntanlL" no Brasil. do "Womcn's Coundl". 
2M Jos"p:llu foi din:LOr do Co!cgio Pir;tci,abano ue 1945 a t9S I. 
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da, comida, etc., se devem tratar çom Miss Hyde. Fiz essa 

descoberta agora c espero corrigir tal anomalia no próximo 
Concilio Regional, estabelecendo diretoria para cada colé
gio. 

a) César Daeorso Filho. em 25110/34. 

Dacorso, pessoa de grande visão, não se enganara quamo às 
"possibilidades imensas" do Pirackabano. Basta ver o <lue representa 
para a educação brasileira a Universidade Metodista de Pimcicaba, a 
primeira universidade metodista da América Latina. 

Irincu respondeu afirmativamente por cana ao bispo César 
que a remeteu a Miss Hyde. Esca se surpreendeu com a rapidez da 
decisão episcopal, pois imaginava que os missionários ainda conti
nuariam a dirigir o Colégio por algum tempo, mas acabou concor
dando com a contrataçáo de um brasileiro. Assim, enviou a segui me 
correspondência a IrinclI, na expccrariva de que, acerrados 05 úlrimos 
detalhes, estC assumisse já no início de 1935"''. 

Acabo de receber carra do bispo César induindo slla respos
ta à proposra de dircção do Piracícabuno. Visro que cstamos 
ainda no I>criodo de mudança e não foi criada lima Junta 
Adminisrrariva [Conselho Superior] para esse Colégio, pa
rece que u qucsrão de slla direção para o ano 'luc vem só 1'0
dCf<Í ser decidida pelas autoridadcs do Concílio de Senhoras 
loi nos Estados Unidos. Até quase o dia de cmbarque de Miss 
Mackinnon pensamos que haveria um missionário para di
rerOf) de modo que náo conversamos sobre os arranjos ne
cessários em caso dc !Cr um direror brasileiro. 
breu flIuire sarisfeita em saber que há possibilidadc de ter
mos um educador e administrador de sua capacidade c ex
periência à resra do trabalho lá e prercndo escrever pelo pró
ximo correio aéreo para Nashville pedindo que nos mandem 
as condições para este arranjo ( ... ) Já escrevi a Miss Baxter 
sobre a possibilidade de sua família residir no internato. 

2(; ConcliPoodênci:l d:ttad::t di: u5! Ul,wJ 193·i. 
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Espero que, todas as condiçóes sendo satisfatórias, o Sr. pos
sa assumir a direção logo depois do encerramento das aulas, 
em dezembro. 

A viagem de rrem, "para dirigir um colégio em Piracicaba, um 
lindo colégio de que aré hoje guardo saudosas recordações", reacen
deu-lhe, emocionado, a velha chama da "vocação adormecidà': ser 
chefe de trem: 

Pui. E quando na viagem, sentado no meu banco de lHll 

catro da "PallI'15m)" Vi. entrar, passando entre os I)ancos, a 

recolher os bilhetes, simpático, barba feira, de terno azul, 
boné listado de galões dourados, o chefe de trem, parecendo 
mais um oficial da Marinha do que um ferroviário acordou, 
dentro de mim, o menitlO de dez anos que viajava com o pai 
nos trens da "Leopoldina". E tive pena de não ser chefe de 
trcrnJ{)! 

Desde o início de sua gestão aré o final do mandaro (1937), 
Iriaeu Guimarães, imprimiu ao Colégio seu estilo dinâmico e empre
endedor~ sempre atento às distorções sociais. 

A substituição do prof. C. L. Coaper deu lugar a uma sen
sível transformação na administração do Colégio. De acor
do com os Cânoncs da Igreja Metodista do Brasil, que se 
emancipara, pouco antes, da Igreja Metodista Episcopal do 
Sul, o Colégio passou a ter administração local, por meio de 
um Conselho Superior, composto de membros cldros pOt 
órgãos da Igreja c que, por sua vez, elege o diretor. 
De 1935 a 1937 o Colégio passou por uma fase de acentuado 
movimento sob a direção do prof. lrincu Guimarães·H • 

3H Vocaçi\o ;\doTnlt:rida . .\!,ui;ri'l :llllohiogdllC:I dt.: Irlf'tt.:l! GlIimadi<:$, scrn dat;\ c :;!;!ll 

It!..:mílit.'aç:lo do jornaL 
:1 [ "C(JI~gi{) Pir;H.:kab;1t\ü: lima lr:ldiç-ào c um;\ realid;tdt; JI) cn;;ino tia 'noi"a da colina', em 

:\uutidadt,:$ 1\::dag6g11~;lS". 1\1\0 lV, iulho-;lgnslo de t953. ~() 22, p. 23. Sào P:llIlo: Compa
nhi:t 1 ~dilOm >.13c100a1. 1953. 
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Em scu discurso de posse·", declarou que o nome do Piracica
bano "pcrrence ao patrimônio espiritual da causa educacional evangé
lica brasileira". Eis alguns trechos de sua fãla, quc espelham sua firme 
convicção religiosa, o compromisso com a Igreja Merodista e com a 
educação pata rodos sem qualquer tipo de discriminação: 

Eu aceito a pesada incurnbência. com que me honrou a nli

nha Igreja, porque, quando tudo mais me falre, cu posso 

agir, graças a Deus, como homem ,)ue achou a sua vocação. 

Porque cu creio em Kerchesrcincr quando diz que a quali

dade número um do edncador é a capacidade para amar os 

seus alunos. E essa, dcixai-tne agradecer a Deus 1113is unla 


vez, cu tenho. 

Dedicandu-me ao magistério da Igreja Metodista, nunca 

pensei (lue viesse a dirigir um de seus maiores colégio ( ... ) 

Porque, a direção do Colégio Piradcabano tem a significa

ção de um prêmio. 

E aqui demro desta Casa não haverá divisões nem precon

ceitos. Na religião do amor rodos nos unirClnos: professores 

c alunos; pobres e ricos; fracos c fortes; todos nos darcnlos as 

mãos nessa caminhada luminosa para a l:'elicidade. 


o discurso prossegue. Apesar das várias correntes cducacío
nais, inclusive a cscolanovisra, o novo diretor entendia que ~(cdllcar é 

. " capaCItar para ~unar : 

Educar para mim, é Inais do que nloralizar C superiorizar o 
indivíduo, na definição de Sampaio Daria: é mais do que 
adaprar a criança ao seu 111eiO c armá-la para a vida prá
tica, na teoria dos homens práticns; é mais do que pedia 
o próprio Ingeniel'os - "preparal" para a vida cívica"; lnais 
ainda que ensina o mesrre de rodos nós, )01111 Dcwey, "a re
construção e reorganização d~ nossa experiência para nldhor 

32 DLir10 de Pimci(;\ba, 19fmar./ 19.35, p. 1. A), cittlçiks qu~~ st.: sq.,'lH.:n) d(/,{.'m rcspd(() ;lO 

!l\l..'::;mo h.:Xto. 
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dirigirmos o curso de nossas experiências fmuras", educar í: 
capacirar para amar. Porque o ideal humano é a felicidade, e 
a felicidade só reside no amor. 

Como retribuição ao "prêmio}' acabou escn. ..'Vcndo a l11archa 
escolar do Colégio Piracicabano em parceria com Leandro Cuerrini: 
"Bendito sejas Colégio, !vclha 'Escola Benfeitora'!! Feliz a vida em teu 
seio! !lOS decorre sedutora", apresentado por ocasião do 5r anivet
s<írío do "meu querido Colégio" (cf. consta da partitura original da 
marcha). 

Em julho, na assembléia do "Circulo de Pais e Professores do 
Colégio Piracicabano" o diretor proferiu paleS[fa sobre um de seus 
tClll.1S favoritos: o IlHábito", o cthos, enquanto conjunto de clcnlcn

tos formadores do costume, tendo o luíbito como seu consolidador. 
Na oportunidade demonstrou l11ais ama vez, seu conlpromisso corn 
a educação, pois 

revelou profundo conhecimento de psicologia ao explicat 
luminosamente os efeitos do hábitos ( ... ) Os pais sáo res
ponsáveis pelas faltas dos filhos quando não obrigam c nem 
cnsínarn que eles devem ser pontuais e zelosos com tudo o 

que é seu ( ... ) O Colégio Piradcabano náo só instrui, mas 
educa rambél1TB 

Ao ternlinar j aflrnloll que os alunos j~é que gozado futura

mente as delícias de uma instrução perfeita c ainda acrescentarão: So
n10S ricos~ Ternos a riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói c a 
ferrugcf11 não consome.!') - é a Ciência e a Virrude.:\s", 

Ao ano do ingresso do novo direror csmva reservado nlomen
to de grande tristeza: a morte de Lilly Ann Stradley, 'lue em 1928 

:n Di;iriode PiraclC;tb'l,3/iuL/II)J5.p. I . 

.1·1 Bll)lia: M:w::u:5 6:19: "Não ;\ctlmulcis {'Mj "ós outros [C$OUWS sobre lt terra, onde;' 

[raça c;t fCffugt:m corrcm (; onát.: Iadrôcs é5c:.\\'am t: foulxul1," 

35 Di:irío til: Piracicaba, 3íjuL/1935, p. L 
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deixara a direção do Colégio. O Expositor Cristão notidou assim o 
;Jcontcdolcnro, na sessáo <f.Necrologia"5(,: 

Miss Stradlcy - romos informados por um telegrama envia
do pelo nosso prezado amigo ptOt: Irineu Guimarães, que a 
disdnta educadora Miss Stradlcy fãlcccu no dia 27 de julho 
em Lcwisburg, Estados Unidos. 
A ilustre irmã fàlccida foi, por longos anos [30], diretOra 
do Colégio Piradcabano e deixou, em noSso país, amizades 
arraigadas. 
Est~lInos certos de que foi com profunda mágoa que os cx

alunos do Piracícabano e muitos dos habitantes de Pimcica
ba receberam a [riste notícia. 

Por ocasião do encerramento do ano letivo de 1935 lrineu vol
tou ao Granbery, acompanllando a "embaixada" esportiva do Colégio 
Piracicabano, quando foí recebido com festa por seus admiradores. 
Na oportunidade o illlsrrc visitante, que representava a Associação 
dos Granbcryenses no Conselho Superior do Granbcry, participou 
das festividades, quando "toi convidado pelo reitor [Moare] para 
filzcr a enrrega das mc.hll,as do 6" ano aos premiados". O jornal 
Granbcrycnsc, na cobertura do evento, reproduziu artigo anterior de 
Nelson de Godói Costa, a quem coube a tarefa de substituir \rincu 
como redaror do jornal: Irilleu Guimaráes ( ... ) é a lição sublime do 
cumprimento do dever; exemplo bendito de <\uel1l põe a alma na sua 
obra ( ... ) Só nos deiJ(ará quando morrerem estes exemplos, estas lições 

Y7 !sublinlcs. E estes nao morrcráo nunca

o Ambiente Político em Piracicaba, 
Irineu Guimarães é Fichado no DEOPS 

Vejamos agora qual era o ambiente político laçaI na "poca da 
chcgada da família Guimarães. Segundo Vem, sua filha, o ccn,lrio pi
racicahano era dominado pelo IlUrcgralis!ll(), o que pode ser consrata

.1ú I:xpo:::itor Cri~t5() nO 35,17!:1go./ J!J:)S, p, 14. 

.17 () Gunbuycn:;<;, dez,/ 1935, p. 9. 
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do pela leitura dos jornais da cidade, onde o Núcleo local era bastan
te ativo: "Nesta época, o Integralismo invadiu literalmente a cidade. 
Lembro-me bem de que, aos domingos, grande parre da população se 
vestia COfil camisa vcrdc:\sn. 

Enquanto isso, no cenário político nacional, ainda em 1935, 
acentuava-se a manifestação da classe opetária, com a formação da 
Aliança Nacional Libertadora, que tinha como presidente honorá
rio Luiz Carlos Prestes, congregando, 'llém de comunistas, muitos 
integrantes da pequena burguesia. A Aliança Nacional Libertadora 
estabelecera como bandeira de luta O combate ao latifúndio, à na
cionalização de empresas estrangeiras e o cancelamento de dívidas 
imperialistas. A radkalizaÇ<~o aconrecia tanro na esquerda quanro na 
direita. O movimento intcgralista liderado por Plínio Salgado, de 
inspiração fascista, ganhava força. Vargas procurava tirar proveito da 
siruaçáo, manipulando ambos os exrremosJ(), 

Logo após tcr assumido a direção, rrineu constatou 'lue o es
rado de conservação do Colégio não era bom, pela ação de "alunos 
indisciplinados e mal educados". Muiro embora fosse recém chegado 
à cidade, com intrepidez denunciou as diferenças sociais. O f.1to quase 
f(.7, com que o "comunista" fosse parar na cadeia. 

Lembro-me de quc, quando papai assumiu a direção do Co
légio Piracicabano, em 1935, este estava em estado deplorá
vel. As paredes eram borradas, pois alunos indisciplinados 
(por que não dizer?), mal educados, haviam lançado tintei
ros nas paredes por onde escorriam tintas de várias cores. 
Consta também que muitos desses alunos eram filhos de 
pessoas da alta sociedade píradcabana. 
Este era o cenário quando muitas vezes o papai ressaltou em 
assembléia as diferenças sociais: el1'luanto rapazes ricos se 
comportam dessa maneira, há meninos (e quantos!) pobres, 
com li mesma capacidade intclecrual, que náo podem, por 
razões econômicls) freqüentar escolas etc. 

3H Depoimento (!e Ver.. Cllimar:lc.!\ Ncpomuct'no ao autor, em 2/maio/2Htl!, p. Vr. 
39 CUNlIA, C 19BI, p. 2°·lR. 
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Houve, emão, lima reação por parte de certos pais de alu

nos c, çonscquCntcn1cnrc. pressões políticas, quando de foi 

tachado de comunista, quando estávamos em pleno ano de 

1935. 

Jornais de S. Paulo noticiaram a sua prisão\ cn1bora isso não 

tivesse ocorrido~i{). 


o Serviço Secreto, que acompanhava de perto sua <!tuaçao, 
[fatol! de /içh,í-lo. Em pesquisa realizada no DEOPS - Departamento 
Estadual de Ordem Política e Sodal, na Capital de São Paulo, consta
tml10S a existência do seguinte dOCUrIlcnto'íl; 

Processado pela Delegacia de Polícia de Piracicaba, cujos au

tos foram relatados em 28/0411 936. 

Inquérito remetido ao Juízo Federal, por imcrmédio da De

legacia Auxiliar, de 03/0311 937. 


Irineu Guimar!it'S 

Ptofessor e Diretor do Colégio Piracícabano, f:lzia prc!eções 
duramc suas aulas aos alunos que achavam suas idéias cx
trcn1isras, os quais protestavam contra as Il1csn1as. Realizava 
assembléias diárias propalando idéias extremistas, e sabedor 
de que seus alunos tiveram prorcsmdo contra o n1esmo feiro} 
o professor lríneu chamou-os c entáo explicou náo serem 
as idéias que expendcll extremistas, pois de, professor, era 
metodista e con[1'a~ portanto, esse credo polítko. 

R.1lll Cury, aluno imerno na época, menino ainda, não enten
dia bem o que vinha acontecendo, mas «percebia uma movimentação 
porque os mais velhos comentavam que de esrava fazendo palestras 
ou comcndrios esquerdistas, numa época em que a esquerda cra 
bombardeada c atacadi'·". 

40 DepoinH:llw de Ver;, CUlm:ldcs Xt:pfllUlICe!l(J ao ,lut<Jr, em 2!rnaío/2{JOl,]i, VIL 


·il DEUPS~, "5. S." ISeryiçoSt:cn':[i!j )ü,",(l·6t- \f)/nlilin/1945, 


-.t2 R;mi Cmy i:. 'H!\-og.tdo. agricultor t: indoMrial, n.::>ú,kntc em PiraCICilh;\_ cswdou ti :UlO;' 


no () Piracicahanu. Dcpol1m:mo ao amor, em _I !(<;\',/200-1. 
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o Primeiro Ano de seu MandatO! 
Relatório de Atividades do Piracicabano, em 1935 

No início do ano seguinte, o diretor apresentou seu prin1eiro 
relatório (refcreme a 1935) "ao se organizar o Conselho Superior""", 
anunciando "marcado progresso na vida do Colégio PiracicabanoH 

• 

Havia 324 alunos matriculados, do primário ao ginasial, inclusive no 
normal, Ofa extinto. Nessa época o número de rapazes já superava 
o de moças: "215 rapazes e meninos e 109 moças c meninas". Esses 
nümeros deixavam lrincu otimista: "As atividades de nossa vida esco
lat, com projcçáo no círculo das fàmílias dos nossos alunos e, até, no 
seio da sociedade piracicabana, tem a significação de vida nova, numa 
promessa animadora de que os dias áureos da casa de Miss Srradlcy 
se repetirão". 

O Piracicabano começava a reagir. Gradativamentc, os "méto
dos amigos" eram deixados de lado e o rendimento escolar melhorava 
substancialmente: 

o trabalho escolar se desenvolveu com manifesta eficiên
da. No curso primário as nossas professoras se apartaran1 
o quanto lhes foi possível dos métodos antigos que ainda 
usavam e fizeram alguns ensaios de Escola Ativa. No curso 
ginasial, em que temos os melhores professores da cidade, o 
rendimento do rraballlO escolar foi o maior que se consegue 
atualmente nas escolas brasileiras. 

