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O grande oficial Mário Dedini, fundador do Grupo Dedini.

6

REVISTA IHGP

SUMÁRIO
9 Apresentação
Valdiza Maria Capranico

75 Memórias e História do IHGP
NHO LICA: O milionário de ilusões
Palmiro Romani

11 Introdução
Dedini: o centenário de uma indústria forte
Valdiza Maria Capranico, Flávia Paschoal
e Marisa Massiarelli Setto

79 Memórias e História do IHGP
O Centro Cultural Martha Watts
e a arte de contar história
Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

31 Memórias e História do IHGP
Algumas considerações sobre energia no Brasil
e em Piracicaba
Pedro Vicente Ometto Maurano

95 Memórias e História do IHGP
Festividades do bicentenário de
Piracicaba 1767-1967
Waldemar Romano

43 Memórias e História do IHGP
O último tropeiro
Silvestre Honorato da Silva Prado, Nhô Vequinho

101 Memórias e História do IHGP
In memoriam de um grande genealogista:
Marcelo Meira Amaral Bogaciovas (1952-2020)
Armando Alexandre dos Santos

55 Memórias e História do IHGP
Panorama do município de Piracicaba-SP
no período final do império e início da República
Carolina Martin

111 Memórias e História do IHGP
Produção intelectual de
Marcelo Meira Amaral Bogaciovas
Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho

7

REVISTA IHGP

117 Memórias e História do IHGP

155 Memórias e História do IHGP

A Porta Larga

Viver vive-se vivendo

Ivana Maria França de Negri

Cecílio Elias Neto

121 Memórias e História do IHGP
Era uma vez um castelo
Ivana Maria França de Negri

167 Memórias e História do IHGP
Na minha cidade passa um Rio...
O Rio Piracicaba.
Helder Prado – “O Pescador de Imagens”

125 Memórias e História do IHGP
O pioneirismo da Rádio Difusora de Piracicaba
Marcelo Bandeira

175 Memórias e História do IHGP
A grande e sempre lembrada Estação da
Paulista
Aracy Duarte Ferrari

145 Memórias e História do IHGP
O Centro Histórico e Cultural
“Nélio Ferraz de Arruda”
Profa. Sara Rodrigues

181 Memórias e História do IHGP
Eventos e realizações em 2020, um ano atípico.

149 Memórias e História do IHGP

189 Memórias e História do IHGP

Faculdade de Agronomia no Paraná,
Criada por piracicabano, completou 50 anos

Obras editadas em 2020, e que, em razão da
pandemia ainda não foram lançadas:

Adolpho Queiroz

8

REVISTA IHGP

REVISTA IHGP

9

Apresentação

Novos desafios para o IHGP
Valdiza Maria Capranico
Presidente até fevereiro de 2021

O NOSSO INSTITUTO HISTÓRICO e Geográfico de Piracicaba viveu
o ano de 2020, entre a perplexidade da pandemia e o repensar
sobre o seu próprio futuro. Afastados do convívio social, nem
assim deixamos de nos empenhar pela consolidação do projeto de recuperar parcelas da história da nossa cidade. Não
foi possível editar, como pretendíamos, a edição daquele ano,
devido às circunstâncias acima expostas.
Mas os artigos foram chegando aqui e ali, as ideias
sendo alinhavadas e a vida continuando, mesmo que sem a
velocidade com que estávamos acostumados com as nossas
reuniões periódicas, presenciais, lançamentos, presenças em
eventos locais ou fora daqui.
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Tivemos também, em setembro, ainda no auge da crise
sanitária, a realização de uma eleição para marcar a sucessão.
Que teve que ser refeita em janeiro, por conta do andamento
documental. Estamos recebendo o novo presidente. Dr. Pedro Vicente Ometto Maurano e sua equipe, que passam a se
responsabilizar daqui por diante pela revista, pelos livros que
vierem, pela programação e pelos novos desafios que virão
no pós pandemia.
Para esta edição, alguns fatos marcantes de 2020 que não
podem ser ignorados em 2021, como o centenário da empresa
Dedini, que nos honra com um artigo sobre sua origem, significado e importância para Piracicaba e o nosso país.
Temos também artigos importantes dos nossos colaboradores, sobre temáticas diversas envolvendo o campo da
história local e seus personagens. Temos a prestação de contas da diretoria que finalizou 2020 e os acenos do novo grupo
que dirigirá nossa instituição no futuro.
Temos, enfim, a vida de volta. Se não plenamente, dentro dos limites da crise sanitária que nos envolve a todos, na
esperança de que tenhamos dias mais tranquilos e desafiadores em 2021.Agradeço a todos pela compreensão, desejando
êxito ao novo grupo que nos conduzirá na próxima gestão.
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Introdução

Dedini: o centenário de
uma indústria forte
Valdiza Maria Capranico
Presidente do IHGP

Flávia Paschoal e Marisa Massiarelli Setto
Jornalistas da Toda Mídia Comunicação,
assessoria de imprensa da Dedini S/A Indústrias de Base

HÁ 100 ANOS, EM 1920, o imigrante italiano Mario Dedini e o irmão, Armando Cesare Dedini, montaram em Piracicaba uma
oficina de consertos de peças para usinas e engenhos de açúcar. A pequena empresa também fornecia peças de reposição
para os engenhos existentes na região.
Este é o início da história da Dedini S/A Indústrias de
Base, que durante décadas ofereceu milhares de empregos,
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influenciando o desenvolvimento da cidade e da indústria
da cana-de-açúcar, assumindo a posição de líder no mercado brasileiro.
Com o passar dos anos, a empresa tornou-se referência
mundial para o setor suco energético. No momento em que
completou 100 anos, em 2020, possuía a maior lista de fornecimentos global. Exporta para mais de 50 países.
O espírito visionário de Mario Dedini garantiu à empresa a superação de desafios constantes. Em 1929, apesar da
crise econômica mundial, com a construção de um conjunto
completo para moagem de cana, deu um salto para se tornar um complexo mecânico metalúrgico voltado para equipamentos e manutenção das novas usinas. Não parou mais e
ajudou a construir a história da indústria de bens de capital
do Brasil.
Na década de 1940, além das moendas, já fabricava
tanques, caldeiras, evaporadores, turbinas, cristalizadores,
aquecedores, motores a vapor, secadores de açúcar, bombas,
ejetores e condensadores, entre outros. Em 1943, fundou sua
construtora de destilarias, a Codistil, na Vila Rezende.
Na década de 1970, a Dedini teve papel fundamental na
implantação e no desenvolvimento do Proálcool, ao liderar a
implantação de centenas de destilarias autônomas no início
do programa, hoje chamadas de usinas de etanol, com tecnologia totalmente brasileira.
Em 1982, criou o programa RGD (Reposição Garantida
Dedini), com o objetivo de fornecer ao cliente o melhor preço,
o melhor prazo, a melhor qualidade e o melhor atendimento do mercado. Com este serviço, passou a atender os cinco continentes.
Em 2000, consolidou sua posição como uma das principais empresas no setor de bens de capital do país. Em 2004,
inaugurou a nova Fundição Dedini, a maior da América Latina, com capacidade para fabricar peças de até 45 toneladas.
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Em 2006, inaugurou a nova Mecânica Pesada, para peças de
até 65 toneladas.