Não obstante esses avanços, seus resultados "não nos dcvcln 
satist1zcC", Seu desejo era de Jnclhorar ainda mais o ensino ('prindpal
nlcntc de Ciências c de Geografia)', o que seria alcançado conl aulas 

pr<Ítieas em laboratório c melhoria da qualidade do material didárico. 
Eis as principais providências tomadas pela direção, "a fim de 

conseguitmos os melhores resultados possíveis, dentro de nossas pos

43 Rcbtúrjo :lO$ Sc-nhnn.:s mcmhro~ do Cons ..:lhu Supt:rior do Colégio Pir;lljç;1h.'mo. tla
t:ldo dI: 1936 (não consta dia c mi':!).:\s cit:u;iles <lU!;,; se segucm di%<:m r<.:spcito ao mesmo 

n:lalórin, ;:;:11<:0 menção em contdrin. 
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sibilidades": 1) A criaÇ<~o de llma associação de pais e professores, "o 

que valeu valioso apoio por parte de uns e Outros na execuçáo de nos

sos fins"; 2) a criacão de duas atividades extra-curriculares com vistas 

à promoção de vida social aos alunos: "manrivcmos o jornal colegial, 

rcorganiz.'lffiOS a associação esportiva e criamos UIl1 grêmio litcrário1 

UITl centrO excursionista e recreativo"; 3) a hlndaç..1o de uma associa

ção de ex-alunas·i']. 

O estado geral era satisfatório, A intenção era de fazer com 

que) C001 "paciência c <unoe'" Ol<lS COln Hfinncza", o Colégio fosse UI11 

"exclllpI'o VIVO de ardCtll". 

O ambiente na época, já bast,mte competitivo, exigia contatos 

de Irineu para solicitar da Womenj· Board o/MíssíOrJ c do Secretário 

Geral de Missões "se não pata todas, verba para as despesas mais UI'

genrcs ll Apesar da situação financeira. "5Ctn ser lisonjeira, não é de• 

grandes apcnuras J1 

, o problclna era a concorrênda~ o que obrigava a 

Direção a reduzir os preços das mensalidades, pois os "Ginásios das 

Freiras fazem preços de combate a nós". 

O outro problema rclamdo ao Conselho Superior, dizia respei

to à pressão que a Womens Departfnent exercia, ao exigir, para a conti

nuidade do apoio financeiro, "que o Colégio desenvolva as atividades 

do sell departamento feminino". Afinal, a vocação original da Escola 

era de atender ao público fcnlÍnino l mas isto estava nludando. Panl 

voltar a atrair as moças, a saída seria a funda~1.o de um çurso oo1'01a1. 

A prL'Ocupação era procedente. O grande ingresso de '"pazes, 

u pO( ocasiao da fillldação do curso ginasial" ~ causara sérios tralls(or~ 

nos, chegando mesmo a interromper o trabalho "esplendido" realiza

do pelas missionárias. Preocupado com isso, /rineu declarou que iní 

"fazer voltar ao Colégio as sllas velhas práticas de colégio csseudal

n1cnte evangélico". 
Dando continuidade ao seu relatório, teccu algumas consi

del'ações sobre a situação financeira herdada. Havia um débito com 

Cooper, além de um fato novo para a Escola: pela primcira vez cra 

-~4 lrilltll troux-c pnra o Pirncicahano S,l:l cxpcát:n..:ia da Associ:Wão d(!s Gmllbt:rycmc~, 
fundada por \'\': i I, ;\lour", em 1!)22. 
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pago o salário do diretor com recursos próprios, o que pressionava o 
orçamento. 

Recebi o Colégio com 10:569$016 em caixa, devendo de, 
porém, ao scu ex-diremr 10:396$600, o que significa quc o 
recebi praricamcnre sem saldo. E rendo recebido 00 período 
de férias, com despcsas~ nlas sem rendas, consegui fàzer ro
das as despcsas do ano, fechando em 31 de dezembro com 
um saldo em caixa de 14: 199$166, o suficiente, ralvez, com 
mais recebimcnros que faça, para as despesas das férias cor
rentes. 

Cumpre norar que o Colégio náo teve esrc ano diretor mis
sionário, gastando 6:000$000 com o ordenado do diretor 
amai e que estamos pagando as férias a todos os professores, 
o que não se f.1zia aré 1935. 

Nos primeiros dias de janeiro de 1936 aconteceu nL~is uma 
reunião anual de diretoR" de colégios metodistas "para rroca de idéias 
e aceno das direrrizcs a serem seguidas pelas instituições Metodistas 
de Educação'''''. A reporrngem, de auroria de lrincu Guimarães, foi 
divulgada pelo Exposiror Cris'iÍo'iG. O encontro aconreceu no Ben
ne[[, "ao agasalho bcnl':1zcjo das gcnrílezas de Míss Hyde", Eis suas 
principais decisões: cumprir o programa de educação religiosa plane
jado pela funra Gemi de Educação Crisrã, publicar um hinário dvico
religioso, criar um fundo parrirnonial c "prestigiar cada vez nlais a 
Federação de Colégios Evangélicos"". A OUlta proposta importante 
foi a de incentivar as escolas, a que enviassem alunos para a Faculdade 
de Pedagogia do Gmnbery. O gwpo também csmva muiro inreressa
do CI11 estabelecer UIll ambiente organizacional "realmente evangéli
co nos colégios, pois a finalidade mais alra dos nossos educandários 
é consrruir caracteres moldados no cadrer padrão de Jesus". Além 
das presenças do Bispo César Dacorso Filbo e de James EUis, Sccre

·15 Vçr::iio {!o mi' n.;ct:ntcmCnt~ Con"<..'lho Ger.l! d:l$ In:itiwlçôct: ;"f<':lOdi~ta$ de EdtH:;;Ç;\rl 
c(}GEIMF. 

"16 "Os din.'tort.'$ do!' nO:;iSo:; C()Il'f.-riO$;>c n.:tÍm:nL" Ih:l'oruy.çm de Ir!lleU Guimadt.:~ no 
E-:\ro~itnr CriS!,!O, 18/fc\-:/193ú. p, 9, 
47 Em Zl) de maio de 200lfoi criada;! AS$odaçio Brasildr;t de lmtituíç,ics Educadon;\ls 
L\"angêlicas, Ahnir de SQuz;t )'.f~li;\, cs.-rl..'ilOr da UNIMEP, foi t:k-ito Prcs:dcrw:. 

http:Ih:l'oruy.�m
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cário Geral de Educação Cristã compareceram os representames das 

seguintes instituiçóes: 

Granbery: W. H. Moore, Derly Chaves, Josué Cardoso e OtÍ
lia Chaves; Bermett: Eva L Hydc; Imtim/o GilltlSial [Passo 
Fundo}: W. R. Schisler c Joaquim Musa; Cmtendrio: Eunice 

Andrew c Louise Besc; Americal/o: Rmh Anderson; Unido: 
W. M. Carr e José Gomes de Campos; Porto Alegre: Oscar 

Machado; Instituto Central do POlm: Anderson Wcaver; Pi
racimbtlllO: Mary Jane Baxter e lrineu Guimarães; Gindsio 
AmerimTlo /de Lins}: E. E. Hubbard; 1mbela: Lei/a Pllnnan e 
Noroeste /Birigui}: Alfredo Andcrs. 

Relato Sucinto das Atividades do Diretor eru 1936 e 1937 

Os dias 1\ a 13 de setembro de 1936, tonml marcados pelas 

festividades do "qüinquagésimo sexto aniversário de fundação. com 
mn programa brilhantem.ente organizadd'. Atendendo ao convite 

do diretor do Piracicabano, "uma embaixada esportiva)} do Granbcry, 

tendo Moysés de Andrade como chefe, esteve em Piracicaba dispu

tando partidas de voleibol e de basquete. Compareceram também 

atletas do Colégio Mackenzic lS • 

No início de: 1938 lrincu voltou a comparecer à reuniáo do 

Conselho Superior, pata prestar o telatório de atividadcs do cxercício 
antcrio{i<J, o que feZ COIl1 "prazer1 porque, Deus seja louvado, decorreu 

nlais um ano de existência proveitosa de nosso Colégio)). 
Afora casos isolados de "alunos rebeldes por defeitos de edu

cação) j;l àCCntllados~ ou tarados, - tivenl0s dois casos assim", a ordenl 

escolar foi satisfatória. Na média o aprovdmmenro escolar foi bom 

e os pais eram informados amiúde a respeito das deficiências de seus 

filhos. 

48 o (jraf}b(:rycn~c. ;\no XlIl, F<l~(: UI, n'> 26, 5ctJl<.r)6, p. 1:2. 


·1'1 Rdatúno pn':$I:1do "aO$ senhores membro;: do COH.'Õdho Superior do Colcgio Piradc;1~ 


bano, l,.~m 19:1if', 5Clll di:l. r.: mZ:;;. ;\:; d{,IÇÔC;: $c,l,'\LiiHC5 ;.;;10 do mesmo n.::huúrio. 




77 IHPG - Revista n'17 

As atividades extracurriculares (esporte, grêmio lircdrio, o 
jornal) também transcorreram dentro da normalidade. O direror 
apoiava incondicionaJn1CIltC as atividades religiosas entre 0$ internos 

e as ações filantrópicas. A comunidade respondia bem aos apelos c 
recursos eram levantados para o trabalho metodista entre os indígenas 
caiuás, no Mato Grosso [do Sul]. 

Duas nov<ls organizações extra-escolares apareceram este 
ano. no campo de nossas atividades, em auspiciosa estréia; 
O Grêmio Dr. losias Lopes, da União dos Estudantes para o 

Trabalho de Cristo e a Caixa Escolar. 

Aquele entregue à direção de uma moça de alras qualida

des crisr,is, a Srta. Luc)' Freiras, e orientado pelos professores 

]osaphar Lopes e D. Elizaberh Nunes, promoveu com re

stllrados admiráveis, a vida religiosa dos nossos in remados. 

Basta dizer-se que levantou, entre os seus associados e sim

pariz"ultCS, lnaÍs de urn conto de réis para diversos fins. entre 
os quais a construção do hospi ral da Missão emre os Índios. 

A situação geral do Colégio conrinuava a melhorar. As matrí
culas de 1937 (487 alunos) cresceram 50% em relação a 1935 (325 
eStLIdanres) e o número de mpazes era mais do que o dobro em relação 
às moças. 

Em scu relatório de demonstra a evolução do número de ma
trículas; 70% nos três :ulOS: 294 (1933),355 (936) e 487 (1937). 
AssiIn~ a sÍruação financeira não era motivo de apreensão, '(cl11bora 

não seja de gmndes folgas". 
Com os rc<.;:ursos recebidos da i'junta de Mulheres". Irincu 

providenciou a cobertura da parre central do prédio, laje de concreto 
para a construção de mais um. piso para mais três quartos, reformou 
as insralaç:õcs sanitárias das alunas, além da pintura gemi interna do 

prédio. 
Para ~lS outras necessidades <~dc vulto c inadiáveis": a cumpra 

da "Chácam Sripp" para a futura escola normal rural (os recursos vi
riam da Junta de Mulheres) c a compra do "Parque Club", pata a ins



78 IHPG Revísta n' 17 

ralaç50 do Departamento de EduC1Ção Física e do internato mascu
lino, o Conselho Superior autorizara o levantamento de empréstimo 
de 200:000$000 [duzentos contos de réisJ que "pagaremos dentro de 
10 anos)O", segundo estimadva de lrincll. 

Ao finalizar seu rclarório, apesar dos progressos e das "graudes 
iniciativas a que cu rerb gosto de me entregar", surpreendentemente, 

lri~u~=touRu~ido~dem~do~~~~de 
lvfisses Watts c Stradley, Colégio que eu aprendi a amar para toda a 
vida." . 

Motivo: no final de 1937, mais precisamente no dia 8 de 
dezembro, leineu havia sido "chamado novamente ao Granbery de 
quem nunca me desliguei'>l") para assumir vários cargos, inclusive o 

de vice-reitor. A carta-convire não lhe representou surpresa alguma) 
pois, como sabemos, de fazia parte do Conselho da escola mineira. 
Surpresos mesmo l1caram os membros do Conselho do Piracicabano, 
'1ue foram os úlrimos a saber da dedsão de seu diretor: "O Conse
lho Superior do Instituto Granbery, em sessão realizada aos 6 e 7 do 
corrente, elegeu-o para o cargo de vke~rdtor c Diretor do Ginásio c 
Escola de Comércio deste esrabelccimcnto de ensino para o próximo 
ano I:scolar". 

No dia 8 de janeiro do ano seguinte (1938) o Conselho Supe
rior da Escola de Piracicaba registrou em ata "o pedido da presença de 
lrincll Guimarães no Gmnbcry52 

1 
!. 

A dccis~o causou grande n1al estar entre os mem bras do Con
selho do Colégio Piracicabano, (lUC oficiou ,lO congênere do Gmn
bcry, lamentando o cncanlÍnhamcnto. Este último, apesar do tl':1ns

torno causado li Escola de Piracicaba, entendia que a medida era 
absolUlamenre indispens,\vcl, tendo em vista a necessklade prememe 
do preenchimento de alguns cargos. 

5u Jánt.:u ..:fl,:!I\';Ul1C:1Ht: cncaminh;1r;1 ~ Junta (I.: .\fl$H~'C;", C;HW de dU:l$ b~jd;;$, sem data, 
como era seu CO$tum.:, rl!:t~ ~ll1C 5(') pOtk ler ~ido d(; 19.r, ..:orn a expo$jo;,.'~() de .1rr:<zoados 
c :;o!ícit:lI1do, em :10111(' d!) Cnm.:;.:!I){1 Supn!or du Colégio Pir::tclc:lh:\flo, to empré!'timo de 
2U(l;O(lOSOOíl, qlle () (;olt."}.;lo wlil.lri:l, ·'possin.:lmcmc tom :t Junt~1 de j\fis»ôc$ ou (On1 p;tni. 
CUbTt'S--,". 

51 em:!. de H. C. Tucke:" pn:~i(kn!c do Conselho Superior, étn 8/dci':./1937 • 

52 Uvm di,; ;\t:t$, J, p, 1':1\\ do Congdhn Superior do Granbery. 
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Com relação ao ofício do Rev. Guaracy Silveira, sccrcdrio 
ad-hoc do Conselho Superior do Colégio Piracicaba no, após 
longas considerações sobre o ofício, o secretário ficou auto~ 
rizado ti responder que o Conselho Superior do Granbery 
confirma a sua resolução de dezembro de 1937 com rda
ção ao prof. lríncu Guimarães, em face da necessidade de 
sua presença no Granbery, lastimando J entretanto~ que esta 
resolução venha rrazer qualquer dificuldade àquele Conse
lho"'. 

o faro causou admiração. O que teria havido' Por que O as
sunto náo foi trabalhado adequadamente entre os dois conselhos? 

A volta para Juiz de Fora e o arrependimento 
por ter deixado o Colégio Piradeabano 

Logo após sua volta para Minas, lrineu recebera correspon
dência da Board of Missions - Methodist Episcopal C/JUreh, South, 
Nashvillc, Esrados Unidos, cumprimentando-o e agradecendo pelo 
excelente serviço prestado ao Colégio Piracicabano'·'. 

Quase no final no anO o substituto de !tineu no Colégio, o 
também granberyenseAlfonso Romano Pilho'" além dc pedir a asses
soria do Granbcry para a criação do "Curso Complementar", ratificou 
(l acerto da ida de [rincu a Piracicaba, para paraninfar a turma dc 
f<xmandos da 5" série: "05 alunos da 5" Série comunicaram-me quc 
já está assemada a sua vinda a fim de paraninfar a formamra deles, a 
I" de dezembro p.f. e está também firmado que v. será hóspede do 
Colégio conlO, oUUOSSilTI, a viagcnl será paga pelo Colégio. Jâ o estou 
anunciando para que os amigos e a cidade o saibam". 

ll'ineu ocupou no Granbery os cargos de vice-reitor e reitor. 
Enquanto dirigeme, entrou em rota de colisão com o Conselho Su
perior e acabou voltando '1 docência. Ele lamentou ter deixado o Co

51 Livro de /\t;\$, iH). 2, p. 13v, do Cnn!idho Supt:l"ior do Gmnhery. 


5"1 Cana a!i!iinad~\ pela Sccn:t:lri(i dI.: Mi"sôcs ESlrangcíra de Mulheres. ;\li.;s S;\Hic LOIJ 

i'.tlçkinnon. 


55 Com;~pundcnciil dmadn de 'tlnov./10J8. 
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légio l'iracicabano, onde csrava "sossegado c satisfeíw (. ..) náo me de

vendo Inandar buscar de volta, se náo me pretendia tratar COlll justiça 

e decência". O mais grave foi sua declaração raxativa ao denunciar a 

trama forjada com o "golpe de 'lUC fi.!i vítima com a farsa da eleição 

de :\1r. Moore pata a rciwria do Gmnbery, em 1945%". 
Ainda em 1945, seu manifesto "Porque fiquei com os comu

nísta,,~" causou nlllÍra polêmica. 'Neste caso, é inlponanrc t<llnbén1 

olhar a História sob o ponto de vista da comunidade granbcryensc, 

basicamente liberal, da sociedade juizforana, em grande parte con

servadora, e da Igreja Metodista que, muito embora democdtica, 

certamenre tinha scus Iimires. T:~mbém é oportuno lembrar a idéia 

"terrível" construída na época~ tantO a respeito do sodalisrno quanto 

do comunismo. Neste mesmo ano, 'luaudo da queda de Getúlio. de 

acabou preso com mais duco companheiros. 

No ano seguinte, no final do governo de Eurico Gaspar Du

tra')!) lrínclI Guimarães acabou tendo seus direitos políticos cassados. 

De 1947 a 1951 atuOl! como vereador em Juiz de Fora; em 

1958 foi demitido sumariamente do Granbery; em 1973 fundou o 

Instituro Dona Selva, cm Guarará, para colher menores abandona

dos, obra social que permanece ainda hoje. 

Em 1978 Irinell voltou a Piracicaba, de saudosa memória, 

para avistar-se WIll seu ex-aluno, Elias Boavenrura, emão diretor ge

rai do Ins,ituro Educacional Piradcabano e reitor da Ul"IMEp, para 

soliciml'-Ihe ajuda às crhmças abandonadas abrigadas pelo D. Selva"'. 

Desejoso de ampliar a obra. que vinha realizando, o "vcl ho 

fiU:Strc" estava para iniciar "agora a consuução do prédio destinado à 
creche, em Bicas, e j~í sonhava com a casa da máe soheíra. quando ,,1 

Illorte chegou")", em 1984. 

56 Carta t1<: lr:OCll Guilll:mk~;t :'filflOc! Simôc!> c Sik:t. )·L!j:m /19·r'" 

37 Trihun;l tle ;"Iina~, ::lO;' I J;'04, {'" :t 

5S l),:poimclHu ()ral til' Eli;\); BOÜ\'CIHllf;\ aI) :tutur, ('m :::U02, 

S0 ,,( )bra :ltlnmávd d:: um nwstn.:", TCXlO(k hu:d Farhal, nu iom.11 Eswdo dI: Mm;\s, 20/ 

dcz./I%9, 
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Considerações Finais 

Durame toda a sua vida lrineu procurou aprofundar cada vez 
mais o relaciomunemo entre fé e justiça: espiritual idade c a defesa d,t 
vida. O socialismo c. Illais tarde~ o conlunismo; representaranl-lhe o 

coroanlento de uma vida crisrã Cl11 [orno do "crisdanisrno pnírico". 

Com a idade avançada perdeu o ímpeto ideológico, político, mas não 
o da solidariedade, da fraternidade. Por tudo isso pode-se di,.er que a 

proposta de vida de lrineu Guimaráes é conremporânea c de vanguar
da. 
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CurioJ'irlaJes caJ'tremeJ' a!uJivas a 
·Santo :!lntônio 

'}oão l1mherto Nassíf 

Santo Antônio de Lisboa, também chamado Santo Antônio 

de Pádua, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195; 
recebeu o nome de Fernando de Bulhões, filho de Marein de Bulhões 
e Maria Teresa Taveira. Faleceu na cidade de Pádua, em 13 de junho 
de 1231, dia consagrado à sua devoção, sendo canonizado menos de 
um ano após a sua morte, pois "foi santo ainda COl vida"', como di

zianl os seus contemporâneos. 
Santo Antônio, hoje celebrizado e lembrado quase que exdu

siv.unencc como "santinho c<lsanlentdro'\ já ocupou diversos papéis 
no imaginário cristão de outrora, cOlno nos aponta sua principal 

ladainha do século XVII, onde nosso santo figura como "Farol da 
Igrep.", "DCrcnsor { a c emIe } "Marte o I dos ercgcs ~I H ""CIlaVe dO"e uro, 
"Oficina de Milagres", "Padroeiro dos Impossíveis", "Douror Evangé
lico", "Santo dos Casos c Coisas Perdidas". Abundam na hagiografia 

católica santos vinculados às anes marciais: o próprio Javé tinha entre 
seus tÍwlos o de Deus dos Exércitos. Sáo Miguel Arcanjo traz sempre 
a espada na mão e tornou-se o capitão das milícias celestes ao des
baratar a revolta de Lúcifer. Sáo Sebastião era soldado romano, São 

Martinho de Nantes valoroso militar, Santo Inácio de Loyola lutou 

Jornalista. c;;crilOr ç m<:mbro do (BCTE 
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na armada castelhana, c São Jorge, o militar por excelência da milieia 
celesrial com sua espada desembainhada. enfim rantos vinculados di
rctamcnrc à militarização) mas na América portuguesa c no Reino é a 

figura de Samo Amônia que se desraca como militar na corte celeste. 
Nosso samo faria então longa carreira milirar no Brasil sendo elevado 
as mais variadas patemes militares, de soldado raso à coronel por rodo 
o território tendo seu respecrivo soldo pago pelo Tesouro Real do rei 
português às Igrejas de sua invocação pelos presrimosos serviços que 
desempenhava em prol dos habitames de rodo o Brasil. sendo este 
revertido para o ornato da capela c para organi7.ação de suas festas, 

1ltdo começou em Portugal, qllaodo, em 1668, D. Pedro Il, Regente 
do Reino, deu ordens para que o Santo fosse recrutado e semasse 
praça como soldado raso, nO 2° Regimento de Inlàntaria, em Lagos, 
sendo promovido, em 1683, a Capitão c, em 1780, a Coronel. O 
Brasil foi o país que mais galardoou Santo Antônio, por intermédio 
de promoçõcs castreoses. Na Bahia, de foi soldado, alferes. capitão, 
sargcnto~ filor e tenente-coronel de infanraria, C0I11 o respectivo sol
do. Em São Paulo, [,)i coronel. Em Goiás, capitão. Na Paraíba e no 

Espírito Santo, foi soldado. Capitão de cavalaria, em Vila Rica-MG. 
Em Pernambuco, foi tenente de artilharia e capitão; em Iguarassu, 
ainda em Pernambuco, náo havendo quartel na cidade, Sanro An
tÔnio foi deito vereador, com o rindo de "Proretor da Câmara". No 
Rio de Janeiro, foi soldado, capitão, sargento-mor c tenenre-coronel. 
As promoçóes de Santo AntÔnio a sargento-mor (major) e a tenenre
(oronel de inf.1ntaria se deram pelos Decreros de 14 de Julho de 18 10 
e de 25 de Novemhro de 1814, expedidos por Cartas Régias, com a 
fllbrÍca do Príndpe Regeme D. João, futuro D. João VI. 

O General Sebastião da Veiga Cabral, devoro de Santo AntÔ
nio, ofertou ao convento que leva o nome do sanro, no Rio de Janeiro. 

o bastáo de comando 'lue usara na defesa da Colônia do Sacramento, 
quando era govemador daqllcla colônia, bastão esse 'l"C foi acoplado 
à consagrada imageol. aléol de outras insígnias, quando da invasão 
francesa de 1710.. Ao ser promovido a tenente-coronel de inf.lmaría, 
pelo Príncipe Dom João, este aferrou ao samo, uma predosa c riquís
sima "bengala de allroridade". de seu próprio uso, com passadeira c 
ponteira de ouro de lei e casrão cravejado de 84 rubis. O mesmo Dom 
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João, em 1814, conferiu à imagem de Samo Antônio, a Grã-Cruz 
da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus CriSto, confeccionada em 
ouro e ornad,\ de pedras predosas, a qual é portada sobre o peiro da 
imagem, duramc as missas, com uma lita de seda vermelha, cravcjada 
de 26 diamames. O altar portátil que acompanhava Caxias, "cristão 
de fé robusta", em todas as campanhas de quc participou, foi doado 
pela f;\mília do "Pacilicador" e Patrono do Exército, ao mencionado 
Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, preciosa relíquia 1<\ 
guardada, juntamentc com a veneranda imagem de Santo Antônio C 

suas insígnias. O Exérciro Brasileiro, da atualidade. náo se esqueceu 
de Santo Antônio. Em 2 de outubro de 1995, data de aniversário do 
Quadro Complementar de Oficiais (QCO) e dos 800 anos do glo
rioso Santo (nascido em 1195), o Arcebispo Militar do Brasil, Dom 
Geraldo do Espíriro Santo Ávila. baixou um decreto episcopal insti
tuindo Santo Antônio. Padroeiro do QCO. O embaixador e historía
dor José Carlos de Macedo Soares alirmava: "Santo Amônio deveria 
ser não apenas 5"mo Anrônio de Lisboa ou de Pádua, mas também 
Santo Antônio do Brasil". 

Humilde em obediência. carinhoso no mando, Santo Antônio 
passou algum tempo, por sua incomparável modéstia, imeiramente 
despercebido mesmo entre os franciscanos. Não divisavam nele suas 
altas qualidades, nem descobriam sua exrensa eultura. Certa vez, 1'0
rénl sucedeu de fàltar o orador CITI unla cerinlÔnia. O superior, Frei 
Graciano, lembrando-se de que nas poucas vezes em que ouvira a 
opinião de Frei Antônio ele se manifestara sempre com acerro, con
vjdou~o a substituir O orador ausente. Santo Antônio revelou-se em 
tal emergência pregador tão eloqüente c tão erudito, que foi logo cha
mado pelos frades: "Pater scientiae", "Pai da ciêIlcia". São Francisco 
tomando conhecimento do êxiro escreveu-lhe ordenando que fossc 
ensinar teologia. Santo Antônio foi o primeiro Doutor Franciscano 
nas suas três manifestações caracterÍsric..1.s: teólogo de cátedra, prega

dor no púlpito, missionário no mundo. 
No Brasil a carreira militar póstuma de Samo Amônio de Lis

boa teve seu início na Bahia, confonnc narra Frei Antônio de S~lnta 
Maria Jaboatam de acordo cotn os arquivos do ConVénto. 



86 IHPG - Revista n' 17 

No ano de 1595 uma frota de doze velas partiu da Franca para 
tomarem e destruírem a cidade de Salvador, na Bahia. Vinham por 
capitães principais três franceses luteranos. Ao passarem por Arguim, 
pequena fortak,a africana, das muitas que os portugueses mantinham 
na costa do continente negro, os hereges praticaram atos de violên
cia e crueldade contra seus habitantes e suas igrejas. Apoderaram-se 
por fim de uma imagem de Santo Antônio, a qual entre insultos e 
blasfcmias foi embarcada em uma das naus, onde durante a viagem 
sofreu roda sone de zombarias e aré mesmo golpes de espada, a ponto 
de ficar mutilada. Finalmente os hereges lançaram-no no mar, para 
que o ultrajado santo os guiasse à Bahia. Nesse mesmo dia, violento 
tempor,,1 tomou coma da ftota causando o uaufn\gio de quase todas 
as embarcações, salvou-se a nau que conduzira o ""ltO, indo. porém 
desgovernada, dar à costa do Brasil na alrura de Sergipe. Salva a tripu
lação} foranl os náufragos presos c remetidos por terra, ao governador 

da Bahia, Dom Francisco de Souza. Durante a penosa viagem pelas 
praias ardentes na al!llra do local denominado !tapoam, os prisio
neitos toparam com a imagem de Santo Antônio, que haviam rou
bado em Arguim, e dias antes lançado no mal'. Estava o Santo de 
pé, apesar d" areia movediça e de ser a praia batida constamemente 
pelos ventos. Após consrararcm que não havia vestÍgios de pessoas 
que rivessenl colocado a llnagem naquela posição, ronlaraol-na com 
cxrfCfiHl devoção c veneração. Séguindo) encontraranl um honlclll 

que pediu a imagem con1 ffiuira insisrência. Dcraol-Ila. Era Francisco 
Dias D'Avila, primeiro Senhor da Casa da Torre de Garcia d'Avi la, 
(IUC a colocou na capela do seu solar. Joboaram continua narrando 
(1UO os fàtos foram levados ao eonhccimemo dos frades capuchos, que 
o foram buscar e o trouxeram com muira solenidade para a Igreja 
Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia. A 23 de agosto de 1595 a imagem 
de Samo Amônio de Arguim foi conduzida da Igreja de Nossa Se
nhora da Ajuda, chamada dos Mercadores, para o Convento de São 
Francisco, enl procissão com as Inaiares pOlupas, c solene assisrênda 
da Câmara e do Cabido. A Càmara e roda a cidade rornaram pOI' seu 
padroeiro, conforme consra da ordem do Governador do Esrado Ro
drigo da Costa. Sanro Antônio de Arguim foi o primclro padroeiro 
da cidade e "tinha o soldo de praça da Fortaleza de Santo Antônio da 
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Barra". Em agradecimento aos benefícios que a cidade de Salvador 
havia recebido do soldado Samo Amônia, a Cámara da Bahia, em 
reuniáo de 20 de novembro de 1945, encomendou olidalmcme ao 
vigário Felipe Vinczes que reZaSse missa no altar de Samo Amônia, na 
Igreja do Convemo dos Padres de São Francisco, em açáo de graças e 
para pedir em memória dos Senadores da Câmara falecidos e fartura 
para as necessidades exisrcnres. No caso de Ser resraurado o domínio 
português em Pernambuco, ocupado na época pelos holandeses, de
veria ser realizado, como voto perpémo. fesra solene todos os anos, 
no próprio dia em 'Iue se recuperasse a povoação do Recife. vorando 
ainda a Câmara que mandaria fundir em prata, do mesmo tamanho 
que esrava no alrar, a imagem do Samo. Em 27 de janeiro de 1654 foi 
restaurado o domínio sobre Pernambuco, houve na Bahia fesra solene 
ctn honra de Santo Anrônio. Era necessária uma maior consideração 
para com o Santo, o fato tinha aspecto milirar c o Samo se porrara 
como um defensor, cra JUSto que se cogirasse a sua promoção, e assim 
foi feira. Em 10 de junho de 1705 a Cimara de Salvador solicita
va ao Governador Dom Rodrigo da Cosra pedindo a promoçáo do 
soldado Samo Amônio ao pOSto de capitão. Em 16 de julho Dom 
Rodrigo baixou porraria nomeando Capitão Santo Amônio, determi
nando que se emregasse todos os anos ao síndico do Convento de São 
Francisco da Bahía 1 o soldo que se costumava pagar aos t"apirács. No 
reinado de D.João V, governando o Brasil D.Vasco Fernandes Cezar 
de Menezes, depois Conde de Sabugosa, quarto vice-rei, c trigésimo 
nono governador (1720-1735), o santO recebeu o posro de Alferes de 
Infamaria. 

D.João VI rinha parricu"'r devoção a Samo Antônio, emen
deu de promovê-lo a sargenro-mor, por arribuir ao Samo rcr o céu 
abençoado os seus esforços para salvar a monarquia da grande e difícil 
crise a que esteve cxposra por OL'Usião da invasão dos franceses em 
Por rugaI. O decrero de 13 de serembro de 1810, do Príncipe Rcgeme 
D.Joáo. elevou o glorioso Samo ao posto de sargento-mor. ou seja, 
Inajor de inE'1nrarla. A carreira Inilirar pósruma de Sanro Anrônio de 
Lisboa cominuou a merecer a atenção do Esrado. Em 25 de novem
bro de 1814 o Príncipe Regenr" D.Joáo assinava decrero promovendo 
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o Sargento-Mor Santo Antônio ao pOSto de 1"ncnte Coronel de In
f.:1ntaria. 

Durante rodo o Império loram respeitados os tÍtulos de no
meação e promoçôes do glorioso Santo Antônio. Na Bahia aré 1907 
foi pago ao guardião do Convento de São Francisco o soldo a que 
dnha direito o Teneme-Coronel Santo Antônio, (Piando o delegado 
fiscal do Tesouro Nacional, Amônio de P,ídua Mamcdc, impugnou 
a inclusão do nome do samo na folha de pagamento, sendo que o 
Ministro da Fazcnda em 18 de maio de 1912 ratificou o despacho do 
delegado fiscal. 

O Coronel Laurénio Lago publicou na Revista Militar por 
ocasião do séeimo cencenário de morte de Samo Antônio arrigo onde 
rdata que O Santo recebia na Bahia por quauo parentes: Capitão da 
Fortaleza da Barra; Alferes de nem, em Santo Antônio da Momaria; 
Soldado raso na Sé; Alferes no Presídio do Morro de São Paulo. 

Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, Morgado de 
Mateus, foi nomeado Governador c Capitão-General da Capitania de 
São Paulo em 1765, procurando exaltar a nobreza do serviço militar, 
despertou o imeresse dos membros da Irmandade de Santo Amônio 
para engajar o samo nas fileiras milirares. Morgado de Matem passou 
a Santo Antônio a patente de Coronel dos Regimentos da Capitania 
de São Paulo. Foi em São P'lulo que Samo Amônio de Lisboa ascen
deu ao posro mais elevado, o de corond, na sua surpreendeme carrei
ra militar póstuma no Brasil. 

Em fins de 1749, os moradores de Vila Boa de Goiaz aprcsen
tamm uma petição a Dom Marcos de Noronha Governador c Capitão 
Gener,ll da Capitania, pedindo-lhe qu" mandasse asscmar praç" de 
soldado a Samo Antônio, c 1117.er o pagamento do seu soldo como a 
qualquer outrO soldado". Consultado o Conselho Ultramarino tcco
mendm, que fosse assentado com praça c soldo de capitão. A rdecida 
Carta Régia foi registrada em 17 de abril de 1751 (existe cópia deste 
doctlll1emo no IHGB, livro 21, p;íg.353). 