HISTÓRIA REVISITADA
Ao completar 100 anos de fundação, no dia 23 de agosto
de 2020, a Dedini S/A Indústrias de Base revisitou a sua história e pode refletir sobre a posição que atingiu, os empregos
que gerou, e com o fato de poder caminhar junto com a comunidade e sempre ter lutado para superar os muitos desafios
que encontrou nesse caminho.
A empresa 100% brasileira, que nasceu em uma pequena
oficina em Piracicaba, no bairro Vila Rezende, se transformou
em referência mundial na produção de bens de capital para
os setores suco energético e de infraestrutura e contribuiu de
forma significativa para o desenvolvimento de Piracicaba e
do Brasil.
A realidade superou o sonho do fundador Mario Dedini e, no ano do centenário, a empresa é reconhecida no Brasil e no exterior. As destilarias projetadas e montadas pela
Dedini são responsáveis por 80% da produção nacional de
etanol e aproximadamente 20% da produção mundial desse biocombustível.
Líder em tecnologia para o setor, a Dedini é uma das
maiores empresas de bens de capital do Brasil, com área de
fabricação instalada em mais de 600.000 m², e acumula excelentes resultados. Já fabricou e entregou para o setor canavieiro 108 usinas chave em mãos para o Brasil e 29 plantas
para o exterior; mais de 2.600 moendas; mais de 1.250 caldeiras; mais de 880 destilarias de etanol no Brasil e 115 plantas
de cogeração.
Também já fabricou 12 cervejarias completas, plantas completas de processo para produção de alimentos
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e plantas de lingotamento contínuo, entre outras obras
de infraestrutura.
Sempre utilizando tecnologia de ponta e obtendo eficiência, é uma empresa comprometida com a qualidade dos
seus produtos e serviços, com a qualidade de vida de seus
funcionários e com a tradição de sua história.
É a única no país preparada para entregar a chamada
“Usina chave em mãos”, uma usina completa, dentro do conceito de “one stop shop”, que incorpora sustentabilidade e
eficiência energética.
Com muito trabalho, seriedade na condução dos negócios e comprometimento social, Mario Dedini conseguiu fazer daquela pequena oficina de consertos comprada em 1920
o protótipo do que se tornaria a Dedini. O sucessor do fundador, Dovílio Ometto, assumiu o comando em meados da
década de 1960 e à empresa sólida que encontrou, agregou
aos valores já existentes a diversificação do portfólio, a projeção da Dedini no exterior e a busca incansável pela inovação.
A visão de negócio e a disposição para o trabalho de Mario Dedini e de Dovílio Ometto fizeram da empresa um modelo de empreendimento com grande capacidade de adaptação
e superação, capaz de atender a um mercado diversificado e
de fornecer desde equipamentos até plantas industriais completas para os segmentos suco energético, de energia, mineração, siderurgia, alimentos e bebidas, óleo e gás, entre outros.
O ideal do fundador Mario Dedini, de construir um Brasil melhor para as gerações futuras, de trabalhar pelo crescimento sustentável, pela redução das diferenças sociais e por
investimentos em educação e no respeito à natureza, sobrevive como um dos seus grandes legados. E faz a empresa olhar
o futuro e vislumbrar que, nos próximos 100 anos, a Dedini se
manterá inspirada por esse legado.
* * *

REVISTA IHGP

DE LENDINARA A PIRACICABA: A TRAJETÓRIA DO FUNDADOR

Legenda das fotos: Matriz da empresa, em Piracicaba abriga museu
com pertences do fundador, Mario Dedini
Crédito das fotos: Igor Serra
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Grande empresário, um dos mais notáveis artífices da
industrialização piracicabana no século 20, visionário, missionário, capitão de indústria. Os adjetivos com os quais era
homenageado revelam um pouco do que Mario Dedini significou para Piracicaba e para a indústria de bens de capital.
Um modelo de empresário e cidadão que continua a inspirar
as novas gerações.
E pensar que tudo começou em uma pequena propriedade rural na cidade de Lendinara, norte da Itália, região do
Vêneto onde, em 23 de setembro de 1893 nasceu Mario Dedini. Filho de Leopoldo e Amália Dedini, o menino começou
a trabalhar em uma usina de cana-de- açúcar quando tinha
apenas 12 anos. Foi lá que ficou sabendo que o Estado de
São Paulo procurava mecânicos especializados e começou a
pensar na possibilidade e vir ao Brasil e montar uma usina
de açúcar.
Aos 19 anos, Mario cursou a Escola Técnica de Desenho
Mecânico em sua terra natal e, diante da instabilidade econômica em seu país, decidiu, junto com o irmão Armando
Cesare, tentar a sorte no Brasil. Mario deixou a Itália em 1913
e Armando, anos depois.
A primeira parada foi na Usina Amália, do Grupo Matarazzo, localizada em Santa Rosa do Viterbo (SP). Sua vocação para consertar máquinas foi descoberta pelo gerente da
empresa, que o encaminhou para a Usina Santa Bárbara, em
implantação, na cidade de Santa Bárbara D’Oeste.
Foi lá que encontrou o conterrâneo Adolpho Lourencini e lá começou efetivamente sua trajetória. Foi lá que conheceu a esposa Marianna Corrente, que morava em Piracicaba, na Vila Rezende, e com quem se casou em 1918. Em
1920 decidiu, junto com o irmão Armando, comprar de José
Sbravatti uma modesta oficina de carpintaria e ferraria na
Vila Rezende, transformada em fábrica e oficina de reparos
de carroças, charretes e outros veículos, bem como repara-
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ção de peças para máquinas agrícolas, engenhocas, caldeiras e fundição.
Aí nasceu a empresa Mario Dedini & Irmão, que foi tocada pelos irmãos até 1926, quando Armando morreu vitimado por uma epidemia de tifo, que também tirou a vida de Marianna, esposa do fundador. Com três filhos pequenos, Nida
(6), Ada (4) e Armando (6 meses), Mario foi buscar a mãe na
Itália, para ajudar na criação das crianças.
Em 1928, a oficina fabricou a primeira moenda de cana-de-açúcar para usina e, em 1929, um conjunto completo para
moagem de cana. Na década de 1930, com a modernização
dos antigos engenhos, Mario ofereceu facilidades para os usineiros para a troca dos equipamentos, como o recebimento
dos equipamentos antigos como parte do pagamento. Dez
anos depois, já vendia usinas de fabricação própria.
Em 1932, Mario fabricou granadas e as forneceu gratuitamente aos combatentes da Revolução Constitucionalista. A
partir da década de 1940, Mario Dedini contou com a ajuda,
a dedicação e a competência seu genro Dovílio Ometto, na
orientação e expansão dos negócios.
Relatos presentes no Dicionário de Piracicabanos,
de autoria de Samuel Pfromm Netto, dão conta que a expansão da cultura de cana levou Mario Dedini a produzir alambiques de aguardente e a fundar com Waldomiro
Perissinoto, em 1943, a construtora de Destilarias Dedini
(Codistil), especializada na fabricação de destilarias para
álcool anidro.
Nos anos 50, surgiram a Dedini Refratários (1952), a
Siderúrgica Dedini (1955), a Superkaveá em 1957 (v. Capellari, Humberto). Quando Mario Dedini faleceu, em 1970,
seu grupo abrangia 18 empresas e empregava mais de
12.000 funcionários.
Graças a Mario Dedini e ao Grupo que dele se originou, Piracicaba passou a ser conhecida como o berço da
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tecnologia sucroalcooleira no país, tendo uma participação
da ordem de 60% no mercado de equipamentos para o setor sucroalcooleiro.
Mas não foi só isso. Mario Dedini é reconhecido como
grande benemérito. Instalou a primeira maternidade da Santa Casa de Piracicaba, inaugurada em 1954, que ganhou o
nome de sua mãe, Amália Dedini.
Sua contribuição foi decisiva para a encampação do serviço de água da cidade pela prefeitura, origem do atual Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), graças ao vultoso
empréstimo que fez ao governo municipal. Doou ferro para
a construção das sedes do Clube Treze de Maio e do Centro
Acadêmico Luiz de Queiroz.
Construiu a Igreja da Vila Rezende, postos de puericultura e ajudou a inúmeras obras assistenciais de Piracicaba.
Seu dinamismo e arrojo foram fundamentais para o surgimento das escolas de ensino técnico em Piracicaba, caso da
escola Senai, que ganhou seu nome.
Ainda vivo, recebeu os títulos de Comendador e Grande Oficial, concedidos pelo Governo da Itália, assim como a
medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, pelo Governo brasileiro. Uma lei municipal atribuiu-lhe em 1952 o título de
Cidadão Piracicabano.
No governo Abreu Sodré, o Ginásio Estadual de Vila Rezende recebeu seu nome. Em maio de 2001, foi inaugurado
um museu com seus pertences pessoais, doados pela família,
nas dependências da empresa.
Em 2005, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou
projeto que deu a denominação de “Rodovia do Açúcar Comendador Mario Dedini” à SP-308, no trecho entre Piracicaba
e Salto (SP). Na Vila Rezende, há uma avenida com seu nome.
Em 2006, o Distrito Industrial Norte (Uninorte) ganhou a denominação “Comendador Mario Dedini”.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO É
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA DEDINI
Com capital 100% nacional e estrutura familiar, a Dedini
S/A Indústrias de Base tem a gestão orientada pelo Conselho
de Administração, a mais alta instância da governança corporativa da empresa.
Por meio de suas holdings Doado, AD e Nidar mantém
a tradição de ser altamente profissionalizada nas questões
operacionais. No ano do centenário da Dedini, o presidente do Conselho Administrativo da Dedini é Giuliano Dedini
Ometto Duarte, bisneto do fundador da empresa, que, juntamente com Marcos Dedini Ricciardi e Márcia Farah de Toledo Dedini, compõe o Conselho de Administração. Marcia sucedeu seu marido e neto do fundador, Mario Dresselt Dedini,
o Malo, que faleceu em 2016.
A Diretoria da empresa é profissionalizada e eleita pelo
Conselho de Administração, também com mandato de dois
anos, permitida a reeleição. As atribuições do presidente,
que também integra o Conselho de Administração, estão
definidas no Estatuto Social. Os demais diretores têm suas
atribuições determinadas pelo Conselho de Administração.
Em 2020, Giuliano Dedini Ometto Duarte e Marcos Dedini
Ricciardi acumulam os cargos de diretor-presidente e vice-presidente, juntamente com uma equipe de profissionais experientes e especialistas em várias áreas de atuação.
O Conselho de Administração, quando necessário, tem
o suporte dos comitês Executivo, Consultivo, de Responsabilidade Social, de Ética e Conduta, que atuam focados em
assuntos e temas estratégicos específicos e que o assessoram
de forma integrada, com orientações e recomendações.
Em conjunto com a Diretoria, o Conselho de Administração estabelece e define as estratégias e metas corporativas
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e o plano estratégico que, após aprovação, são transmitidos
para todo o corpo gestor.