Os soldados c oficiais da cidade de Viró,.;", na Capitania do 
Espírito Samo, tinham espedal devoção e imegml confiança em San
ro Antônio de Lisboa. O guardião do Convento de São Francisco da 
Vila de Nossa Senhora da Vitória, Frei Amaro da Conceição requereu 
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matrícula de Santo Antônio como soldado raso, reuniram-se no dhl 
21 de fevereiro de 1752, o capitão-mor José Gomes Botges, o pro
vedor do presídio Bernardino Falcão de Gouveia, onciais e praças da 
Companhia de Inf,lIltaria e decidiram pela aprovação, 

Na Paraíba o guardião do Convento de Santo Antônio repre
sentou ao Governador João de Maya da Gama "sobre a limitada praça 
que este Glorioso Santo vence de hum soldado razo". Na Cana Re
gia de 13 de dezembro de 1709 El Rei declarou: "Fui servido fazer 
por bem que o bem aventurado Santo Antônio vença nessa Capimnia 
duas praças de soldado, dobrando-lhe a que já tem, pata que desta 
maneira se possam ajudar os scus religiosos para a celebridade e culto 
do mesmo santo)). 

lrincu Ferreira Pinto transcreve uma lista de pagamentos na 
qual consta o pagamento de du"" praças ao Glorioso Santo Antônio. 
Na mesma lisra encont",-se o pagamento de uma praça paga ao gloc 
rioso São Bento, alistado na Companhia do Capitão Inácio Diogn de 
Caminha c pagamento feito na Companhia de Fortaleza de Cabeddo, 
a São Francisco Xavier, pela Resolução de 8 de agosto de 1720, a pe
dido do Superior Padre R.~f:~eI Alves. Santo Antônio não foi o único 
santO pertencente ao Exercito Brasileiro, São Bento e São Francisco 
Xavier também receberam vencimentos de soldado raso. 

Luis XlV, Rei de Franca, autorizou o corsário João Francis
co Ou Clerc a devastar a colônia portuguesa na América. Aos 11 de 
setembro de 1710 uma pequena armada e mais de mil homens de
sembarcaram em Guarariba, marchando sobre o Rio de Janeiro. che
gando no Largo da Sentinela, hoje Rua Frei Caneca onde encontrou a 
primeira resistência. atacado por Bento do Amaral Gurgd 11 frente de 
uma companhia de estudantes. Sempre acossados, pelos csmdantes c 
demais populares Ou Clcrc abrigou-se nO 'Ii'apichc da Cidade, ren
dendo-se ann,J. O Governador do Rio de Janeiro Francisco de Castro 
Momes reuniu três mil homens em trincheiras improvisadas, seodo 
que ele não se cansava de pedir aos padres que rezassem missas para 
a vitória das armas pormgucsas. Ao padre provincial do Convento de 
Santo Antônio o governador comunicou que havia promovido Santo 
Amônio, de soldado raso para Capitão de Infantaria, c que o havia in
titulado General dos Exércitos nos Campos.m decreto de 14 de julho 
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de 1810 o Príncipe Dom Joáo promoveu o Capido Santo Antônio a 
Sargento-Mor (Major). Em 26 de julho de 1814, novamente o Prín
cipe Regente Dom Joáo promoveu o SargelHo-Mor Samo Antônio 
a Tenente-Coronel, paleme expedida em 31 de agosro de 1814. Em 
decreto do dia 13 de agosro de 1814 foi concedida ao glorioso salHo 
a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. 

A Cana Régia de 26 de fevereiro de 1799 nomeava Sanro An
tônio da Marriz do Pilar de Vila Rica (Ouro Prero) Capitão da Ca
valaria. 

Em 1685 o Govcrnador de Pernambuco Dom João da Cllnlt:l 
Souto Maior em ponaria de 13 de setembro mandou asselHar praça 
de soldado ao glorioso Santo Amônia de Pádua, que deveria seguir 
para a Guerra dos Palmares C proteger ;!S Armas Reais na conquista 
do quilombo. Em 1817, Dom Lourenço de Almeida, governador de 
Pernambuco, promoveu o santo ao posto de Tenente. Em carta de 10 
de maio de 1751 os oficiais da câmara de [guarassú, Pernambuco, 
dirigiram-se a Dom José I, Rei de PortugaL declarando que não havia 
na Vila milícias, pretendiam que o alistassem no Livro do Senado da 
Vila, com os mesmos vencimenros rcccbídos pelos demais vereadores. 

El-Rei deferiu lal requedmenro, e Santo Antônio passou a ser Prote
tor da Câmara. Assim o Santo passou de militar a político. 

Luiz Amônia de Souza Botelho Mourão, governador da Ca
[1üania de São Paulo, mandou fundar o povoado q"e originou Pira
cicaba. quis que o mesmo tivesse como padroeira Nossa Senhora dos 
Prazeres, considerada sua 111adrinha. 

Nossa Seu hora dos Prazeres. padroeira de Piracicaba, foi subs
tituída por Santo Antônio de P,ídua. O autor dessa façanha foi o ca
pitão-povoador Antônio Corrêa Barbosa, os mOtivos 'luc o levaram 
a essa atitude não /icaram rotalmente esclarecidos. Ullla das hi[)óre
scs consideradas é o f,no dele também chamar-se Amônia. Pela sua 
personalidade ourros nlotivos podcrianl eXistir. Criou~sc Uflla lenda 

para justificar a rrot.:a1 dizia-se que a in1agCIl1 de Nossa Senhora dos 

Prazeres foi levada, rio abaixo, pela noite alta, por <llUltro anjinhos. O 
momentO escolhido para a troca de padroeiros foi muito apropriado, 

Por ser [çrreno cheio de pântanos e a [erra considera estéril 
foi fcita a opção de mudar-se o povQado de Piracicaba do lado direito 
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do rio para o lado esquerdo, onde segundo rclaros da época, 1784, o 
local é alegre, sadio, fénil de caça e pescaria, livre de geadas, cxcclenre 
para a culrura de cana, algodão e demais planraçõcs. Francisco da 
Cunha Menezes, capirão general de São Paulo ordenou que Viceme 
da Costa Taques Gocs c Aranha presidisse 1< mudança da Povoaçáo 
de Piracicaba, da margem direita do Rio Piracicaba para a olargcn1 

esquerda. O Capitão Amônio Corrêa Barbosa cra o povoador de Pira
cicaba, e parricipou dessa mudança. Vicenre da Cosca Taques Goes e 
Aranha, capirão-mor de Im, em cana á Francisco da Cunha Menezes 
descreve o capirão-povoador Anrônio Corrêa Barbosa: "figuro;uI res.el 
prez.tl de V&.tl hum jr;dio de quaLer Aldeya; porem branco ele origem; 
111. to forte, Auro, animazo, agradável fÍ..'?;il p.a mça, e pesl'aria totalm. 
te desgovernado, inlÍtil p.a si, e p.a os seos, sem regra, sem palavra, e 
inahbit p.a qual .. r instrucções, e reforma, este 'Jé o Capo m Ant. o Correa 
Barboza': Como aconrccera com o primeiro pároco da freguesia de 
Piracicaba, padre João Manoel da Silva, o segundo, Frei 10mé de Je
'"S também se rebelou com a preporência do capitão povoador. Sumo 
Amônio é padroeiro da cidade de Piracicaba desdc o século XVIII. 
Com a criação da diocese, em 1944, foi sendo considerado também 
seu padroeiro, já que a Caredral e a sede do bispado eStavam sob seu 
prorcrorado. A partir de 2 de janeiro de 1988, o Papa João Paulo II 
declarou oficialmenre o sanro popular como padroeiro da diocese. 
O dia 13 de junho, considerado o dia de falecimemo do santo, cons
ritui-se em feriado religioso. Em Piracicaba a data passou a ser ofi
dali7.,da em 28 de junho de 1972, ']uando o Presidenre da Câmara 
Municipal Gustavo Jacques Dias Alvim promulgou a Lei 1925, que 
substituiu o feriado de S. Pedro (29 de junho) pelo Santo Antônio (13 
de junho), após Edilidadc rcr rejdrado o veto do Prefeito Municipal, 
que preferia o lo de agosro (aniversário da cidade) como feriado. Em 
1999, de abril a novembro, duas relíquias de Samo Antônio esriveram 
em pcrcgrinaÇ<1o por muitas cidades brasileiras. De 5 a 8 de maio, as 
relíquias esriveram na Diocese de Piracicaba. Uma permaneceu em 
Piracicaba, e outra foi levada em peregrinação pelas regiões pasrorais, 
visitando Rio ctuo, Santa Bárbara c Capivari. As rdíc]uias eram uma 
cartilagem da garganta c uma cosrela do grande pregador e douror 
da Igreja. A vinda d'L' relíquias amonianas foi marcada por cdcbra
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ções, confissões, pregaçõcs a partir dos sermões de Santo Antônio, 

procissões e outras atividades, atraindo milhares de devotos. Foi um 

grande acontecimento para a história da diocese, homenageando scu 

padroeiro. 
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Um (liracicabano zaYlJalo 

'"Francisco de J!L'J'íJ' '"Ferraz de Mifo' 

Primeiro é necessário que se diga algo sobre o anis ta pimor 
piracicabano Manoel Manha, 

Manoel Manha nasceu em Piracicaba no ano de 1926, filho 
de um imigrame espanhol e de uma filha de imigrantes espanhóis, 
Ambos paupérrimos c analf:~betos. 

Foi no lar dessas criaturas que o menino viveu até tornar~sc 
adulto e artista plástico - pinror e escultor dos melhores da terra pi
racicabana. 

Sim, um anis ta de primeira qualidade que ainda guarda no 
sangue as zangas dos ancestrais. 

As três histórias de artistas pintores 

A seguir seráo rdatadas crês histórias envolvendo arriscas pin
rores, 

Primeira história 

Apeles foi um pintor grego do século IV a.C., celebre pela 
beleza de suas figuras humanas e pc/o colorido de suáS pinturas. 

Um dia expôs SeuS quadros à apreciação pública e ficou obser
vando os visitantes c ouvindo suas opiniões. 

Artista plá:.:Iico plmcH.::alxl!lo, rrofl;$~Or dO~ll(H' em Hngcnh:nia Agronômica rela 
ESALQ "USP c mcmhro do lHGH 
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Postou-se amís de um grupo de senllOres conspícuos. Um de
les conlenmva: - Este quadro cst..l muito bom, mas obServem as san
dálias deste homem. Estão erradas, c explicou o porquê. 

Quando corncçava a n105rra1' outros "erros" na nU:Slna figura o 
'Irtista o atalhou dizendo-lhe; - Não vá o sapateiro além das sandálias. 

Segunda história 

Um artista expunha alguns quadros em um salão de belas artes 
quando um gmpo de senhoras elegantes parou diante de um dcles e 
uma das senhoras comentou: - Vejam bem esca mulher, este bmço está 
muito grande, desproporcional ao tamanho do corpo. Está errado. 

O pintor, arrás ddas, niio se conteve e respondeu, mesmo sem 
ter sido argliído; - Minha senhora, isso niio é um bmço, é uma pintu
ra, 

Terceira história 

Cerra ocasião o nosso querido Manoel Martho~ o artista, fez 
uma exposição de quadros de sua autori'l em Piracicaba. 

Aberta a nloscra, salão C0l11 muitos aprcóadorcs. N1anoel~ tanl
bém presente, notou unl grupo animado, de três piradcabanos ilus
tres, em frente a uma paisagem - um eucaliptal. 

Um deles, engenheiro agrônomo, senhor de destaque na socie
dade desta terra, comentava acerca do tronco de uma árvore retratada 
em um dos qU;ldros. E falava: - "Tronco de eucalipto n50 é assim", 
explicando como era. 

Nesse momento o rcmperamento ibéric.o do ,mista explodiu, 
o que fC7. Manha interromper a explicação: -...:.. "E assínl mcsnlO, quem 
pintoll esse quadro fui cu, cu vi a ,irvorc, peguei nela c ela é assim nlCS
rno" , 

Houve um insranre de collSuangimcnto. Eu fiquei aborrecido 
porque ambos eram meus amigos. 

Esta hisrórÍa é real e o engenheiro agrônomo é E,lccido. Foi 
um cidadão prestantc muiro estimado em Piracicaba. 

Essas histórias, confirnll11l. fi1ais uma vez~ a jusreza do af()fjs
Illo popular qllC diz: "filIar é prata mas. calar é ouro". t: a terceira revela 
um aspecto do temperamento de Manoel Manho. Eta piracicabano 
zangado! 

Manoel Martho reside atualmente em São losé do Rio Preto e 
é memhro do Instituto Hisrórko c Geográfico de Piracicaba. 
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7-!isfória es!Jnificaáos 

'Fábio 'Ferreira Coefho 13ra!jançCj' 

Resumo 

o artigo aborda li criação do Bnt,áo de Armas da cidade de 
Piracicaba, o significado de cada elemento que constituí a peça herál
dica criada como símbolo da cidade e de suas tradições. Bem como, 
apresenta um breve histórico do surgimento e LISO de símbolos deco
rativos que, con1 O rcnlpo, evoluírmll e adquíriranl status de eOlblcma 

brasônico. 

Palavras - chave: 

Brasão de Piracicaba - HCr<Hdica .- Elementos do Brasão 
Legislação Municipal, Piracicaba 

Audado:;() na Imcligcnçírl <: llO >I'rahalbô). 
f li::aoriado(, grndll.:1do p"'Ja UNL\IEP, rcsponsárd pelo Anluivo I Iis.(Órico da Cim;1r.l 

de Verea.dores de Pinlcic:ab:\, :-"lcolbm d() 11 (GP. 
2 
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Heráldica 

Segundo o Dicionário Houaiss da língua porrugllcsa, Herál
dica é a arre ou ciência cujo objeto é o csrudo da origem, evolução 
e significado dos emblemas brasônicos, assim como a sua criação e 

descrição. 
Os primeiros a f"'Lerem o uso de peças c figuras de

coradvas em escudos forarn os guerreiros gregos. Por vol
ta do século VI a.C,~ os romanos tanlbém hlziam o uso de alguns 
símbolos e signos (mas não de armas), para distinguir os com
batentes - símbolos de unidades militares, hierarquia militar ou 

civil. No entamo, esses símbolos não se tornaram hereditários 

A heráldica militar, como se conhece <lmalmenre, aparece na 

Europa na Idade Média. Feudos, condados e rcÍnos se utilizavam da 
heráldica para distinguir e demarcar as regiões de domínio. 

A partir do século XI, duramc as Cruzadas, o uso de emble
mas pelos Cavaleiros 'lbnplários possuía cerra semelhança com o uso 
de sítnbolos que os cavaleiros gregos c romanos faziam na antiguidade 
- com o objetivo de idenrificar e diferenciar. Os Cavaleiros Temphí
rios vestiam-se COfll uma arnladura de metal, dificultando o reconhe
dnlCIHO. O escudo defensivo era decorado COfil ornamentos de metal, 

ora pintado com as cores do reino, para diferenciá-los rapidamente 
dos ourros guerreiros. 

Certamente, as Cm?«"as e aS imensas rdações feud'lis, comri
buíram para o uso c '1 difusão da heráldica militar, vinculando o bra

são à identidade gcntÍlica. O U$O da heníldica tornou-se algo comum 
c necessário pelos cavaleiros que percorriam diversos rerritórios: de di
ferentes nações c que passaranl a carregar uma b4lndcira com o brasão. 

O uso desses símbolos de idendficação, como um "logotipo" é 
dissclninado e comcçanl a aparecer as pritueÍras peças c figuras, <..:ujos 

significados rraduziam o ideal daqueles que o adotaram. Além da co
roa, represenrando o poder. os elementos 111ais usados na composição 
do brasão são: os animais (dragõcs, leões, águias); elememos da geo
grafia (monranhas. rios, vegeração); recursos minerais (ouro c ourraS 

pedras preciosas); economia (agricultura, pecuária c figuras reprcsen
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rando a realização de algum trabalho); e objetOs religiosos (cruz, cá
lice). 

Segundo estudiosos do campo da heráldica (Galbreath, Bouly; 
Delcsdain e Marmaut;er), no século XlI, fàmílias nobres da França, 
Inglaterra, Alemanha e Espanha já haviam adotado o brasão como 
identidade familiar hercdidria. E os elementos constiwinres desse 
tipo de hcdldica estavam ligados a identificação regional (territorial) 
c a introduçúo dt: elementos de acordo com gOStOS pessoais) os seus 
hobhies e aspirações. 

o Brasáo Como Símbolo da Cidade - Heráldica Cívica 

Antes do descobrimento do Brasil, os municípios, ou repú
blicas municipais da Europa, costllmavam adotar um sclo que sim
bolizava :,l sua au[onotnia, as liberdades c as suas insriruÍçócs políticas 

municipais. Com o passar dos séculos. começaram entáo a adotaI' 
handeiras municipais. No Brasil, essas bandeiras municipais eram 
denominadas estandartes, que 0$ vereadores, juízes c procuradores 
carregavalll IlUS fcsms reais, rdigiosas~ ou nas visitas aos governadores 

das capiranias, <Iue representavam os Reis de Portugal. Outro sím
bolo, cntrcranto, viria suhstituir os estandartes das rcpúGlicas mu
nicipais curopéias: o Brasão, também chamado de heráldica cívica 

o Brasão é um conjunto de figuras que compõem escudo de 
I<mlÍlias nohres, cidades, cotporações e Estados, no qual aparecem clc
rncrHOS. COJll0 cores, peças, .<ltriburos, ornaros etc., consagrados pela 
heráldica. 

Em semido restrito, o rermo brasão refere-se apenas à descri
ção do desenho inserido no escudo de armas. No emamo, em scmido 
Iara, pode designar-se por brasão a descrição do conjunto das armas, 
incluindo, além do escudo, os dcmemos exreriores (coronel, timbre, 
virol, paquifes. etc.). Por extensão, () tcrn10 brasão, passou a aplicar-se 
náo só à descrição, mas, também ao próprio objeto descrito: o escudo 
ou o conjunto armorial completO. 



98 IHPG Revista n' 17 

()s Brasões cumprem com a missão de nlostrarl através de seu 

conjunw de figuras, os atributos que ca.racterií'.am dctcnninada re

gião, como ã geografia. atividades econômlcas c sÍtnbolo religioso. 

Em meados do século XVII, as vilas e 'LS cidades brasileiras 

começaram a adorar os seus brasões quc, tal çomo na Europa, eram 

encimadas por uma coroa rnural, significando a antiga união entre a 

monarquia c a cidade que, na Idade Média) era cercada por um muro. 

Atualrncntc, C0111 o regime republicano, a coroa permanece 

ainda em alguns brasóes, no simbolismo do muro. E as cidades que 

iam sendo fundadas - como hoje ao conceber seus brasócs, adota~ 

vam nlütivos que dizimn respeito à sua história) à sua geografia ou a 

outras peculiaridades próprias'. 

Elementos de um Brasáo 
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Um brasão tem como base o escudo. É a parte central do em
blema que carrega o desenho fundamemaL Em volta do escudo s50 
colocados outros elementos exteriores. Segue abaixo descrição dos 
principais elementos que compõem um brasão de armas: 

Grito de guerra também chamado de grito de armas. É 
a parte escrita do brasão. Em geral, usa-se uma palavra ou frase de 
efeiro. Normalmente, situada na parte superior ou interior do Brasão. 

Timhre - dememo decorativo colocado no ropo dos cimos, 
muito utilizado pela heráldica militar. O timbre ajudava a diferenciar 
c dcsdnguir os cavaleiros nos torncÍos. 

Coroa ou Coronel - elemento que representa a soberania. A 
coroa pode figurar sobre o cimo, sobre o pavilhão ou manro, ou ain
da, diretamente sobre o escudo. 

Virol - refere-se a fira que amarrava o timbre ao cimo. Nor
malmenrc, representada por duas cordas entrelaçadas. 

Elmo - é a reprodução, em miniatura, dos cimos dos cavalci
ros. 

Paquifes - são a reprodução do tecido que alguns cavaleiros 
colocavam sobre os cimos, para se protegerem do calor. 

Pavilhão - demento caracreristico dos brasões medievais. Era 
a pane que cnvolvía o escudo c ourros dementos exteriores. 

Manto - a peça de pano quc cobrc, simbolicamente um sobe
rano ou alto n1cmbro da nobreza. Gcrainlcnrc, o 111anto aparece no 
brasão envolvendo o escudo. 

Suportes ou Tenentes peças que servem de suporte para 
o escudo. Normalmente, aparecem aos pares, um de cada lado do 
escudo. 

Insígnias - elemento que faz alusão ao cargo 'lue uma pessoa 
representada pelo brasão dcrém. É comum rcprcscl1r.í-Ios como dois 
objetos cruzados atrás do escudo. 

Troféus - reprodução de objetos, geralmente armas c bandei
ras, com significado milírar. Aparecem, normalmente, atrás do escll
do. 

Condecora~es - reprodução das insígnias das condecorações 
que, a encidade rcpresenmda, dcrém. Em geral, sáo colocadas em cola
res àvolta do escudo) Caso sejarTI cruzes, são colocadas atrás do escudo. 



100 IHPG Revista n° 17 


Divisa- é o lema da entidade representada, colocado num lis

te!, sob o escudo. 

o Brasão de Piracicaba 

o Brasão de Piracicaba foi criado através da Lei Municipal 

N." 301, de 17 de junho de 1952, pelo Prefeito Samuel de Castro 
Neves, conforme segue abaixo: 

Lei N." 301, de 17 de Junho de 1952 

(Institui o "Dia de Piracicaba" e o Brasão de Armas da Cidade) 

Samnd de Castro Neves, Prefeiro Muuicipal desta cidade e 

município de PiraCÍGü)a, usando das arríbuições que lhe sáo conferi
das por lei, 

Faço saber quc a Câmara Municipal aprovou e eu sandono c 

promulgo a seguime lei: 
Artigo 1° - Fica declarado "DIA DE PIRACICABA", o dia l° 

de Agosto, data da fundação da cidade pelo povoador Antônio Corrêa 

Barbosa, no anO de 1767. 
§ Único - A dam da fundação da cidade será rodos os anos, 

t:ondigna:ncI1rc conlcmorada~ devendo as festividades revestir-se de 

um cunho ernincntcmcnrc patriótico. 

Arrigo 2° A lei orçamcm<Íria determinará, em cada ano, a 
verba necessária para as comclll0raçôcs, 

Artigo 3· - Fica instituído o "BRASAO DE ARMAS" do Mu

nicípio de Piracicaba, como sirnbolo de suas tradições c cujo uso, Ctn 

timbre, será obrigarório em todas as rcpalTtçõcs munícipais. 

§ 1() - () ilBrasáo de Armas" red tun escudo ctn cmnpo azul) 

cortado por duas faixas de prata, pOStaS em aspas, vendo-se numa 

ddas peixes vermelhos e na outra uma cabeça e um braço. O escudo é 
encimado por uma corOa mural de cidade.:. <:[11 ouro, que (Cln por tÍnl

brc a Cruz de Cristo, drcundada por num t~1Íxa de prata. Guarnecem 

() conjunto: feixe de Clna c ratUO de cate. A base do Brasão, escrito em 
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vermelho sobre faixa branca, o dístico; "AUDAX IN INTELLECTU 
ET IN LABORE", 

§ 2° - A descrição é a seguime; 

1 - Coroa Mural e timbre (Cidade Cristã). 

Repousando sobre o escudo a coroa mural evidência que os 
c1ementos disposros no brasáo se referem a uma cidade - Piracicaba, 

Cidade fundada e erigida sob os princípios do cristianismo, 
Piracicaba, que tem tido sempre, em rodos os momemos de sua vida, 
o pensamento voltado para Deus, náo poderia deixar de ter como 
símbolo augusro de proteção, a cruz de Crisro, Esta aparece como 
rim bre abrindo seus braços sobre a cidade, 

Símbolo imorredouro da fé a cruz é envolvida pelo circulo, 
sinal que traduz o inf1niro, a eternidade, Da sua fundaç.'ío aos dias de 
hoje, dos momentos de agora aos instantes futuros, sempre, a cruz do 
cristianismo a proteger c a inspirar os sonhos crisriíos, da cidade cristã, 

2 - O escudo (A Terra c o Homem). 

No interior do escudo, disposto cm "aspas", rome posição de 
relevo, o essendal elemento geográfico do Mllnicípio, o rio c o ho
mem, Aquele, um exemplo vivo da narurcza a inspirar o trabalho 
do homem; esrc, sorvendo as lições do seu Piradcab" onde, em cada 
movinleoto vê um exemplo de audácia, Cf em cada ITIOnlenro, a po

sitívaç.'ío de um esforço, a realização de um trabalho, É tão grande 
a importância desse rio na vista de Piracicaba que até o seu próprio 
nome de cidade, dcle lhe veio. 

Talvcz na época do bruto sertão, nas paragens onde se levanta 
a cidade de hoje, os indomáveis paiaguás já houvessem auscultado o 
sentido grandioso das águas desse rio, dele tirando seu padrão de vida: 
vivos, trabalhadores. intrépidos, incansáveis nas suas lutas. 

O Rio, numa das (,ixas, em posição inclinada, no sentido de 
cachoeira, peixes dispostos em cardume, COrtam a massa líquida num 
trabalho conjunto, constante e construtivo, no sentido de vencendo 
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os Iludtas obscácnlos e a impetuosidade das ~íguas vencem tambéIn 1 

galhardamente, a vida, lãmbém nos rios os velhos bandeirantes pu
seram a prova todos cu potencial de inteligência c de bravura, con
quistando a golpes de tenacidade e de astúcia, maior expressão de 
grandeza para o nosso patrimônio terrirorial de hoje, 

O rio tem tido parte ativa, de singular importância, na vida da 
gente piracicaban", porquc nda vem refletindo, com real c inegável 
disdnçúo, a força de seus caracteres essenciais. 

O Homem, na segunda hlixa, também inclinada como que 
a responder, em eco, ao significado da primeira. no ilncnso caudal 

da vida o homem citadina, seguindo o exemplo da natur<eta, 'lne o 
ensina c que lhe é vizinha, assimilando as lições quc Dells lhe vem 
dando através do essencial demcmo geográfico, da term piracicaba
na; apresenta-se absoluro para desenvolver com seu cérebro (cabeça) 
e com a slIa força Hsica (braço) serviços construtivos de paz, Forre, 
inteligente, vigilante, ímpcnlOso, tanto física como intelectualmente, 

tem sido o homem piradcabano, no decurso da história de sua terra 

natal. Conseqüências Conscquêndas naturajs do nleio ambiente que 
o convida e o predispõe para a luta, 

3 - Legenda (retrato espiritual). 

Em baixo do escudo, na Elixa branca a legenda sintétiea dos 
mm:ivos do escudo acin1<1 descritos) (lHe vem demonstrar a ação segura 
do homem a serviço da terra e do bem comum, diame dos olhos aten
tos do mundo civilizados: - audacioso na inteligência c no trabalho 
(Audax In Inrdlcctu Et (n Labore). 

4 GL1>\rnição (produções da terra). 
Em função puramente decorativa, à base do conjunto toral, e 

parrindo da fàixa branca, dois elementos vegetais circundam o escu
do, a cana c o café - exemplares de projeção destacada na produção 
agrícola do Município, 

Artigo 4° - Revog~tm-sc as disposições ctn contrário. 
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Prcteitura Municipal de Piracic-aba, aos dezessete dias do mês 

de Junho de mil novecentos e cinguema c dois. 

lq~:&d<ReMkb 

( Dr. Sumuel de Castro neves) Prefeito Municipal 

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

em dezessete de Junho de mil novecentos e dnqucnra e dois . 

•1lr;.~q~~;b-Ar7I·n . 

(António Franco de Um. Júnior) 

Seéretario - Diretor 

A Lei Municipal N.o 1491, de 03 de julho de 1967, traz al
gumas alterações no Brasão de Armas da cidade, dando a seguinte 
redaÇ<10 ao parágrafo lodo artigo 3° da Lei 301152: 

"O Bras:ío de Armas terá um escudo azul, cortados por duas 

faixas de pmra, posta em aspas, vendo uma delas peixes ver
melhos em cardume e na ourta uma cabeça c um braço. O 
escudo é encimado por uma coroa mural de prata, de oito 
rorrcs1 que CClTI por cscudctc a Cruz de Cristo; circunda

do por uma filÍxa amarcla. Guarnecem o conjunto: feixe de 
cana c ramo de cale. À base do brasão escrito em branco 
sobre a faixa azul, o dísrico: 'AUDAX IN INTELLECrU 
ET IN LABORE'''. 

Em 2002, a Lei Municipal N.o 5149/2002 estabeleceu uma 

nova redação ao arrigo 3° da Lei 301/52, "Que insfÍtuiu o dia de Pi
racicaba e O Brasão de Armas da Cidade" c revogol! a Lei Municipal 

Par.1gr;lfo i" do artigo]" da Lei 301/52, :lltçr;u.b pda Lei Municipal No" 1·191, de 03 de 
julhod(.; 1967. 
2 
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N.O 1491167. ou seja, apenas a primeira lei (n.o 301) e as alterações 
esrabelecidas pela última lei sob (n.o 5140) é que estão vigentes. 

LEI N° 5.l49. DE 20 DEJUNHO DE 2002. 

(Dá nova redação ao art. 3° da Lei Municipal n.O 301/52, 
"que insrirui o 'Dia de Piracicaba' c o 'Brasão de Armas', da cidade, 
revoga a Lei Municipal n°. 1491/67" e d,í outras providências). 

JOSÉ MACHADO, Prefeito do Município de Piracicaba, Es
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguime lei: 

Arr. 1 - O arr. 3° da Lei Municipal n° 301, de 17 de junho de 
1952, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3° - Fica instituído o "Brasão de Armas" do Município de 
Piracicaba como símbolo de suas tradições e cujo uso, em timbre, será 
obrigatório em todas as repartições públicas municipais. 

§ 1" - O Brasão de Armas de que rrata o "caput' deste artigo 
rerá um escudo cnl campo azul, corrado por duas f:'lixas em cor prata, 
posras em aspas, sendo uma delas em linhas onduladas, onde se vê 
peixes vermelhos em cardume, sobreposta a omra em linhas retas, 
onde se vê llnla cabeça c um braço vermdhos; o escudo é encimado 
por uma coroa mural da cidade, em cor prata, tendo por e,cudete a 
Cruz de CriSto. em modelo Malta, em cor vermelha, envolta de uma 
circunferência com fundo em cor amarelo ourOi guarnecem o conjun
to: feixe de cana e ramos de café, rendo suas extremidades inferiores 
cnrrdaçadas; a base do Brasão, inscrito em branco sobre faixa azul, o 
dístico: "AUDAX IN INTELLECTU ET IN lABORE", conforme 
Anexo I, que fica fazendo parte inregranre desta Lei. (descrição sin
térica). 

§ 2" - O Brasão de Armas é o conjunto formado por: (descri
ção detalhada) 

I ~ unl escudo COl calnpo azul, carrada por duas faixas em cor 
prara, postas em aspas, sendo uma delas em linhas onduladas onde se 
vê peixes vermdhos em cardume, em nllmeto de 05 (cinco), sendo 
dois peixes paralelos na extremidade superior, dois peixes paraldos na 
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extremidade inferior e um peixe no centro, em direção a mo mame, 
sobreposta à OUtra (~ixa em linhas reras, onde se vê na extremidade 
superior lima eabeça em cor vermelha, em perfil à direita e na L'Xtre
midade inferior um braço também em cor vermelha, conforme Anexo 
11, que fica fazendo pam: integrame desta Lei; 

II - UOla coroa olural ctn cor prata, locaH"I..ada na cxrrcmi~ 

dade superior do cscudo~ de que [rata o inciso t retro, rendo cln sua 
base 10 (de;,) blocos de pedras lapidadas, sobre li qual esr;; edificada 
uma parede em pedras, tendo no centro de cada quadrante lima ja
nela, sobre as (jllais aparecem edificadas 04 (quatro) rorres em pedtas 
lapidadas, rendo ao centro da coroa mural um esclIdere com a Cruz 
de Cristo, em modelo Malta, em cor vermelha envolta de lima cirClln
ferência, com seu interior enl cor anlardo ouro, conforolc Anexo IH, 

que fica fazendo parte integrame desta Lei; 
Ill- uma guarnição do escudo e da coroa mural formada por 

um feixe de cana, em número de 03 (três), em cor amarela e folhas 
verdes, localiz-'ldo à esquerda do escudo e ramos de café em número 
de 03 (três), com frutos em cor vermelha e folhas em cor verde, loca
lizado à direita do escudo, tendo suas exrremidades inferiores entre
laç~!.das) contendo uma faixa sobrcposra ctn cor azul1 escrito em letras 

maiúsculas e em cor branca o dístico: "AUDAX IN INTELLECrU 
ET IN LABORE", conforme Anexo IV, que fica fazendo parte inte
grante desta Lei. 

§ 3' - O significado das descrições tratadas nos incisos I, II 
e IlI, do parágrafo amerior é aquele const:tnre do Anexo V, que fica 
fazendo integrame desta Lei, 

An. 2' - O prazo para a substiruiç:'io, nas repartições públicas, 
das bandeiras que estejam em desacotdo com o descrito no artigo 
ameriot, será de 180 (cemo c oitenta) dias a contar da data da publi
cação desta Lei, 

Art, 3' - Fica revogada a Lei :'vlullicipal n° 1491, de 03 de 
julho de 1967. 

Are 4' - F~<ta Lei entra em vigor na dam de sUa publicação. 

Prefeitura do Município de Pírllcicaba, em 20 ele junho de 2002. 
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-4Q§.Prerolto uunk:lpalm 

ILHO 
ini$lraçao 

SILVAM ~ikCAMPOS 

Chore da Procuradoria Jundico-Admlnislrativa 


Autor do Projeto - Vereador Antônio Oswaldo Storel 

Lei nO 51491/02 

ANEXO V 

SIGNIFICADO DAS DESCRIÇÓES DO CONJUNTO QUE 

FORMA O BRASÁO DE ARMAS DO MUNICÍPIO DE 


PIRACICABA. 


1 - Coroa Mural c Timbre (Cidade Cristã). 