EMPRESA MUDOU CONFIGURAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL
Bairro Mario Dedini, Escola Senai Mario Dedini, Rodovia do Açúcar Comendador Mario Dedini, Avenida Mario
Dedini, Distrito Industrial Uninorte Mario Dedini. Por toda
Piracicaba, é possível encontrar as marcas deixadas pelo fundador da Dedini S/A Indústrias de Base, um reconhecimento
às contribuições que impactaram radicalmente na configuração econômica da cidade.
Esse olhar além dos limites da empresa, voltado para a
economia, para o setor suco energético e para Piracicaba foi
preponderante. Empresário dinâmico, grande responsável
pela industrialização piracicabana no século 20, encabeçou o
desenvolvimento da indústria metalúrgica no país e ganhou
projeção com as grandes destilarias que fabricou para o Brasil
e vários países.
Dezenas de teses e livros falam justamente dos feitos
do fundador, que a partir da segunda década do século 20,
deu início a um processo que faria da Piracicaba ainda dependente do setor primário, especialmente da produção de
cana-de-açúcar, uma cidade industrializada. A fabricação de
equipamentos para as usinas de açúcar e destilarias de álcool
e aguardente mudaram o perfil econômico da cidade.
A partir de 1929, a Dedini deu salto de oficina de consertos para um complexo mecânico metalúrgico, voltado para a
fabricação de equipamentos novos e para a manutenção das
usinas, o que veio ser a base do sistema RGD (Reposição Garantida Dedini).
A partir daí, a empresa não parou mais e assegurou a
prosperidade local e da indústria brasileira. As máquinas,
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moendas e destilarias fabricadas na cidade, com a mesma
qualidade das melhores produzidas em outros países, substituíram o maquinário importado, renovando os parques fabris nacionais.
Com isso, vieram os empregos, milhares. Quase impossível encontrar em Piracicaba uma família que não tenha ou
que já não teve um dos seus integrantes como funcionário da
Dedini. E não são raras as famílias inteiras que passaram por
lá, pais e filhos trabalhando juntos e, posteriormente, netos.
Aliás, o capital humano é o grande patrimônio dessa gigante, que sempre reconheceu o papel de seus funcionários.
A Dedini reconhece que essa força de trabalho, inspirada pelo
espírito empreendedor de Mario Dedini, garantiu à empresa
a superação de desafios constantes desde o início de sua caminhada.
E a Dedini não se limitou a fundir metais e construir
equipamentos. Como um homem à frente do seu tempo, Mario Dedini entendeu que poderia fazer mais pela comunidade, além de gerar emprego e renda.
No final da década de 1930, por exemplo, quando Piracicaba passava por dificuldades de abastecimento, Mario Dedini doou dinheiro do próprio bolso para a construção de uma
nova Estação de Tratamento de Água, a chamada ETA-2 Luiz
de Queiroz, que se encontra em operação até os dias de hoje.
Em 1946, construiu a Usina Modelo, que tinha em sua
concepção um sistema de coleta de água da chuva e um sistema de reuso de água, evidenciando assim a sua preocupação
com o meio ambiente, o que se mantém até hoje.

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DO MERCADO E DO CLIENTE
A Dedini sempre foi sintonizada com o mercado. Sua
tecnologia está a serviço do mercado e do atendimento ao
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cliente. Com base no pensamento do fundador, seus produtos têm sido desenvolvidos para atender as demandas, algumas ainda a serem criadas.
Vale lembrar que o segmento viveu transformações gigantescas nos últimos 45 anos, desde a implantação do Proálcool, e que a Dedini foi protagonista nos três saltos principais
de crescimento desse segmento.
A partir de 2003, surgiu um novo entendimento no
setor: a necessidade de aproveitamento total da cana, não
só para o etanol e açúcar, mas também para a produção da
bioeletricidade, com o uso do bagaço e, mais recentemente,
da palha. E agora, o bagaço e a palha como biomassa, para
diversos usos, como a produção do etanol de 2ª Geração, o
etanol celulósico.
Com o RenovaBio, em 2017, surgiu um novo produto,
o C-Bio (crédito de descarbonização por biocombustíveis), e
um C-Bio equivale a uma tonelada evitada de emissões de
gás carbônico (CO2). Quando uma usina vende seu etanol, e
de acordo com a eficiência energética ambiental, tem direito
de emitir esses certificados, que geram receita negociável na
bolsa de valores. Isso revela as novas tendências. A Dedini
entendeu que é preciso ir além da eficiência e produtividade,
no sentido de buscar o aproveitamento total da cana para outros produtos, como os CBios.
Em alguns casos, a Dedini se antecipou às demandas.
Em 2009, apresentou ao mercado mundial a Usina Sustentável Dedini (USD), que já vinha sendo pesquisada desde 2002,
e veio para atender as necessidades do que seria o futuro RenovaBio, que começou a ser desenhado em 2017. Portanto,
com 15 anos de antecedência já preparava um produto para o
futuro. E é dessa forma que a empresa pretende seguir.
Visando um posicionamento alinhado às necessidades
prioritárias de um meio ambiente sustentável, a Dedini também tem buscado parcerias e desenvolvido tecnologias de
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ponta para o fornecimento de sistemas e equipamentos para
tratamento de resíduos sólidos e efluentes químicos derivados de vários processos industriais.

COMPROMETIDA COM O MEIO AMBIENTE

Legenda da foto: Estudantes da rede pública visitam viveiro de mudas instalado na Dedini
Crédito da foto: Mariana Modesto

Além disto, o compromisso com o meio ambiente está
no DNA da Dedini. O fundador, Mario Dedini foi um dos
empresários pioneiros nessa área ao projetar, há 70 anos, uma
usina com reaproveitamento de água de chuvas.
A Dedini S/A Indústrias de Base tem investido recursos
e esforços na proteção e na recuperação da Bacia do Ribeirão
Guamium, manancial que atende a empresa. Um dos principais resultados é o reflorestamento de áreas que compõem a
Micro bacia do Guamium, com o plantio de aproximadamen-
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te 13 mil mudas, numa área recuperada de 97.787,91 m².
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações, que
também incluem mapeamento e monitoramento da bacia do
Guamium; projeto de melhoria da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE); recomposição das matas ciliares por meio das
mudas produzidas em viveiro próprio; manutenção dos corredores ecológicos; e um projeto de Educação e conscientização da comunidade.
Em 2001, com o início da construção da Fundição Dedini, cuja produção exigiria consumo significativo de água, a
empresa implantou o Projeto Água. Desde então, implementou uma série de ações e conseguiu reduzir 47,6% o volume
de água captada do Ribeirão Guamium, sendo que o reaproveitamento ou reuso dessa água utilizada na produção chegou a 99%. No mesmo período, a empresa deixou de gerar/
lançar 142.500 m³/mês de efluentes.
Posteriormente, a empresa também realizou melhorias
e adequações na ETE Dedini Caldeiraria. Uma nova estação
foi construída em paralelo à antiga. A nova ETE é responsável
pelo tratamento de todo o esgoto e o efluente industrial gerado na planta antes de seu lançamento no ribeirão Guamium.
Trata aproximadamente 40 mil litros de esgoto por dia e tem
capacidade para até 120 mil litros de esgoto por dia.
Para atingir os objetivos de recuperação do ribeirão
Guamium e conscientizar a população sobre a necessidade
de preservar o meio ambiente, também foi criado o projeto
Dedini Comunidade, com ações voltadas aos que vivem no
entorno da empresa.
A “menina dos olhos” desse projeto é a visita monitorada. E nem poderia ser diferente. Iniciado em 2018, oferece
aos alunos de escolas da rede pública a oportunidade de conhecer as ações ambientais desenvolvidas pela empresa, que
aposta na educação das novas gerações como medida fundamental para preservação do ambiente.
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O comprometimento da Dedini com o meio ambiente foi
reconhecido por entidades, por meio de premiações. Em 2012,
a empresa foi uma das vencedoras da 7ª edição do Prêmio Fiesp
de Conservação e Reuso de Água, com o seu projeto Água.
Em 2020, a Dedini foi contemplada com o Prêmio Socioambiental do Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes, entidade reconhecida internacionalmente.

DEDINI SOCIAL – FUNDAÇÃO MARIO DEDINI PRESERVA
VISÃO SOCIAL DO FUNDADOR

Legenda da foto: Escola Municipal Juliana Dedini Ometto atende alunos da educação infantil
Crédito da foto: Fernanda Schmidt/Secretaria Municipal de Educação

Sempre envolvida em grandes projetos sociais em Piracicaba e região, e trabalhando para manter vivo o espírito de
solidariedade que pautou a trajetória do fundador, foi criada
em 2007 a Fundação Mario Dedini.
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A ideia de criação de uma fundação, estruturada para
gerenciar projetos voltados para a educação, meio ambiente,
cultura e esporte, nasceu dentro do Comitê de Responsabilidade Social, do qual fazem parte os acionistas da empresa,
preocupados em conhecer as necessidades das entidades assistidas e acompanhar os resultados dos investimentos realizados pela empresa.
A Fundação Mario Dedini é a gestora de recursos próprios
e de parceiros para viabilizar projetos sociais e destaca-se como
organização não-governamental de transparência administrativa. Entre os projetos está a construção da Escola Municipal no
Bairro Santa Fé, que leva o nome de Juliana Dedini Ometto.
Todos os projetos da Fundação são financiados com recursos próprios.

FOTOS HISTÓRICAS DA INDÚSTRIA DEDINI
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Carro de boi transporta o primeiro equipamento completo para usinas de cana-de-açúcar fabricado pela Dedini:
um conjunto de moendas para a Usina Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Itapira (SP).
Crédito da foto: Acervo Dedini

A oficina de consertos de carroças, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba, onde tudo começou.
Sentados: Vergílio Rizzolo, Angelo Rizzolo, Ledemar
Castelani e Angelo Sega.
Em pé: Guido Spessoti, Eugenio Daniotti, Dante Cardinalli, João Stockomann, Armando Cesare Dedini, Antonio
Baroni, Amador Danotti,, João Danotti. Ao fundo, na porta,
Desidério Pescarim, irmão de Totó Pescarim.
Crédito da foto: Acervo Dedini
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Caldeira fabricada pela Dedini em 1946
Crédito da foto: Acervo Dedini

Na foto: funcionários e aprendizes junto a engrenagens
Crédito da foto: Acervo Dedini
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Foto do acervo histórico das Oficinas Dedini
Crédito da foto: Acervo/Dedini | Histórias de Família (Memória Oral)
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Memórias e
História do IHGP

Algumas considerações sobre
energia no Brasil e em Piracicaba
Pedro Vicente Ometto Maurano
é presidente do Instituto histórico e
Geográfico de Piracicaba

BASEADO EM MINHA FORMAÇÃO acadêmica (eletrotécnico, engenheiro, industrial e advogado) e em minha experiência
profissional de mais de mais de 30 anos, trabalhando como
diretor de 3 agroindústrias do setor sucroalcooleiro, e de diretor da distribuidora de energia elétrica que serve nosso município, passo a fazer algumas considerações pessoais sobre
estes setores e sobre energia em geral.

SETOR AÇÚCAREIRO Este setor no momento está em
situação privilegiada, os preços do açúcar e do álcool se recupe-