Repousando sobre o escudo, a coroa mural evidencia que os 
dememos disposcos no brasão se rcferem a uma cidade - Pirackaba. 
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Cidade fundada c erigida sob os princípios do cristianismo, 
Piracicaba, que tem rido sempre, em todos os momemos de sua vida, 
o pensamento volrado para Deus, não poderia deixar de ter como 
símbolo augusro de proteção, a cruz de Cristo. Esra aparece como 
timbre abrindo seus braços sobre a cidade. 

Símbolo imorredouro da fé a cruz é cnvolvida pelo círculo, 
sinal que traduz o infinito, a eternidade. Da sua Itmdação aos dias de 
hoje, dos momcnros de agora aos insranres fu(Ul'Os, sempre, a cruz do 
crisrianismo a pl'Oreger e a inspirár os sonhos cristãos, da cidade cristã. 

2 - O escudo (A Terra e o Homem). 

No imerior do escudo, disposros em aspas, tomam pOSlçao 
de relevo: o essencial elemento geográfico do Município o rio e o 
homem. Aquele, um exemplo vivo da natllre7.a a inspirar o trabalho 
do homem; cs[e, sorvendo as Iiçócs do seu Piracicaba onde, em cada 
movimento vê um cxenlplo de audácia, c~ CIU cada nlomenro, a po
sitivação de um esforço, a realização de um tl'abalho. É tão grande 
a importância desse rio na vida de Píradcaba que até o seu próprio 
nome de cidade, dele lhe veio. 

Tálvez na época do bruro senão, nas paragens onde se levanm 
a cidade de hoje, os indomáveis paiaguás já houvessem auscultado o 
sentido grandioso das águas desse rio. dele tirando seu padrão de vida: 
vivos, trabalhadores. ímrépidos, incansáveis nas suaS luras. 

a Rio: Numa das faixas, em posição inclinada, 110 sentido de 
cachoeira, peixes disposros em cardume. corram a ma."a líquida num 
trabafho conjuHto, constante c construtivo, no sentido de vencendo 
os muitos obstáculos e a impetuosidade das águas, venCer rambéol. 
galhardamente, a vida. Também nos rios os velhos bandeirantes pu
seram á prova rodo o 'Cli potencial de inteligência e de bravura, con
quistando a golpes de tenacíd"de e de astúcia, maior expressáo de 
grandeza para o nosso parrimonío terrirorial de hoje. 

O rio tem tido parte atival de singular itnporrância, na vida da 
gente piracicabana, porque nela vem refletindo, (0111 real e inegável 
distinção, a força de seus caracteres esscncíats. 
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o Homem: - Na segunda làixa, também inclinada como que 
a responder, em eco, ,to significado da primeira, no imenso caudal 
da vida o homem citadino, seguindo o exemplo da natureza, 'lue o 
ensina e que lhe é vizinha, assimilando as liçôes 'lue Deus lhe vem 
dando através do essencial elemento geográfico, da terra piracicaba
na, apresenta-se resoluto para desenvolver com seu cérebro (cabeça) 
e com sua força 6sica (braço) serviços construtivos de paz, Forre, in
teligente, vigilante, impetuoso, tanto llsica como intelectualmente, 
tem sido o homem pínlcicabano, no decurso da história de sua (Crra 
naraL Conseqüências naturais do rndo alnbicntc 'lue o convida e o 
predispôc para a luta, 

3 - Legenda (retrato espiritual). 

Em baixo do esclldo, na fàixa azul, a legenda simética dos mo
tivos do escudo acima dcscriros, que vem demonstrar a ação segura do 
homem a serviço da terra e do bem comum, diante dos olhos atentOs 
do mundo civilizado: "audacioso na inteligência e no trabalho" (Au
da.x in inrel\ecru ct in bborc). 

4 - Guarnição (produ~ão da terra). 

Em funçiío puramente decorativa, 11 base do conjulHo roral c 
pardndo da faixa azul dois elementos vegc'ais circundam o escudo, 
cana e eak exemplares de projeção destacada na produçflo agrícola 
do Município. 
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'BafaJa trÚ'te de 'Bóia rrria 


Vario 'Bicudo 'Piai' 

Triste canção - cheiro de morte 
do porta- estandarte, do cortador 
vida imcíra lançada na sorre 
gemidos doridos no peito 
gucrreiro da tome e da dor; 
espadas gue desvasram cam pos, 
campos que produzem flor. 

Ó porta - estandartes: olhares tristes, 
cansados, sisnláricos c cabisbaixos, 
marchando por trílhos fumarentos 
ó guerreiros das madrugadas frías 
levando consigo os grandcs lamemos 
suas dores, seus ais c ai mas vazias. 

Homens, mulheres c crianças 
exangues, senl cor, scnl a1enro 
rnuiros choros, um só lanlclHo 

carvão ardendo em brasas, 
brasas ardendo no peito. 
sóis flamejames, tlncoras fl!gidias 

Engenheiro civil. PC;rllO judicial c pneta 
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ásperas 01[105, negras as peles 
tristes figuras dos bóias frias!... 

Trabalhar, rrabalhar, rrabalhar." 
outonos, invernos c sóis SCfll 6[n 
lassas noi res) fa tigados seus dias 
can1pos verdes. espcran<r<lS vazhu.;. 
choros,lagrilnas patrões enfurecidos; 
imprccaçôes: cada grito um pramo 
cada pranto, um damor. 
Escurai, Ó DClls~ tninhas preces, 
meus brados de raiva 

meus calHOS de dor!". 



113 IHPG - Revista n" 17 

C.1l..S.1l fIE r.Nq r.N1fO 


1Jaría 13icutlá 'Pid 

Ó pedras e colunas, 
ó paredes coloniais, 

ó porões iluminados. 

por amigos cas<içais. 

quantos choros c lágrimas 
de scns velhos serviçais 
quanros gemidos de seus filhos 
quantas dores e lamemos: 
digalTIFno as remoms catedrais. 

Casa de Engenho. da exdllta 
Sodério Sucréríe Brêsilienne 
cupidez insana) avassaladora 

de fánas cifras acumuladas 
para poucas e escolhidas mãos 
f~1fras esperanças qui méricas 
muitos fruros e sonhos ctn vão. 

Em ruas ruas. muiras pedras: 
pedras briradas, pedras polidas 
pedras angulares, pedras roliças 

Engcnhdw c1yil. pt:rilO judicbl (; pm..:t~l 
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pedras cansadas da vida' ... 

Em seus rclaros, Piai aborda a cultura da cana-de-açúcar, sua 
origem e progressões, s\!u papel econônlico-social na agro-indlisrria 
brasileira, suaS inovações tecnológicas, as soluções energéticas delas 
advindas e as problemáticas aruais a ela incrcnr"s: 

"Pesquisamlo sobre a origem da can/l-dc-af/ícm; s/lbe-se que" 
fncsnut foi íJJn'otluzida na Chinll (lntes cio início tla enl cristii; na l:.tlrO

pa foi lev/ld/I pelos árabes. Os parmgueses a cultivamm 1111 J{!J/l d" Ma
deira e os espanhóis, tias Ilhas dlls Canária.r. 

O descobrimento dll Amérím permitiu extraordinária exparwío 
desta cultura, sendo que as primeiras mudas flmm tr/lzülas da Madeim, 
chegando ao BrllSil em 1502, e, já em 1550, m/merosos engenhos espalha
dos pclo litoral produziam aflÍcar de qualidade equivalente 110 produzido 
na Íudia, tornando-se, já lIOS meados do século XVII, o maior produtor 
de mna do mUlldo, jllstifimndo assim, o SCII ciclo quc perdurou 150 anos. 
1õdavia, pcrdeu essa posição durante muitas démdas; mas a partir da dé
mda de 1970, com inicio da produção do álcool combustível, restabeleféll 
sua hegemonia, voltl1ndo a ser {J maior produtor mwulial. 

Pode-se convictanlf:ntc rtft~rmilr que, 110 Brasil, ti C/lJJil-d{'~tlçlícar 

sustentou plenamente o processo de colonização, f(mdo sido ti rttziio de sua 
prospcriel/lele nos dois prill/eiros sim/os. 

il !Jase ,la aOliOmi" c%l/ial era O engenho de aflÍtm; centntliZit
da ti" jígllm c/o smhor de mgenho, q/le era o fazendeiro proprict,írio da 
/(uid,u!e de produção, del/tm ele IIII/a da socied,ule patriarcal, tortl privi
!':?,ios poderes políticos, sOCÍ,ús e econômicos. As mulberes tinbam poucos 
pocleres e nenbuma participtlçlÍo política, limitando-se trio apenas CIIir!,lr 
do Iflr c dos filhos. 

A casa-grande era fi residêllcia da jimlÍlia do .renhor do el/genho, 
lIIonllldo nela tIImbém SC/lS agregados, com reg,zlac!as mordomias, Cof/
tnlstanelo com fi miséria, a fome e as péssimas condífiies de higiene dfts 

sellZllfas) oude babitat/a!!! os escrtluos. 
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Na épom d" abolição da escravatura (J888), nO jinal do segundo 
Império, os engenhos jd tinhdm incorporado pratiCtlmente todm tIS inova

ções importantes d" indlÍstriallçllcareirll; com 11 IIbo/ição, ptlSSO" ri dispor 
de reClIrsos jinllneeiros que antes eram destinados li compra de escravos, 

mordeniZlmdo assim os sístmulS produtivos, A p"rtir de enttío, surgiu 
!unll nova etapa lUZ indtÍstria ttçucttre1nz, com os tlparecimentos dos <tEn_ 
gmhos Centrais'; pr(culTores das atl/ais Usinas de AflÍcll1; jd espalhados 

por todo Brasil, 

A caua-de-açúcar (Saccbllmm O/fidrlt1rmn SSP) pertence ti fo
mília Poaeme (Gramirww), CIIltivl/trdo-se-a no Brasil, 4,5 milhões de 

hectares, permitindo li fobricação tle energia ulltural, limplI e renovdvel, 
sent/n quc cllda totlellldll tem potencilll energéti,'o equivalente 11 1,2 bar

ril de petróleo, sendo noSSO país o 1tlt1ior produtor mllrltlial, seguido peltl 
Índia e Amtrdlill, Em termos gerais, 55% da cana brasileira vimm dlcool 

e 45%, IIçlÍcm; sendo clIltivtldo no Centro-Sul e no Nort,~Nordeste, com 
dois distintos ciclos de colheitas, permitindo ftssim, produção fOlltÍlllla de 

açúcar e álcool, jimõmerlO impossível em qualquerptlÍs do mundo! 
Além dti produção de tlpícar e d/cool, a relevallfe importância 

da cana-tlt>-açúcar é talnbém devido ao seu aproveitamento "in-Ui/fura': 

at/'lloés de forragem, pam ,tlimentttção animal, ou plll'll bllse de jàbrkllfão 
de agllardmte, mptulum e me/;Idli, 

*'1t*****._-tl"1< 

Nos meus tempos de '1'íanftl, no Sítio Ball Visttl, zonll ruml ele 
Porto Feliz, nos fins dt! déaula de cinqüenta e in/cio de sessentll, menino 

aint/n, lembro-me de mell pai, de chllpéu de palha e lenço rIO pescofo, 
CtllllÍStlJ sUlltltU e nlio rdlY/s vezes cristalizadas de tanto s/ti, levantando 

milito cedo, todos os dim, tmblllhalldo de sol fi "01, fim laooums Ulnll
vieims, Ah' se me lembro!.., Cllminhâozínbo Chevrolet 51, de frente ni

que/;zda. cllrreglllldo e Icvlllldo Ctlna até a "cbave': uma espécie de esttlfão 
rudimentar, sem cobertura, nem mula, onde os vagões previamente idell
tifi'ctldos ,~e achllvllm ti espera de suas peslldas e rudes mrgm, que pllrtiam 

plll,{/ o Engenho Central de Porto Feliz, levados peltls fomostls "Marias 
rlmitlçm"; tudo pertencia li comp{mhia fi'llncestl Sociétê Sucrérie Brési

liemle, 11 fomosa sigla SSB, E q"mltos mais de minha época haverão de 
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se recotel/Ir?!.. Eram 1Iecessdrias "NlUittlS lJiagens para encher um vngiio: os 
rftarrios dos feiches tinham ele Ser cortados e jogadosfora, parti se e-vitttr m 

descontos faMis, Tratores ndo havia; apmas tmçdo animal, o amdo rIISo 

de /liVeell, ([que/a g}lule triangular ele crivos Illncinantes, que deLwlVam o 

s% mais leve, sem aqueles torrões e menos inóspito pam receber quaisquer 
plantios. Herbicidas também ndo, nem se pensavam nos pré-emngenti's 
0/1 sistêmicos iltuais .. 

/'vias ofogo, il/sano e cruel, sempre ali - onipresente, queimando, 
destruindo florestas, foUntlS e fl{)1'ilJ~ desnudando as protefâes dos riachos, 

rios e nascentcs, aniquilando as abelhlls, as vespas, as cobrtlS, as minhocas; 
os pássaros, seus ninhos e filhotes; os talm,os lagm'tos,os ouriços e os bichos 

todos, tudo lido menos mígico e diférente quc os tempos hodiernos. 
Nos :fltios e fazendas moravam til'tnbém os l'mpregac!os e SUIlS jà

mí/ias, em CIlStIS de estilo pro/etário, sem eims, nem beinzs, Luz e áglla 
encanada. um sonho quimérica; ilS dgu(l:J' potáveis vinham das rwscentes, 

carl'egatlllS pelas n/ulheres "lata d'ágllll na cabef""~ .. 011 com os "bigôlo/: 
mil pa" vergado, carregado sobre os ombros, com dois baldes: 11m em cada 
extremidtlde. As roupas eram lavadas nos rirlchos e açudes, onde tIS mulhe
re)' cantllvafn e c%CtlVarll suaJ' fofocas e crendicô' em diaL. Luz mesma, 

só as lamparinas de querosene; raramente os lmnpiões de gás 011 aqueles de 
fcamisinha': corn luz lJlIIúforte e fadiante. 

Os e/omingos eram reserVllclos pam caças e/ejllritis, pombtlS, wlm
bus e outros bichos mais (ilquele tempo ndo se proibia), cl1m as antigas 

/a:ulrinas (espillgare/rlS); também pescas e marismgel/S, ÍJto é, passagem 
de pClleims >10S córngos, enchendo os baldes de peixes e camarões de tiglla 
(Ioce; os NUlllCillis ndo erarN ainda contaminadas de 'tgroqubnicos trazidos 
ptdas fllultinnâoultis: berbicidllS, inseticidas, pesticidtlS, etc, 

Nos bairros próximos, jogo de jiuebol, de ma{htlS, hoches e ba
m/hos. Drogas lido havia; no máximo os inocentes cigllrros de pallM, ou 
aqlleles de papéú com marcas V!'tw1as e arcaicas: contine"t,,!, fio de Ollro, 

jitlgO/; milI'USCII... Tambélll as n'zas, prorissóes, as {a{/<linhas e demais im
precafões t1(h santos e outras doutrinas tio flUtUe/o católico ronutno. Ml 
cidade, as mísslIs emm em Itltim, com os padres de COJ/tls pllrtl os "papa
hóstias" e fieis de outrora: >< Ilg7111S Dei, quis to/lís peeCllta "lImeli, miJerere 
nobis. n Ambnf.,. " 
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ti" outrtlS palavrtlS, havÍll intensa vida e alegria no meio ru
ral As televisões eram as janekts onde se debruçavam "para ver a banda 
ptlSsar'; os fogões, de vermelhão - invariavelmmte a lenha, com aquelas 
lingll;fas e toucinhos pendumdos e defimmdos em cima. 

Nas fozendas em que ndo Je pktntavam cana. 1]011;0 a lendária 
figllm dos colonos, que produziam legllmes e cereais, por meio de parceria 
ou pOJ'centtlge!u: os proprietários eNtravam com lI! terms. e os mesrnos 
com a mão-de-ohm e produçdo. Neste siJ-tenm, não havia miséria: to
dos tin/]am de tudo, com intercâmhios de produtos. O,, excedentes emm 
vendidos pam os "negociantes" da cidade. A melhor reforma agrária que 
existiu no Bmsil, onde todos tinham acesso indireto fi terra! 

Os sítios e fozmdas emm povoados por gentes do l'tImpo, verda
deiros traballladores e não pseudo-produtores mmú do M5T Foi bom 
enquanto durou: no início da década de sessenta, as leú previdenciárias e 
trabalhistas se tornamm sevems. Surgiu então, " êxodo ruml, a migração 
do homem do campo pam a cidade, sem nenhum preparo urbano, "sub
empregando-se" nos flbriclls e comércioJ', deixando pam trás fls casas v/l

zitlS e cheias de mllto, fOm SUtIS cobms, lagllrtos e maribondos. E tamhém 
saudlldes sem fim daquela viela bucólica de outrora, elas IIventllrtlS e fotos 
pitorescos, que $C lhes clIlll/lllm no peito triste de tllnta nosflllgill. Daí as 
raizes das músicas CIIipiras e cabodilS, de viola c vioMo, pam IImenimr 
IIquelas slIudoslls lembmnçlls de um tempo que jamllis voltllrill, a não sei' 
em suas recordaf'óes efofltflSias. 

**-,*-**,***"'* 

Nllqueles tempos, os sistemas de cultivo demandavam lIIuittlS 
mãos-dt-obm, eis Cflle oprocesso de mecllniZttção IIgrícola em ainda inci
pimte. 