32

REVISTA IHGP

raram e no mercado internacional de açúcar está faturando alto,
com a subida do dólar. Além disso, é um setor com um bom
parque industrial e ótima tecnologia, como passamos a comentar. Na década de 70, a maioria das usinas de açúcar da região
sudeste, com raras exceções, já tinha geradores, acionados por
turbinas a vapor, produzindo energia elétrica para seu consumo
próprio, utilizando como fonte de energia, o excedente de bagaço, resíduo de sua atividade. Posso falar com tranquilidade,
pois na época, já trabalhava em usina de açúcar. Com o “boom”
do açúcar naquela década, o preço da tonelada métrica do produto no mercado mundial chegou a quase US$1.500,00, preço
FOB. Aproveitando o momento, o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, naquela época órgão regulador do setor, vinculado
ao então MIC, pagava ao produtor nacional, algo em torno de
US$200,00 a tonelada métrica e retinha a diferença.
O mercado internacional de açúcar trabalhava com o sistema de cotas de exportação. Na ocasião, nosso país exportava
algo em torno de 2,5 milhões de toneladas, o que redundava
em polpudos “lucros” ao governo federal. Pressionado pelo
setor, o governo federal lançou com esse excedente, verdadeiro confisco na ocasião, o programa do FUNPROÇÚCAR,
ou Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Produção do
Açúcar. Era muito dinheiro, as usinas fizeram projetos enormes, surgiram muitas empresas de consultorias, as indústrias
de máquinas prosperaram muito, os financiamentos chegaram também aos fornecedores de cana-de-açúcar, através de
suas associações, sempre no intuito de aumentar a produção
de açúcar. Em 1976, após a primeira grande crise do petróleo,
as exportações de açúcar já não rendiam a mesma coisa, então
o governo federal aproveitando a já expandida capacidade de
produção das usinas de açúcar, cria o programa nacional do
álcool, o PROALCOOL.
Com o objetivo de substituir o combustível fóssil, na
época bastante dependente da importação, o governo finan-
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ciou a compra de destilarias de álcool para os usineiros, assim
como a criação de destilarias autônomas de produção de álcool, tanto anidro, para mistura na gasolina, como de álcool
hidratado, para uso em veículos adaptados para esse tipo
de combustível renovável, inclusive menos danoso ao meio
ambiente. Nossa tecnologia desenvolveu e chamou atenção
mundial. Observe-se, que durante todos estes processos, a
maioria das usinas, incluiu em seu programa de expansão,
a compra de caldeiras de alta tecnologia, assim como grupos
geradores de energia elétrica, visando somente sua autossuficiência. Com as plantas mais modernas e o aumento da
moagem de cana-de-açúcar, além das usinas não queimarem
mais lenha em suas fornalhas, passaram a ter muita sobra de
bagaço. Vendia-se bagaço para alimentação animal, como cobertura para diversos tipos de plantação, inclusive estudava-se a instalação de fábricas para produção de portas, mesas,
etc. feitas com bagaço de cana (hard-board).
O Brasil foi o único país no mundo que deu uma resposta viável, à crise de energia mundial. Formou-se uma grande
frota verde, mais de 80% dos carros brasileiros comercializados em nosso mercado utilizavam o álcool como combustível.
Mais tarde, o programa foi literalmente sucateado, as usinas
bastante endividadas ficaram sem mercado, fábricas ociosas,
fabricantes de equipamentos quebrando, e nós comprando
carros movidos a combustível fóssil em grande parte importado, além de grande emissor de gás carbônico.
SETOR ELÉTRICO O Brasil das décadas de 70 e 80 era
o país das grandes obras, inclusive as das hidroelétricas. Nas
décadas de 70 e 80, o dinheiro internacional era fácil, nem se
cogitava em falta de energia elétrica. Nosso PIB crescia anualmente, quase na faixa dos dois dígitos. O conceito era simples, vamos fazer crescer o bolo, para depois dividi-lo. Em
fins da década de 80, tive a oportunidade de trabalhar numa
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grande distribuidora de energia elétrica de nossa região. Devido a meu cargo de diretor, tive a oportunidade de conhecer
bastante o setor elétrico de nosso país, na ELETROBRÁS, CEPEL, CESP, CPFL, ELETROPAULO, CONGÁS, DNAEE, etc.
Naquela ocasião, pude acessar ao PLANO 2010 da Eletrobrás, onde se previa a falta de energia elétrica em meados
da década de 90, se não fossem feitos pesados investimentos
no setor de geração e transmissão de energia. Houve uma
postergação de quase cinco anos, mas agora o “apagão” está
aí. Participei de diversos estudos, seminários e palestras sobre estes temas, inclusive sobre a necessidade de nosso país
ter uma matriz energética, apesar de seus grandes recursos
hídricos. Esta ideia está bem na linha do velho conselho de
“não guardar todos os ovos na mesma cesta”. Hoje, quase
95% de nossa energia elétrica é de fonte hidráulica. Quando na verdade, um país com os recursos naturais como nós
temos, poderia ter outras alternativas, tais como energia solar, energia térmica (tendo como fonte o petróleo ou não),
energia eólica, e outras. Temos toda a tecnologia, para a
construção de grandes hidroelétricas, temos ainda muitos
recursos naturais que podem ser explorados, mas seus custos de construção são muito elevados (quase US$3.000,00 /
kW), tem um grande período de maturação (algo em torno
de 6 a 8 anos), além de causarem grandes impactos ao meio
ambiente (nas décadas de 70 e 80, a sociedade não tinha este
tipo de exigência).
Outra problemática, é que estes recursos hídricos que
ainda restam, estão longe dos grandes centros consumidores,
necessitando de altos investimentos em transmissão (outros
quase US$2.000,00 / kW). Por exemplo, a energia elétrica da
Usina Hidroelétrica de Itaipu, é transmitida numa voltagem
de 400.000 volts em CC (corrente continua), para diminuir o
desperdício de energia elétrica, por perdas de carga (resistência ôhmica), devido as grandes distâncias. Mas, dentro do
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âmbito de energia hidroelétrica podemos também explorar e
muito as chamadas PCHs, as Pequenas Centrais Hidroelétricas, explorando as energias hidráulicas menores e às vezes
muito mais próximas dos centros de consumo e de investimento bem menores (mais próximas das termoelétricas com
US$1.000,00 / kW), com menores impactos ambientais, menores LTs (Linhas de Transmissões) e de maturação precoce, se me permite assim dizer. Quando diretor da CPFL, tive
a oportunidade de receber uma comitiva da China, grande
construtora de PCHs, que na ocasião estava interessada em
fazer permutas com a nossa tecnologia em GCHs.
Diversas empresas que usam muita energia elétrica em
suas plantas, estão construindo PCHs, para seu uso próprio,
ou permuta com distribuidoras em áreas de seu interesse, ou
até para vender no MAE – Mercado Atacadista de Energia,
no chamado preço “spot”, até 10 vezes mais alto que os das
concessionárias.
PRIVATIZAÇÕES Não vou aqui questionar o modelo
de privatização do setor elétrico nacional, mas, precisamos
perguntar às vezes porque vieram. O Estado empresário já
era não deu certo, mas o Estado planejador, estratégico e
como órgão de controle é imprescindível. Exemplo de ausência deste tipo de estado, resulta no que está acontecendo com
um dos maiores estados de nossos ricos vizinhos do norte
(Califórnia – USA).
Outra noção importante, é a de livre mercado, que a meu
ver deveria nortear as empresas prestadoras de serviço público, recentemente privatizadas. Senão vejamos. Antigamente,
uma das críticas que se fazia ao estado-empresário, era de
que ele produzia matérias primas e insumos baratos para os
empresários particulares, gerando prejuízos ao erário público. Privatizavam-se os lucros e socializavam-se os prejuízos.
Passados os anos, entramos no conceito de livre mercado.
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Privatizamos os serviços públicos, sendo que as multinacionais do setor chegaram a pagar pesados ágios. Só que: esses ágios estão sendo compensados de seus impostos de renda, e são garantidos reajustes nas tarifas de no mínimo pelo
IGP-M, e a maioria tem reserva de mercado. Com o aumento
recente do dólar, também estão sendo criados mecanismos de
transferência e ou compensação de variação cambial, como
condição de fazerem novos investimentos. Ora, onde está o
risco típico da iniciativa privada? Será que demos uma grande volta, para cair no mesmo lugar. Isto está influenciando
sobremaneira nosso setor de energia.
REGRAS DO SISTEMA ELÉTRICO Nossos técnicos
do antigo setor elétrico, recentemente privatizado, são muito competentes, fato que pude comprovar pessoalmente na
convivência mencionada, seja no COGE, seja no PROCEL,
etc. Como em todo setor, foram criadas regras, diversos paradigmas nos setores de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica, compatíveis aos melhores do mundo, ou
seja, todo esse complexo sistema é planejado para atender o
pico de demanda no país, ou seja, quando todas as cargas
estão conectadas pelos consumidores, sejam eles residenciais,
industriais, comerciais ou rurais.
Historicamente na região sudeste, este pico ocorre anualmente entre os dias 15 a 20 de julho de cada ano, justamente
quando os níveis de nossos reservatórios de água, ou seja,
neste caso os “estoques” de energia elétrica, estão baixos, pois
é a época da estiagem em nossa região. Apesar desse pico
ocorrer uma vez por ano, todo esse sistema é construído para
atender esse pico, com uma possibilidade aceitável de falha
ao redor de 5%. Nosso sistema elétrico no resto do ano fica
super dimensionado, tanto as represas, quanto os geradores,
linhas de transmissões (energia em alta voltagem), subestações, linhas de distribuição (média voltagem e os transforma-
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dores). Daí a importância de programas tipo horário especial
de verão, comum em muitos países desenvolvidos.
SITUAÇÃO ATUAL No presente momento, estamos
vivendo as conseqüências de termos ultrapassados estes limites da relação carga / geração, exatamente na época de estiagem e pico de consumo. O planejamento do setor há anos
vinha solicitando maior investimento em geração e transmissão de energia elétrica, devido ao crescimento da demanda
e consumo.
Por decisão, ou falta de decisão, esses investimentos
não foram feitos, e para “quebrar o galho” optou-se em baixar os níveis dos reservatórios de água, algo em torno de 25
a 30%, para evitar o racionamento. O nível mínimo aceito
pelo setor é de 45%, para acionar o alerta vermelho, e ainda
por cima, há alguns anos estamos num ciclo histórico de baixos índices de precipitação pluviométrica, ou seja São Pedro
não ajudou nossos planejadores. Foi dado o “nó Górdio”. O
resto é tudo quebra galho. Nesta situação de UTI, em que
nos encontramos, o importante é manter o “paciente” vivo,
e é o que faz o Comitê Gestor (Parente). A instalação de termoelétricas é uma forma mais rápida de aumentar a oferta
de energia, sem esquecermos que o gás da Bolívia é pago
em dólares.
Aumentar a malha de nossa interligação do sistema é
necessária, mas é demorada e requer altos investimentos,
assim como a interligação continental para a importação de
energia elétrica, como acontece na UE. O perigo é que daqui
a pouco vem o período das chuvas, e podemos sair da crise, continuando “Tudo como antes no quartel de Abrantes”,
e sem problemas até a próxima crise. Temos que aproveitar
esta horrível crise para crescermos, para aprendermos a fazer
planejamentos, que é a verdadeira função do estado moderno, planejar e controlar.
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O estado empresário já foi. Daí a importância de uma
matriz energética, num país de dimensões continentais como
o nosso. No caso de energia térmica, conforme a região do
país, pode ser usado um tipo diferente de combustível. No
caso de energia solar, podemos usar os radiadores solares,
principalmente a proveniente da fotossíntese. A grande
massa verde, fonte de energia renovável que podemos ter,
seja ela na forma de cana-de-açúcar, mamona (óleo), babaçu
(óleo), etc, todas grandes sequestradoras de CO2 (Protocolo
de Kyoto), não aumentam a poluição ambiental ao ser utilizada como combustível, ao contrário dos combustíveis fósseis,
fontes não renováveis.
É bom lembrarmos, que neste sistema essencialmente
hidroelétrico, o que temos realmente é a falta de água, portanto o próximo racionamento que teremos será o de água, se
não partirmos para um consumo racional deste líquido indispensável para a vida humana.
CO-GERAÇÃO Fala-se muito em cogeração na mídia.
Isto causa muita confusão. Muitas pessoas usam a palavra
cogeração, para definir a operação de gerar energia elétrica
para uso próprio, e vender o excedente para as distribuidoras. Não é bem assim. A cogeração pode ser definida como a
produção combinada de energia elétrica e calor. São diversos
os processos industriais que permitem o sistema de cogeração, e entre suas múltiplas aplicações estão o fornecimento
de energia elétrica, de vapor, de força motriz ou frio industrial, proporcionando um excepcional aproveitamento energético ao processo produtivo. Em princípio qualquer empresa pode cogerir e vender seu excedente em energia. Em 1988
participei da assinatura dos primeiros contratos de cogeração
entre a CPFL e duas usinas de açúcar paulistas, a Usina São
Francisco e a Usina São Martino, ambas na região de Ribeirão
Preto. Vamos lembrar o que comentei no início de nossa con-
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versa sobre as usinas. Lógico que pode ser melhorado ainda
mais o parque gerador de energia destas usinas. Mas volto a
afirmar tudo o que disse, ou seja o setor tem condições de dar
respostas rápidas na área de cogeração de energia, principalmente se for acertado um preço por kW viável economicamente, através de contratos de longo prazo de fornecimento,
e se os recursos do BNDES saírem logo.
NOSSA CIDADE O tema é vasto e palpitante. Mas, vamos dar um “Zoon” e trazer o foco para a nossa cidade. Tudo
o que falamos antes é perfeitamente aplicável em nível de
Piracicaba, a não ser construir uma GCH. Podemos estudar
uma matriz energética local. A energia hidroelétrica é e continuará sendo a maior fatia da laranja. Mas, temos grandes
usinas de açúcar m nossa região, com seus imensos canaviais,
que podem em pouco tempo estar gerando excedentes de
energia elétrica para ser vendida.
O BNDES está com crédito aberto para este tipo de financiamento, a CPFL é compradora deste excedente, é uma
questão do município criar um setor que gerencie estes recursos e os otimize. Não é de mais lembrarmos, que esta é uma
função do estado moderno. Creio que preço de quilowatt, é
perfeitamente acertável, mas como os investimentos são altos, há necessidade de contratos de maior prazo, as usinas
podem ter sua área de cogeração, planejada para funcionar
o ano todo, apesar da safra durar só 6 meses. Há escassez de
energia, e o mais importante no mundo pós-industrialização,
a energia mais cara, é a energia da qual não dispomos.
Acredito que não é exagero utilizarmos uma política
com estratégias de contingenciamento (estratégias de sobrevivência), tipo:
A. As indústrias que utilizam calor em geral podem rever
seus processos industriais, no sentido de otimiza-los em
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termos de energia. Por exemplo, em uma cerâmica que
se utilize energia elétrica para gerar calor, em vez de
comprar um gerador a gás ou óleo, para gerar energia
elétrica, para esta gerar calor, passa-se a gerar calor direto do gás.
B. Nas empresas eletro-intensivas, a situação é diferente,
mas mesmo assim podem ser feitos programas de auditoria junto com a CPFL, para diminuição de perdas,
redimensionamento de instalações, das cabines primárias, do excesso ou subutilização de motores elétricos
(reatância indutiva), revisão de fator de potência e seus
bancos de capacitores (reatância capacitiva), etc.
C. Junto aos proprietários rurais, podemos fazer uma política de geração de gás, utilizando seus resíduos orgânicos em geral em digestores anaeróbicos, sendo que este
gás metano, pode ser usado como combustível em seus
tratores, para iluminação, etc.
D. Poderia ser criada uma empresa de gás municipal, privatizada ou não, para distribuição deste gás da Bolívia
para as residências e industrias através de “pipelines”,
Esta empresa poderia também ser responsável pelo fomento do consumo de gás, facilitando aos consumidores residenciais a substituição de seus “boilers” para gás
(ou aquecedores solares), com financiamentos especiais.
Desta forma poderíamos estar criando a mentalidade
de nossos consumidores também construir sua própria
matriz energética. Este gás poderia ser utilizado nos
ônibus de transporte urbano.
E. Não, poderíamos deixar de falar da Represa de Santa
Maria cuja construção possibilitará a navegabilidade do
Rio Piracicaba até Ártemis, com a elevação da cota do rio.
A ideia é ótima, mas até agora não saiu do papel. Quem
sabe, se transformando esta simples barragem elevatória
de cota, num projeto de uma PCH, não aumentaríamos
a sinergia do projeto, viabilizando sua imediata construção? Pode-se inclusive verificar outros recursos naturais
na região, para implantação de novos PCHs.
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F. Quando na CPFL, tive oportunidade de supervisionar
a implantação de um projeto piloto de aterro energético
para a produção de gás, de iniciativa do prof. Rogério
Cerqueira Leite. Podemos implantar em nossa cidade
projetos semelhantes, para utilização deste gás em ônibus de transporte urbano.
G. Fazer programas de educação em utilização de energia
para a população como um todo, em especial com as
crianças, principais agentes de mudança de comportamento (a CPFL tem farto material).
H. Por último, como talvez a representante da segunda região sucro-alcooleira do Estado de São Paulo, fomentar
a produção de energia nas nossas usinas, no sentido de
atuarem como companhias energéticas, fornecendo além
de álcool para a formação de uma frota verde em nosso
município, energia elétrica co gerada para nossos consumidores (como falamos anteriormente). Toda esta atividade poderia fazer parte de um plano energético municipal,
de médio a longo prazo, que poderia ser gerenciado e
controlado por um órgão municipal espacialmente criado
para tal. Seria um “gol de bicicleta” como se diz no futebol.