As brotas de Cilnlls nOVIIS ou platUas emm mltiulldas com "pln
llCt'; com trllfão (mimlll, que além de limpllr IIS erotlS daninhas, IIjuda
vam a cobrir os colmas e IlS raízes salientes, pemzitindo. assim1 seu nulhor 
clesenvolvimento vegetativo. 

Após os seus tortes e colhátas, e!llergialn as brotas com nlllÍto 
vigor. e com elas, também as ervas ÍnlJ/l.:iOrLlS, que l71lm tnlldicadas com 
'Ctlrpideíra" com trafiio animal, (rodellndo)) as CtU/tIS cotn aqueles muareJ 
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'file obedeciam (l wz de seus donos, de nomes tlpicos e lendários: brio
so, pil/hão, tizi/, barroso, mllltl ftrreira, e por (/í afom - toit(/dos destes 
Ífu:an:idveis e obstinados ItníuurÍ5 que substituÍntm os antigos escrilVOS~ 

puxando o flnulo, II grade, a C/llTOral' girando os monótonos círculos do 5 

engenhos de tlpíwr btltido, mel(/do e mptldllm, Que Deus os tenhtl glttlr
dado, com SIIa infinita perftição e misericórdi(/, /lO grande lençol celestittl 
vislumbrado lI(/S tartas bíbliCl/s de S,Pedl'O! 

As w/las l'JYIlfl qUt'Ímmlas e Cl/rregtlclas lia força cios braços, 'luer 
fizesse frio ou calor; nos per/odo!;> cJJtllJOSOj', os descrtl/SoS, trabalho,)' na,' 
tuitlS, pesca d,' bagres nos ribeirôes e bom motivos pm'l/ tomllr sI/as "biri
fi!S ': li pretexto de combater tlJji·ingens e resfi'Ítttlo5, 

Criançtt tlindilJ levava '(:arnic/,t" n/r rOçit: o cnfé c/li maNhã, o 
tllmoço e fi cafo na parte ih tm.tfe ('fl/tlSe sempre vllriados bolos e bolinhos 
de trigo 0/-1 de fithá lilimoso; às vezes canjica fome udo Je passava). 
As liort"s sempre vertles t' recheadtls de alfoa, repolho e cOllve-flor: os; 
porcos ceuttdos. tiS galinhas rw terreiro e as 1J(ZCtlS nos /lastos de jarttgud> 
ciltingueiro e capins fino;}' Jlfts baixadas. O boi nelore e II braquitiria, bi
llôn!io ttlvivertÚ· que nUlis tarde enriqu(a:riil ti peClltírín bmsilt.!irll, ainda 
niio tinham sido iJnporMt/os. PdXl'S mesrno, só larnbnris, tJ'itÍrtl>' e btlgn.·J, 
pescados nos riachos, ribeiró{'j e {[«((uns raros açudes. Df peixes m/tiores 
pl'Ovinhlllll do ailldtl despoluMo Rio Jletê, nem tdo disttlnte dali, 

EstuddVl/mos 1111 Esco/tt 1l1isttl da Fazenda Boa Vista, IImil esco
lhlf;a encantadora e inesquecípel cujos muros protqt;üun um jardirn han 
cuidado: era formada por duas s/das grandes e uni alpendre no }neio. de 
jtlltelas altas e peitoris bllixos, por OItde Se ,;ia esplendídttlllellte o fIIundo 
nlllito ,dbn clt'que/as janellls imenstls, (:VIU {lque/es (él/S azul!:; e flS flltlleW" 

pilSseilndo neles, lJistio às 1Jezes prejudialda por tI/ttlS ou três /,almáms 
iltfevídils, t'ltjflS fitlhas b,zitluçllvttm com tIS intrépidos [lentos. Hd IIlgllm 

tempo jiti !tí jJtlra revê-liI, /IIatar saudades, timrfotos, mtls destl'llída pelo 
Gí'llpo Gosm" sobmmm tdo "peullS fllg""s cacos de tijolos nada mais, 
sendo dotes t ternas recorc!açiit·s. 

Anclávamos a(fl;llNS quilômetros para estllJor l' dt:comr li fitmo:j([ 
"C,rtílha Soclré': depois "Brasíli" "e ti'lueles livrinhos t'OlIftll/do as His
IÓrim do Brasil, (I deswbrimento e sem bmsilíndios.. , A proftSSOM vinha 
!tí ele CapiMri, de jardineira, desdallo ponto, onde /w/tI charrete coberta 
fiC/lVtl ti SlliZ l'Spertl; uma figura muito respl'Ítflda por toc!os~ quase um 
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ser demiúrgico. De vez em quando foltllVtl, o que fazill "OSStl Illegrill, 
sobrando tlindtl mais tempo para nad",; pescar Oll ctl(ar passarinhos, dt' 
estilinglle ou ampuca. Os tllunos temiam as castigos e chtlmndas dos ptlis 
nos casos de desobctlibtcias e "mO/riam" de medo, não só ,Ia profossom, 
mas também de 11m cast(Il;o dobrado. 

O tempo fi)i passando nípido demais; os matos desbmvados e as 
lavouras aumentando, nUlS o jàmigeraclo jôgo. na época um mal necessá
rio, sl'rnpre ali, em 'Iltllse nulo que se fazia, tlevasttlJldo llultas e {([poeiras 
para abertum de novos plamios, Plllando fogos nas pastagem e culturas 
dos lIizinIJos, causando imerwmíveú prejuízos mtlterÍtris prillôpalmente 
ao eCOJ'sistema. Tudo normal. ndo existia!tl e nem sefo/allam em inversões 
térmicas, delretimentos de geleims, nem tampouco os impedimentos das 
camadas de ozônio troposflrico. As I,waredas eram temidas e também 
Ilpreciadas nfls noites de inverno - u!n espetáculo sádico como llOS telrtpOS 

de Nero na Roma antiga. Iódallia, seus efoitos deMstadores, ignorados! 
Qllrtlqller palhofa, úgiierir, COeUtlra, reNinga, mato 011 capoeira, era só 
riSCllr um filsfóro - tudo se m'olvia! Até certo ponto compreensível, pois 
as mãos-de-obra era!!1 escassas. sem os tratort'S e maquinários tio tel'ceiro 
milênio, 

**.***;~*,*** 

Em 1963, juntadas llS eco/lomim, meus pais comprllmm um sí
tio bem maior e meUJor, mais próximo tlll cidade, parll onde mudamos 
com inefáveis alcgrim; ell e mais tres innãos. C/;arrmtJrl-se Siti" "RallclJo 
Grande'; com quase cinqllC1lM alqueires, 11m mllndo mágico e verdllClei
1'0 pamiso, com (} Ribeirão Avec'llia lia fi'ente, lindo, límpido, piSl'OS(} e 
muito sinuoso)" nosfilll.dos. o Rio Tietê, enorme, t:rwclaloso.' Após tU aulas, 
nadávamos em demmia e pescávmnos em profimio! O mminbão já não 
em tlqllele chetJrolezinbo 5J, e sim Chevrolet Emsi!, mais forte e poten
te, Il!1Jtwt!o, às vezes, IIté c/oze 011 treze tonelatlas. A trafão animal fom 
substituída pelo tmtor Vitimet 600D, vermelho i' novi"bo em fi'!!]tl, com
pmc/o em So/'oeaba e fimmciat!o pelo BIlIICO do BrllSil. Viemm os post,,', 
it energia elétrim, as geladeims c osfogães de gás e Il IV, qllc foi, tIO 10llgo 
do tempo, ''rlllltando'' a janelll, como tlizitr Nelson Rodrigues. 
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UnI grande progresso, wm {) fogo continuava ali, presente. no 

consciente e subconsciente coletivo elos bOJ'lleur. 

Tempos depois, viemm as ca/'regadeims, de Ctlna, aliviando de 

vez os braços CtllISfldos e reumáticos; também os inexoráveis !JcrbiâdtlS, 

migmndo pelas cbullas, nos vales e cursos d'dgua, em detrimento das bio

díllersidades e vegetaçóes clímfIX, definbando fi fon/la e a f10m, DOrfll)fllI

te, um binômio dewlStador (fágo mflis flgroquimico), ml",,,!o de vez tIS 

canções tristes e chorosas dos ntlmbus~ xororós, perdizes e juritis. As pom

bas, mflis sábías e prudentes, resolveralll arrullJar ntl$ cidades, povoando 

os bosques, alllmedas e mmjJfllláríos dns velbas cfltedraís, 

Com 11 crise do petróleo dos "'UiS oitentll, surgiu o ProtÍlcoo!lIu

mentanclo de vez a produçdo e consumo elo etano!, substitui/ldo com m/li

tíssimas vantagens a gasolina, por ser uma .fonte tle energia continua e 
renovdvel capaz de gerttr empregos, retitlas e divisas para nosso pais. 

Todtl1Jitl~ com alostramento desenfreado da li/Doura canal/ieirn, o 

tltlJnento dlls proeluções e produtividade decorrentes das noVIIS tecnologias, 

espécies e cultivares, surgiram tJ migração do:}' 'Ibóitls fria/: acarretantlo 
caos, flagelo social e sub-emprego,deforrentes ela miio-ele-obra volante e 

tempordria. 

Neste terceiro milênio, sofremos todos! As queimlldas sistemáticas 

'lI/e todos os anos volatiZllm inutilmente millll/res ele toneladlls de bio

l1IaSStlS, tl'lll/sformrllulo-as em gtlSes monóxido ele carbono (CO) e dióxido 

ele carbono (CO'), "Itamente poluentes, na cOllframdo do pmtocoto ele 

Kioto, a/{ravlIl/do ainda mllis o efiito est4;/. Niio que tIS queimadas te

nham til' ser terminantemente proibidas; os (Ilnavieiros aind'l tido estão 

preptlrados pllm isso; bd de se ter bom senso, pllra gmdlltivamemi: serem 

subítit1liclas pellls mYÍssimlls colbeitaddms 11I,,-dnÍt'tIS de últillla gemf'lio, 

principtlbnente por porte dos fornc({>dores. com seus p"rcos recursos jl~-

1/lIlIceiros, preços insttÍveis da A, 1:11, (lIf'Jícllr total re/Jerrioe!) e rwmentos 

IIbusivos dos maquinários, "dubos e demais insumos agricolrls, 

O temll é polêmíto; cessllndo os fogos, empregar-se-do tIS lIIoder

nns colheitfldeirllsj aellrretando t!{'sf:mprego dos "bóias frias': já sofridos {! 

fatigados. Por conseguinte. as l'olheítlls mecdnicas :1'e limitarn flOS terrenos 
/,I",/Os, com umrl declividllde mrÍxima de 12%, Sabe-se 'l"e 11 regido de 

Pinlâcaba pos"ui em ma maior po/'çfÍo, relevos ondulllrlos e íngremes, 

Que se forrí? ... 
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Nlio temos til! temer pelo fimlYo; épreciso discutir, opinar demo
cmticameute, romper pamdígmas, ir ttlém, criar novos modelos, romper 
barreirtts e agir contra tl monocultuTn e o iltttat sistema carteliZtltlo e mo

Jiopoliultlo, que regulam o mercatlo, ditam regras, opções, preços, etc., 
quase sempre em detrimmto dm ahnegtldas e sofi'idtlS elas)'e; callavieiras, 
que de geraflio a geraçlio, de sol a sol, "plantam "-JiOS o açlÍcar que adoçam 
o cil}e da manhã e () dlcaol que nos levam ao trabalho e l/OSStlS crianftlS às 
escolas'... 

E que as labttredtlS contirmem se apagando... Paris já rllio ",' en
contra mais em chamas/." n 



L l oU B~slAal:J -EJdHI 



lHPG - Revista n° 17 123 

Ernesfo Pafernicmi: vila levofala cf 

(Jenéfica eao Mefhoramenfo 

'RofánlVencarlskg 

t:;erharl'Bcmlef 

Paremiani, filho de imigrames iralianos, nasceu na cidade de 
São Paulo em 17 de fevereiro de 1928. Logo no início de sua vida, de 
e sua família mudaram para Piracicaba. Ao chegar, seus pais passaram 
a cuidar de um annazénl. Após realizar os escudos no prim:hio, ensino 
fundamclHal c médio em escolas públicas, ele ingressou, em 1947, 
na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) - da 
Universidade de São "'lUlo (USI'). Ao longo de seus estudos, sempre 
se interessou por GenériG~. Graduou-se em segundo lugar em 1950. 

Em 1951, receheu uma bolsa da Fundação Rockefeller, como 
parte do rreinamento especial para agrônomos recém-formados no 
Programa de Agriculrura Mexicano com o Dr. E. J. Wellhauscn. Foi 
quando ele começou as suas pesquisas em melhoramenro de milho. 

Em 1952, foi conrratado como assi,renre da cadeira 19 de 
Cirologia e Genérica Geral, que, em 1970, foi transformado no De
partamenro de Genérica da ESALQ' USp, onde permaneceu aré sua 
aposentadoria em 1983 como Professor Titular. Ele dedicou sua vida 
inteira à pesljuisa de mdhommento genético do milho. 

[>ro(c%or(,;$ do Dcpart;tfl',t:lHo dt., Gcuétic,\ da bS;\LQ/U5P. 
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Em 1954, apresemou sua tesc de doutor "Estudos sobre espé
cies nativas de milho" sob a orientação do Prof. Friedrich Gusrav Bríc
gero Desenvolveu seus estudos de pós-doutoramento (1957-1958) na 
Universidade de Ncbraska com o professor John H. Lonnquisr, e na 
Iowa Srarc Universiry com o Prof G. E Sprague. Sua rese de profes
sor "Cruzamentos Interradais de Milho" foi apresentada em 1962 na 
ESALQ. Tornou-se professor riwlar em 1975. 

Após a aposenradoria em 1983, o professor Patemiani comi
nuou trabalhando como eonsulror e assistente em diversos projetos 
públkos e privados. 

Ele se destacou como professor de Genérica e Melhoramento 
de Plamas em cursos de graduação e pós-graduação. Era respeitado c 
admirado por todos os scus alunos, rendo como mériro a sua filcilida
de de comunicação, excelente didática c um profundo conhecimento 
científico da genética e do melhoramento. Estimulou seus alunos a 
discutir temas polêmicos em sala de aula, cujos debates, muitas vezes, 
ultrapassavam o tempo estabelecido. 

Paterniani participou ativamente de scmimírios do Depar
tamento de Genérica, COl debate constante com outros professores l 

principalmente com o Prof. Marcílio Dias, quando os aspectos polê
micos da Genética c Melhoramento foram amplamente discutidos. 
Essa troca de opiniões despertou o interesse dos alullos, incirando a 
sua participação ariva em conferências c seminários. Sua participação 
em congressos c simp6síos tambénl foi excelente c, rnCSJTIO COl outras 
,lreas científicas, de sempre participou ativamente com perguntas, 
animando os procedimentos de uma forma positiva. 

Orientou 33 alunos de iniciação científica, 30 dissertações de 
mestrado c 13 tescs de doutorado em Genética e Melhoramento nos 
cursos da ESALQ. 

A característica principal do seu t::nsino e atividades de investi
gaçãn toi sempre esmr trabalhando constantemente e insistentemente 
com o milho (de 1952 a 2009). Foi através dessa persistência c por 
buscar sempre aperfeiçoar suas técnicas através da íHovaçáo que de, 
senl d{lvida~ conseguiu contribuir para a divulgação do non1e do De
partamento de Genética da ESALQ como lIm ccnrro de rcrcrência de 
mdhoramenro de plantas, tanto no Brasil quanto no exterior. 



125 IHPG - Revista n' 1 7 

Em Sl"l5 atividades de melhoramento, Parcrni,mi não produ
ziu híbridos de linhagens. Sua atuação concentrou-se na seleção recor

reme, aplicada em populações de polinização aberta ou panmíticas. 
Dessa forma, produziu variedades melhoradas bem como híbridos 
intcrvaricrais superiores. Postcriortnentc, esse Inaterial serviu como 

tonte para linhagens puras, utilizadas em programas de companhias 
privadas de semenres. 

Nos primeiros anos no Brasil, o melboramenro do milho não 
foi uma rareEI Eícil. Material genético proveniente de outros países 
não era adaptado às condições brasileiras. Além disso, os tipos dc 
plamas locais tinham uma arquitetura antiquada c inadcéluada. Devi
do a isso, e a 6m de iniciar um programa de longo prazo, Patemiani 
começou por formar um banco de germoplasma de material local e 
de acesSos introduzidos de outras regiões, principalmente do México. 
Sua preocupação em promover a introgrcssão de genes de outras regi
ões rornou-se cvidente em sua tcse de dtedra aprcsenrada em 1962. 
Foi ainda através da introgrcssão c seleção que obteve a variedade Pi
ranlCX, uma denominação que reflete a 111istura de gcrmoplasma lo
caI c do México. Mais tarde obteve outra variedade mais melhorada 
chamada Ccmralll1ex, com uma maior capacidade de adaptação, a tal 
pOlHO que, inicialmeme utilizada nas regiões Sudeste c Centro-Oeste, 
mais tarde espalhou-se para o Nordeste do Brasil, onde permaneceu 
durante vários anos. 

Os delineamentos genéticos e experimentais utilizados por 
Patcrniani tÍvcranl um particularidade peculiar, na tllcdida em que 

permitiram estinutr panlrncrros genéticos quantitativos, resultantes 

de efeitos gênicos aditivos. Assim, e como resultados adicionais da 
pesquisa. muitos artigos sobre Genética Quantitativa contendo infor~ 
mações úteis para programas de seleção, foram publicados contendo 
estimativas destes parânletros. 