Numa economia de livre mercado, como estamos vivendo, cada qual enxerga melhor seu problema e cabe ao governo
municipal (federal/estadual) ter a visão global. A gente sendo contra ou a favor, a tendência atual é de municipalização,
foi a saúde, a educação, etc, porque não complementarmos /
colaborarmos com o governo central nesta tarefa de gerenciamento de energia. Quem conhece melhor nosso município e
seus recursos do que nós mesmos?
Observação final: O artigo foi escrito na época do apagão. Hoje precisaríamos considerar outras fontes de energias
alternativas, tipo eólica, biocombustíveis, energia solar, etc.
No caso de Piracicaba, a mais indicada pela localização é a
energia fotovoltaica, nas residências ou escritórios, assim
como o conceito de fazendas de energia.
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Memórias e
História do IHGP

O último tropeiro
Silvestre Honorato da Silva Prado, Nhô Vequinho,
meu bisavô pelo lado materno.
Marly Therezinha Germano Perecin

DESCENDIA DA IMPORTANTE FAMÍLIA paulista dos Silva Prado
que na sua origem está ligada ao movimento das tropas pelo
interior do Brasil. Um dos seus ramos, ao qual pertenceram
o Barão de Laguna e o Conselheiro Prado, era ligado à linha
de tropeiragem para a Bahia e ficaram riquíssimos. Investiram os seus capitais na agricultura cafezista, tornaram-se
exportadores e se lançaram na industrialização. O ramo de
Jundiaí fazia o movimento tropeiro entre o porto de Santos
e a Vila da Meia Ponte de Goiás (Guaiás), hoje Pirenópolis,
donde traziam ouro, pedras e produtos da terra. Em compensação transportavam do mar para o interior toda a sorte de
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importados, principalmente ferros, panos, louças e boticas
(remédios e produtos químicos). Nunca ficaram ricos e não
se converteram em cafeicultores, embora possuíssem os seus
sítios, sabendo-se que a sua invernada se estendia até a Serra
do Japi.
Lembramos que na fase tropeirística, Sorocaba era o
grande centro das feiras dos milhares de muares que subiam
do continente de São Pedro do Rio Grande do Sul, também
de Entre-Rios, Argentina e da Cordilheira. Jundiaí, uma modesta vila no lado oposto, tornara-se o centro redistribuidor
das tropas por todo o interior do Brasil. Já participara do movimento sertanista que desbravara o Brasil nos séculos XVII e
XVIII e parte da sua sociedade não se sedentarizou completamente na lavoura, mergulhando no movimento tropeiro que
veio a oferecer a multidão de mestiços acaboclados e indiáticos, mulatos, peões, camaradas, madrinheiros, que por mais
de um século manteve o seminomadísimo das vilas para os
portos e destes para os sertões. A atividade econômica das
tropas teve a maior relevância na interação das comunidades,
no abastecimento das vilas e no desenvolvimento do comércio no interior do País.
Vequinho ou Veco, tais eram os seus apelidos, seguiu
os padrões educacionais da época. Neto e filho de tropeiros,
começou as andanças desde menino. Baixinho, ágil e robusto,
saúde de ferro, falante, sociável, generoso, bom coração, também possuía os seus defeitos para o nosso tempo presente.
Sempre foi ligado aos parentes e amigos monarquistas importantes, porém, era inteiramente desprendido de ambições
materiais. Como todo tropeiro, gostava de jogar cartas e consta haver perdido muito dinheiro; monarquista conservador
como todos da família, às vezes se via metido em desavenças
políticas, principalmente em época de eleições, devido às rivalidades com os liberais e os republicanos; segundo se soube, também foi mulherengo.
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Esse perfil se enquadra no genérico dos tropeiros dos
séculos XVIII e XIX. Mas foi bom pai, para os seus oito filhos:
José (Zezinho), Antônio (Totó), Lili, Benedito (Nhô Dito), Vitalina, Benedita (Nita, minha avó materna), Maria (Marica) e
Escolástica (Colaca). Teve uma vida aventurosa, como jovem
tropeiro, mas quando a Santos Railway, chegou a São Paulo,
em 1867, as tropas entraram em recesso. À medida que os
trilhos avançavam pela Santos-Jundiaí e pelo interior, através
das Companhias Paulista, Ituana, Sorocabana, Mogiana, as
tropas começaram a perder o seu chão. A nova era dos transportes rápidos, deu-lhes a sentença de morte, as tropas se tornaram antieconômicas e foram deixando de existir.
Com grande mágoa, Nhô Vequinho tornou-se o último
tropeiro da família. Claro que ficou desajustado _ O que fazer do sítio se não era agricultor? – Sabe-se que o seu irmão
ficou no rural, mas ele tentou a vocação urbana como os parentes de São Paulo. Não soube investir e perdeu o que arriscou em negócios mal sucedidos. Não ficou totalmente pobre,
manteve a pose dos Silva Prado, que sempre lhe arrumavam
empregos, os mais diversos, nos momentos de necessidade.
Esta seria uma suscinta biografia, não fossem os “causos” que
deixou para efeito de memória oral. Somente consegui coletar uns poucos que tento repassar, mais de um século após
sua morte, os quais valem como amostras culturais do século
XIX e de um tempo diverso da acelerada modernidade em
que vivemos.
Pois bem. Um certo dia, Silvestre Honorato da Silva Prado, tornou-se chefe de família e o seu casamento está documentado na Cúria da Igreja Matriz, hoje Catedral, de Jundiaí.
O mais interessante é o contexto deste episódio, porque remete a uma personagem de origem pouco conhecida, a noiva,
indígena da tribo dos Guaianases, Goiás. Ela e os seus pais
haviam sido trazidos numa daquelas viagens tropeiras para
morar na Serra do Japi, o lugar das invernadas e locadouro
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de muitos riachos, onde se podia fazer alguma prospecção de
ouro de lavagem.
No passado, as corredeiras haviam rendido bastante aos
primeiros sertanistas (bandeirantes) e o que restava era metal
de pouca quantidade e valor, antieconômica a sua exploração. Mas, tentou-se levantar alguma mineração, motivo pelo
qual foi trazido das velhas catas do Anhanguera, um índio
que conhecia garimpo e que veio ali permanecer com a sua
família, mulher e filha. Quando a menina cresceu, lá pelos
doze anos, foi trazida à cidade de Jundiaí para morar em casa
da madrinha e, algum tempo depois, teve o seu casamento
arranjado com Silvestre, o jovem tropeiro da família. Isso era
prática comum, naqueles tempos. Não se escolhia dote nem
fidalguia, mesmo porque só havia gente da terra, raros possuíam ranços de nobreza ou diziam ter sangue limpo e puro.
Não era demérito um Silva Prado tropeiro esposar uma cria
da sua casa. Assim foi.
No dia do casamento, a noiva só pode oferecer o seu
nome cristão incompleto, Escolástica, sem nenhum sobrenome. Desconhece-se o seu nome indígena. Ainda ofereceu o
apelido, Colaquinha, e era tudo o que sabia ou tinha a dizer.
O sacerdote não se satisfez, necessitava assentar no livro da
Cúria o seu nome completo e insistia. A noiva pensou, pensou e respondeu que desejava chamar-se Escolástica Martinho, pois homenageava o padrinho do casamento. Não foi
aceita a proposta e ninguém ajudava a pobre mocinha a sair
do enrosco, muito menos o noivo. Ela pensou, pensou e finalmente respondeu que desejava chamar-se Escolástica Martinho de Jesus, apontando para o alto e justificando que, se era
para ter parentes, desejava ser parente do Chefe! A seguir,
recebido o sacramento, que talvez ela mal pudesse entender,
passou a chamar-se Escolástica Martinho de Jesus da Silva
Prado. Tampouco se deu conta que acabava de entrar para a
importante sociedade paulista.
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Nhá Colaquinha, assim passou a ser chamada, foi o
modelo da passividade, talvez porque não dominasse bem o
idioma. Certa feita interroguei a minha avó, cheia de curiosidade por esta personagem tão estranha. _ O que favava a sua
mãe, vovó ?- A resposta veio imediata. _ Minha mãe não falava, minha mãe só trabalhava. – Ao que me pareceu, também
era cheia de superstições ou procedimentos da cultura nativa,
gostava de pitar, foi bondosa para com os filhos e netos. Foi
longeva e só veio a falecer em outubro de 1936. Não se esqueceu de deixar um par de sapatinhos para a última bisneta
que nasceria em novembro. Outra curiosidade era contava a
seu respeito. Os seus pais biológicos continuaram morando
na Serra do Japi, e algumas vezes o pai vinha visitar a filha e
os netos na cidade de Jundiaí. Consta que também quase não
falava. Vinha descalço e se acomodava de cócoras junto ao fogão, enquanto observava atentamente o ambiente. Nunca se
soube o seu nome, apenas uma peculiaridade: recusava-se a
usar calçado, mesmo no frio da serra e nos invernos fortes de
Jundiaí, pois não fazia concessão aos costumes dos brancos.
Os casamentos daqueles tempos diferiam enormemente dos de hoje. Colaquinha e Veco viveram muito bem, tiveram seus dias de fartura e de apertos, criaram os oito filhos e
perderam dois na fase adulta. Consta que se desentenderam
apenas uma única vez. É que ele desejando matar os pernilongos do quarto com a ponta do cigarro de palha perfurou o
seu chale novo que se achava pendurado com todo o carinho
no cabide. Os seus desabafos eram curtos e completamente
ignorados pelo marido, justamente como faziam os homens
da época. Por desconsiderações tais ela invariavelmente replicava: – Quá! (Corruptela procedente do Quar paulista e do
Qual gramático).
O casarão da rua do Rosário era sempre cheio de gente
que chegava ou partia, relacionamentos levados a sério, desde os tempos da tropeiragem. No fogão de chapa de ferro
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inglês de treze bocas, a lenha queimava dia e noite, a mesa
era servida muitas vezes ao dia, inclusive noite adentro e a
porta da rua nunca era trancada. O que se comia? Muito feijão com farinha de guerra (mandioca), muita carne de caça,
de porco e de vaca, os tubérculos substituíam o pão. Bebia-se
muito café e a melhor caninha, trazida dos alambiques dos
bons compadres. Por sobremesa? Melado com farinha, batata
doce e mandioca cozidas ou assadas na brasa. Ainda guardo
o cheiro daquela casa, doce lembrança das férias escolares da
minha mãe, professora, que lá ia periodicamente para matar
as saudades da sua infância. Por última curiosidade, cheguei
a ver os restos empoeirados dos implementos de tropeiro,
bruacas e arreios, guardados no escuro porão daquela velha
morada ancestral.

A EPIDEMIA DE FEBRE AMARELA, 1889.
Foi no ano da Proclamação da República no Brasil. Ano
que começara atormentado pela tragédia da mais intensa das
epidemias do século XIX, a febre amarela. Aliás, ela parecia
endêmica nas cidades portuárias, Rio de Janeiro e Santos,
mas pela falta de saneamento, políticas públicas de urbanização e assistência médica, se alastrou para o interior, principalmente na Província de São Paulo. O fator decisivo dessa
contaminação estava na expansão da rede ferroviária paulista. Os vagões da Santos-Railway, da Santos-Jundiaí, da Cia.
Paulista, da Ituana, da Sorocabana, da Mogiana, transportavam a carga sinistra dos mosquitos e a praga se expandia nas
paradas, as estações ferroviárias. Atingiu as cidades ao longo
dos percursos e fez enormes estragos em São Paulo, Jundiaí,
Campinas, Limeira, Rio Claro, Itu, Sorocaba. Piracicaba ficava
fora do circuito principal, era servida apenas por um precário
ramal da Ituana-Sorocaba, ficou livre, mas há muito tempo
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sofria de outras mazelas, o tifo, a malária e o alastrim (varíola). Com a febre amarela a Província, antiga denominação
do Estado de São Paulo, sofreu impressionante recesso demográfico, e dizem que Campinas perdeu mais de um terço da
sua população. As vítimas estavam em todos os segmentos
da sociedade, entre nobres e plebeus, não distinguia sexo, cor
nem credo.
Quem pode retirou-se a tempo para a zona rural e lá
permaneceu até a calamidade passar. O sofrimento da sociedade marcou por décadas a lembrança das famílias que mal
puderam sepultar os seus mortos. Consta que no interior das
moradias eram encontradas famílias inteiras mortas, que cadáveres eram depositados nas calçadas à espera do carroção,
que até os coveiros começaram a faltar. Numa eventualidade
dessas entrou em cena Nhô Vequinho (Silvestre Honorato da
Silva Prado), meu bisavô materno, que após deixar a família
no sítio do irmão, retornou à cidade de Jundiaí.
Aconteceu que naqueles dias tenebrosos faltaram os
coveiros ... todos mortos e os cadáveres permaneciam insepultos nas calçadas à espera de alguma alma caridosa que
lhes desse o destino final. Bastava recolhê-los e conduzi-los
ao cemitério, onde já havia inúmeras covas abertas. Nhô Vequinho não pode negar o pedido, aquele apelo incisivo a sua
cidadania, à coragem de tropeiro e ao espírito cristão. Justiça
se lhe faça, era muito caridoso, tinha um coração enorme, e,
apesar de muito garganta sobre as valentias de outrora, era
chorão. Que fazer? O carroção estava bem ali, na rua do Rosário, perto da sua casa. Assegurar-se na coragem e na fé não
lhe pareceram suficientes, uma vez que o medo contamina,
tanto quanto a peste. Aí, lembrou-se da garrafa da última caninha, trazida do melhor alambique do compadre e subiu na
carroça, assumindo o encargo, coração em suspenso.
Partiu sozinho e a cada recolhimento, relaxava a tensão com a ajuda de uns generosos goles da caninha. Não
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se lembrou de contar os cadáveres, talvez pelo embalo das
circunstâncias e assim que chegou ao cemitério, desatrelou
o carroção sob uma chuva de moscas. Já se dispunha a concluir o trabalho macabro, mas foi aí que as pernas tremeram,
cambaleou, sorveu o último gole, e, sem perceber, rolou por
terra, desabando numa cova aberta, onde passou a tarde e
à noite, entorpecido pelo coma alcoólico. Acordou dia alto,
na solidão do silencioso campo santo, e nunca se lembrou
do tempo que ali permaneceu, com Deus e os seus desconhecidos insepultos. Terminou a tarefa como pode, precariamente, mas deu-lhes o paradeiro definitivo. Depois, macambuzio e exausto, gosto amargo na boca e infeliz da vida,
retornou para a casa. Nunca se vangloriou desse episódio,
que provavelmente desejava esquecer. Entretanto, a sua
narrativa confidencial ficou em família e só me foi revelada
pela indiscrição de uma das suas filhas, justamente, a minha
avó materna, dona Nita.