Por longo tempo debateu-se o impacto das pesquisas de me
lhoramento do milho ao nível do produtor rural. Pesquisas detalha
das, feitas para mensurar os progressos genéticos conseguidos ao lon
go de décadas, mostraram que a seleção tinha provocado incrementos 

de pelo menos 2% na produtividade de grãos de milho por ano. Isso 
bem re/lete o rctomo dos esforços do melhoramento genético do mi
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lho, tendo Parcrniani como seu principal mcntor e impulsionador. 
Estes 2% acumulados ao longo de v,Írlos anos) rcsllltarani em uma 
quantidade mnsiderávcl de grãos no país. 

É interessante lembrar que em 1962 foi mntrarado, em tempo 
parcial, no Deparramento de Biologia da então Faculdade de Filoso
fia, Ciências e Letras de Rio Claro. Ele considerou isso como um de
safio, já que seria obrigado a cminar evolução. Mais tarde, comentou 
sobre esse período em Rio Claro como tendo sido vâlido e gratifican
te. Foi provavelmente devido a essa nova atividade '1nc, no mesmo 
ano e em Piracicaba, fez uma pesquisa sobre a evolllÇ<'ío do isolamento 
reprodutivo por meio de seleção. Prerendia verificar conjecturas fcitas 
por Dobzhansky de 'lU" ",I isolamento podia surgir dentro de uma 
população c de forma simpátrica. Ele começou com duas populações 
com período de floração perfeiramente coincidente e usou locos mar
cadores cujos genes n1odifican1 a textura c a cor dos grãos) C0111 efeito 

de xênia. Em cada geração, sempre eliminou os grãos resultantes de 
crllzamcnro inrcrpopubdonal, mantendo apenas os de ferrili7-àçáo 
inrrapopuladonaL Ao repetir este processo sderivo e após cinco ge
raçóes, conseguiu gerar duas novas populações praticamente isoladas 
cnl tcrmos reprodutivos. f: importante observar que os lnarcadorcs 

usados náo exerceram nenhuma ação sobre o sistema reprodutivo. 

Após a pnblicação, em 1969, este artigo tornou-se leitura obrigatória 
em cursos incernacionais sobre a evolução. A possibilidade da ocor
rência de isolamento reptodmivo através de l1l11 processo simp,írrico 
rinha sido provada, como defendido por Dobzhansky. O lado curioso 
do tItO, senlprc cOlncnrado por Patcrniani, é que de Se tornou mais 

l:onhccido internadonalrnentc através deste arrigo do que por tantos 

outros que ele pnblicoll sobre o melhoramcnro do milho. 
Recordando a vida c a obra de Parerniani, é necessário chamar 

a atenção para as várias atívidades profissionais, bCfn conlO os prênlios 

e distinçócs que recebeu em reconhedmenro do seu rrabalho. 
Foi chefe do Dcparramcmo de Genérica da ESALQ (1974

1983), Coordenador do Progl'ama de Pós-Graduação em "Genética 
e Melhoramento de Plantas" na ESALQ 0974-1982), presidenre da 
Comissão de Pós-Graduação na ESALQ (1978-1979), presidente da 
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Comissão de Pesquisa e Extensão da ESALQ (1977-1978), presidente 
da Comissão de Atividades Acadêmicas da ESALQ (1981-1983). 

Fora da ESALQ, o professor Parerniani trabalhou como as
sessor do CNPq, EMBRAPA, FAPESP, FINEp, da Fundação Polar 
(Venezuela) c FAO (Itália). Foi rambém ativo junto com pesquisado
res do Instituto Agronômico de Campinas, EMBRAPA e empresas 
de sementes, Hoje, ex-alunos do Prol: Paterniani ocupam posições de 
destaque em empresas de sementes, especialmente profissionais que 
rrabalham no melhoramento genético. -Iàmbém foi excepcionalmente 
ativo na CTNBio em Brasília, especialmente na área de transgênicos~ 

Foi editor da revista Maydka (ldlía), editor sênior da Revista 
Genctics and Molecular Biology da Sociedade Brasileira de Genética 
(SSG) c editor chefe da revisra da Associação Brasileira de Melhora
mento de Milho e Sorgo. Ele rambém foi presideme da SSG (1972
1974). 

Durante sua vida recebeu os seguintes prêmios c distinções: 

• 1950 - Prêmio Navarro de Andrade, primeiro lugar com o 
(rabalho "Obrenção de mudas de eucalipto", quando esrava 
se formando na ESALQ 

• 1950 - Prêmio Epitácio Pessoa, 2° lugar na graduação da 
ESALQ 

• 1971 	 - Professor Delegado de Ciências Agronômicas do 
CNPq. 

• 1975 - Membro Fundador da Academia de Ciências do Es
tado de São Paulo 

• 1978 	- Prêmio da "Fundazione Tiro V. Zapparolí", Ir,1lia, 
para o arrigo "Seleção rccorréme recíproca baseada em pro
gênies de meios-irmãos c plantas prolíficas de milho (Zéa 
mays L)" 

• 1983 - Medalha Jubileu de Prata do CNPq 
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• 1983 - Membro da Academia Brasileira de Ciências, na Se
ção de Ciências Biológicas 

• 1988 - Prêmio Almirante Álvaro Alberto do CNPq I MCr 

• 1992 - Prêmio Frederico de Menezes Veiga, da EMBRAPA 

• 1995 - Membro da Academia de Ciências do Terceiro Mun
do 

• 1995 - Comcnd"dor da Ordem Nacional do Mérito Cientí
fico da Presidência da Repí,blica 

• 2000 - Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Cientifico 
da Presidência da República 

• 2005 - Prêmio Funda~iio Bllnge 2005, na área do agroncgó
cio, categoria Vida e Obra 

• 2009 - Prêmio Comado Wcsscl, concedido a personalidades 
sodahncntc reconhecidas nas Ciências 

Prof. Ernesto Patcrniani foi casado com Da. Y'lI1ned Paulina 
Stipp Parerniani, deix,mdo filhos c netos. Faleceu em Piracicaba em 
18 de Junho de 2009. 

Te.\1O original publicado- em il1glés na Revb.. /a Gcnefics muI A-IolecuJar Biology 
pelos autores, 
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11}eoeconomia de 
7=rancisco S'a&of Cmliffon 

Noel; Monteiro' 

COlTIO endnla o título, vatl10s f:11ar da projeção gcocconônl1ca 

de Piracicaba ao tempo da vida pública do Dr. Salgot Castíl!on: Es
tação Rodoviária "Presidemc Kennedy", Fórum "Dr. Francisco Mo
rato" ao lado da Igreja São Benedito (1969), Restaurante Mirante, 
pioneirismo interiorano em eletrificação c telefonia rural atendendo 
vários bairros, manutenção de estradas vicinais (rurais - Piracicaba 
possui 2.400 km), criação de 1.Ona para as indústrias extratÍvÍstas, ba
talha na Asscmbleia Legislativa peia criaç.10 do Conselho Estadual de 
Eletrificação Rmal (CEER), pela Ínsralaçáo da Escola de Engenharia 
Industrial de Piracicaba e para a críaç,ío de uma delegacia regioual da 
Fazenda !l,1 cidade; construção do novo pavilhão do Llr Franciscano 
de Menores, juntamente com o cotnendador Antônio Rornano, iní
cio da construção do Estádio Municipal Barão da Serra Negm, entre 
outros empreendimentos. Não podemos esquecer da importante par
ticipação do engenheiro Fausto Fonseca Filho nas implemcmaçócs de 
Salgo r. 

:-"Ic~trc cm t:dnctç30, gn'igrrtfo, PéSLltlisador, professor, iomrtlista e assuclll,dú hünor:i
rio t!t) UIGI~ 

http:cria�.10
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Criação do SEMAE 

Sua grande conrribuição ao pbnejamenro urbano de Piraci
caba se estende do Saneamento b,ísíco, qlwl seja, o grande desafio de 
uansforl11;lr o DAE (Departamento de Água e Esgoro), na Amarquia 
SEMAE (Serviço Muniópal de Água c Esgoto) cdada pela Lei 1.657 
de 30 de abril de 1969, como, na construção e ampliação de rede de 
água e esgoto c outros Indhoramen[o$ afins; na in1plemcnração do 
plano diretor para o município e ná criação, de um cadastro técnico 
geral. Com a cassação de Salgar em outubro de 1969, a execução das 
bases do Plano, ficou para o prefeito Cássio Paschoal Padovani nova 
administração municipal, sua elaboração c consecução) <--Iue contou 
com a primordial participação do assessor de gabinete Haldumont 
Nobre Ferraz, "Tiquinho", de Florisvaldo Coelho Prates e do dentista 
Lemaire de Moraes, entre outros. Coube ao engenheiro Y.lssuda, na 
Capital paulista, as providência jUntO à VASP (Viação Aérea São Pau
lo), para a consecução da forogramctrÍa do Município de Piracicaba, 
para a elaboração do primeiro Plano Diretor da cidade. 

Os subterrâneos da cidade 

Quatro profissionais conhccianl os subterrâneoS e galerias 
da cidade: Marcílio Campacci a rede de água, Tíco-lcirc (Antônio 
Leite) a de esgoto e Sebastião da Silva (Micoco) os poços de visita. 
Couheciam de cabeça pela prática diária. O quarm personagem em () 
engenheiro Fausto Fonseca Filho. Mas esre transparecia seus conheci
mentos nas plantas e mapas que elaborava. Quanto aos outros rrês foi 

longo o convencllncnro c a necessidade de que puscs:scrn no papel os 
traçados que conheciam como a palma da mão. 

Dados pessoais de Salgot 

Natural de Cel1tdlas, reduro da família, Barcelona, Espanha, 
Francisco Salgor Castillol1 nasceu aOS 2 de janeiro de 1921, 61ho de 
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Amônia Salgar é Rosa Salgar Casemon. Levado a pia batismal por 
Dona Francisca Morena. f:,mílía Gandi. Seu pai era irmão do Mon
senbor Maninho Salgar (l889-1971) que chegou no Brasil vindo da 
Argentina em 1925 onde havia se ordenado. 

O menino Francisco chegou ao Brasil em 1931 aos 10 anos de 
idade. ficando aos cuidados do tio, vigário das paróquias de Posse de 
Ressaca (Município de Samo Amônia da Posse), de 1931 a 1932; Rio 
das Pedras (1932-1935) e Paróquia Bom Jesus em Piracicaba (1935
1971) pela Diocese de Campinas, rendo passado antes ainda por Des
atlvado 0925-1926) e Monte Alegre (l926-1929). Seu processo de 
naturalização recebeu o número 17.438. Residia no Rio de Janeiro 
na ocasiiío onde cursava faculdade (Diário Oficial da Uni5.o. de 30 de 
maio de 1946, Seção 1, p. 29). 

Formado em engenharia civil na Escola Nacional do Rio de 
Janeiro rem registrado o diploma sob nO 2.708 em 1947 (Diário 
Oficial da União - DOU, de 2 de março de 1948) dedicando-se anos 
ao ofído intercalando-o à vida política e pública: vereador de 1952 a 

1955 e 1956 à 1959. prefdto municipal. de 1° de janeiro de 1960 a 
29 de outubro de 1962 e de 10 de janeiro a 17 de outubro de 1969 
quando teve suspenso os direitos políticos sendo cassado (Diário Ofi
ciaI da União, de 20 de outubro de 1969. p, 8912); deputado estadual 
de 1963 a 1966 e 1967 a 1969. 

Em 1963, o depnwdo Salgot com marcante presença mediou 
à inesquecível greve dos ferrovi<\rios d'l Sorocabanaflmana em Piraci
caba. c chegou a semar nos trilhos do trem para impedir a passagem 
da wmposição. Isso, na conlluência da Rua Riachudo com o ramal 
férreo (hoje Avenida José Michcletd) altura da atual emrada de ôni
bus do 'Ierminal Rodoviário IntcnnullicipaI (TRI). O deputado Do
mingos José Aldrovandi também eSteve presente. 

Museu da Água "Prefeito Francisco Salgot Castillon" 

A maior homenagem que se pode prestar ao fundador do SE
MAE pela sua expressividadc, nada mais justo denominar o mUSéU da 
~igua conl o seu nonH::} uma vez que aCéfradamcntc, a sede da aurar
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<luia já tem o nome de oUtro gigante do serviço municipal Engenhei
ro Paulo Geraldo Serra. 

Por minha sugestão acatada pelo vereador José Otávio Ma
chado Mcnrcn (P5D B) que dá iniciativa aos projetos de lei 0019 de 7 
de fevereiro de 2002, processo 0100/2002 c 0043, de 14 de nlarço de 
2002, processo 0477/2002, o prefeito em exercício João Arnaurído 
Pauli sanciona a lei nO 5.206. em 16 de outubro de 2002 que deno
mina Museu da Água "Prcldra Francisco Salgot Castíllon". 

Salgor faleceu em 23 de janeiro de 2002, aos 81 anos, deixan
do VitlV>l a amada campineira D. Ladice Soriano Salgor, depois de 54 
anos de consórclO nlacrimoniaL Illais os filhos Sérgio c Udicc Ca irnlá) 

Dolores Salgor Casrillon. 
Este artigo foi adaptado c ampliado do texra publicado no 

Jornal de Piracicaba de 5 de fevereiro de 2002, A-3, Opinião. 
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llCBt'VO iconOJrtifico lo 97-ftJ? 

0'Jflnizar;iio: Vitor 'PireJ' Vencof/sfgf 

Edifício Luiz de Queiroz (Comurba) 
Desabou em 1964, antes de sua conclusão 

Construção dos primeiros pavimentos 

Disponível 11;) ~ccn':l:\tia do II ICP. 
J t:':ngcnhciro, geógrafo c membro d() LI lCP. 
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Situado à Rua Boa Morte. voltado para a Praça José Bonifácio 

Edifício grandioso frente aos já estabelecidos 
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No centro de Piracicaba. não havia competidores para o Edifício Luiz de 
Queiroz. 

o Edifício Luiz de Queiroz marcou presença na região central de Piracicaba 
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Centro de Piracicaba na década de 1960 
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1· Av. Arm;;J.odo Silles de Oliveira 
2" Rua XV de Novembro 
3~ RUD Morais Barros 

4- RU<J Gov. Pedro de Toledo 
5· ~strada de Fer,'o SorOtntlana 

;;1- P"aça los~ Bonifácio 
b- Edifício üll; de Queiroz íComurb<.l; 
c-lgreJiI Matriz· Santo Antàn:o 
d- EStaçao dt! Sorocabana 
C' Estádio Roberto Gorres Pedf05a (XV de Novembro) 

f· Escola Estadual Mame.. Barros 



BE:~ 
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cilalãoJ' 1tJr'aciarlos Melafha de Mérito 
Prudente de Moraes 

Outorgada pelo Instiruto Histórico e Geográfico de Pil'acicl.
ba. Instituída pela Lei nO 2122 de lo de julho de 1974. 

1Jr. :llc!i6·on '8eneJicfo "Maiuf 
'Prefeilo "Municí(!afde 'Piracicaha 

L Salvador de Toledo Piza 

2~ Leandro Guerrini 

3. Archimedes Dutra 

4. Acary de Oliveira Mendes 

5. Dargo Pinto Viegas 

6. Guilherme Vitu 

7. Jair Toledo Veiga 

8. Ddphin Ferreira da Rocha Netto 

9. Nélio Ferraz de Arruda 

10. José Luiz Mesquita 

11. Branca Motta de Toledo Sach. 

12. Walter Radame5 Accorsi 

13. Flávio Moraes de Toled" Piu 

14. Marly Thcrezinha Germano Pcrccin 

15. Elias Salum 

16. Eurípedes Malavolta 
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17. Helly de Campos Melgcs 

18. Hugo Pedro Carrndore 

19. Antônio Carlos Mendes Thame 

20. Gustavo Jacqucs Dias Alvim 

21. Rich",d Edward Senn 

22. Adib Domingos Jatene 

23. Frederico Pimentel Gomes 

24. AJmir de Sou?.'} Maia 

25. Oswaldo Camblaghi 


2G.Salim Simão 


27. Maria Celestina Teixeira Mendes lorres 

28. Edm.r José Kichl 

29. Antônio Carlos Ncder 


30~ Antônio Pacheco Ferraz 


31. Samucl Pfromm Neto 

32. Adm,,, Cervellini 

33. DovíHo Omeno 

34. Em.. Mahle 

35. Geraldo Claret de Mello Ayrc.s 

36. Izaltina Ornclto Silveira Mello 

37. fvfanocl Gome.., Tróia 

38. Cecílio Elias Nello 

39. Moacyr de Oliveita Campon... do Brasil Snbrinho 

40. Pedro Caldari 

41. José Fernando Bosi 

42. Paulo Celso Bassetti 

43. là..rdsio Ângelo Mascarim 

44. Jairo Ribeiro de Mattos 

45. Antônio Henrique de CArvalho Coccnz..1. 

46. Antônio Messias Galdino 

47. Evaldo Vicente 

48. Francisco de Assis Ferraz de Mello 

49. Maria da Gfória Silveira Mello 

50. AntonicUa Rosalina da Cunha Losso Pcdroso 
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