A EXECRADA MEDICINA MODERNA
Durante o século XIX, havia poucos profissionais da
saúde, embora no Brasil funcionassem duas faculdades de
Medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia. Alguns médicos vinham do estrangeiro, Portugal e Alemanha, a maioria eram
práticos e muitos não passavam de curandeiros. Valendo as
intenções e as necessidades, tratavam de tudo, extraiam dentes, unhas, prescreviam mezinhas e produtos importados,
pós e infusões. Muitas vezes, curavam. Chegavam montados
em charretes ou a cavalo, atendiam pacientes em longas distâncias, e eram muito respeitados nos lares. Em algumas ocasiões chegavam juntos com o sacerdote e nada havia o que
fazer, sequer as sangrias, as compressas ou a aplicação das
bichas. Em contrapartida, havia as ervas milagrosas da far-
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macopeia indígena e os quintais apresentavam uma grande
variedade delas para todas as necessidades.
Num Brasil ainda ligado ao casulo colonial eram difíceis as condições de vida, nem sempre se chegava à idade longeva. Por isso os velórios eram bastante concorridos.
Choviam parentes, compadres e amigos, mumbavas e curiosos de toda a parte. Servia-se boa caninha durante a noite
toda e os enterros eram acompanhados por grandes préstitos, muitas velas acesas e até banda de música. Eram oportunidades para acertos políticos, confraternizações de parentes distantes, carpideiras e todo o tipo de manifestações
de pesar que revertiam em prestígio para a família enlutada.
Também havia despojados sepultamentos dos pobres e da
gente da zona rural que chegava trazida em redes, transportadas em varal apoiado nos ombros dos familiares ou
amigos. Muito triste. Era assim.
Nos finais do século XIX, alguns jovens paulistas formados na Europa abriram seus consultórios, com as inovações
da época e algumas especialidades, e na segunda década do
século XX, o Dr. Arnaldo criou a primeira faculdade de Medicina em São Paulo. Médicos famosos passaram a atrair pacientes de todo o interior, enquanto uma revolução de costumes e mentalidades se difundia rumo ao conhecimento e ao
progresso. O método científico entrara para valer na Escola
Politécnica, na Escola de Farmácia e Odontologia, na Medicina, Piracicaba já possuía a sua Escola de Agronomia, e São
Paulo tornava-se um importante polo de cultura e desenvolvimento. Construções audaciosas, Arte, transportes, faziam
tremendo contraste com o passado das tropas e da cidade
acanhada, cheia de becos imundos e córregos abertos. Nhô
Vequinho, já idoso, perdera o vigor dos tempos tropeiros e
dos arroubos políticos do Partido Monarquista, vivendo modestamente, apesar dos parentes famosos, o Barão de Jundiaí
(Queirós Teles), o Conselheiro Prado (Silva Prado), seu pri-
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mo, e o Conde de Parnaíba, rico cafezista, parlamentar do Império, casado com uma Almeida Prado de Itu.
A sua saúde de ferro dava sinais de declinar e as filhas
insistiam que devia consultar um desses médicos modernos
de São Paulo. Ele resistia, mas acabou indo, mesmo porque
os pés lhe começavam a inchar e os chás do quintal não produziam resultado. Lustrou a botina preta e envergou a casaca
domingueira, os genros o acompanharam com toda a solicitude, mas voltou decepcionado com o receituário do especialista, particularmente por causa daquelas pílulas que deveria
tomar duas vezes ao dia. Em tom de desabafo comentou com
Nhá Colaquinha : _Eu num sô muié de tomá essa tar de mezinha. Essas bolica sum coisa prás muié. Sô tropero macho,
sacudido nos vorteio da vida. Ói essa!
O que fez para não perder o investimento? Verteu goela
abaixo o vidro das “bolica”, tudo, de uma só vez. Quase não
deu tempo de tomar água, porque caiu estirado sobre a cama
de caviúna, onde disseram que dormiu por dois dias. Conseguiu sobreviver e a esposa, quando indagada, pronunciava:_
Quá! Era como se expressava em locução indígena equivalente ao Quar, ao Qual!, toda vez que surpreendida por algo
insólito. Resta a questão: o que o profissional lhe teria receitado? Não falassem em médico especialista e nas modernidades de São Paulo na sua frente.

CONCLUSÕES
O exercício prático de lembrar, deixa de ser meramente
oral, quando passa a ter fixação literária e o responsável se
identifica para a posteridade. Os “causos” que ficaram na família dos meus bisavós maternos, Silvestre Honorato da Silva
Prado e Escolástica Martinho de Jesus da Silva Prado, sempre foram repetidos com muita efusão, pois ambos deixaram
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saudosa lembrança. Nhô Vequinho foi o último tropeiro de
uma descendência de velhos paulistas, que no passado haviam sido sertanistas junto com o Anhanguera. A sua esposa
sempre despertou muito interesse entre os bisnetos.
Hoje, essas narrativas podem parecer pitorescas, mas fazem parte da cultura da antiga sociedade paulista, gente do
Velho Oeste Paulista, com o seu linguajar característico, conhecido por dialeto caipira, e os seus modos de viver, pensar
e sentir. Passam a identificar-se como referências de memória oral.
Ao divulgar esses fragmentos de memória oral, dou fixação literária às reminiscências dos ancestrais que nos legaram o formidável Memorial da gente de São Paulo. Lembrando que a construção científica da História se processa a partir
de documentos e sua exegese se faz dentro dos pressupostos
teóricos, resgatar o que ficou perdido na memória ou apenas
guardado nas lembranças familiares para atribuir-lhes fixação literária, através de uma construção narrativa contextualizada é dar o primeiro passo no caminho da documentação
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Memórias e
História do IHGP

Panorama do município de
Piracicaba-SP no período final do
império e início da República
Carolina Martin

OS DADOS E INFORMAÇÕES contidos nesse artigo fazem parte
da tese de doutorado1 desenvolvida pela autora. Piracicaba,
município do interior do estado de São Paulo, sofreu grandes
transformações no período que concerne ao final do Império
e início da República no Brasil. Esse momento de transição
trouxe renovações sociais, políticas, educacionais, culturais,
econômicas e urbanísticas.
1.

MARTIN, Carolina. A expansão da educação escolar no município de Piracicaba/SP (1880-1910): protagonismo da câmara municipal, governo provincial/
estadual, iniciativa privada e particulares. 2020. 307 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2020.
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A freguesia de Piracicaba foi erigida a vila em 29 de outubro de 1821, a sua nova nomenclatura – Nova Constituição
– foi decretada em 1922 pelo governo provincial em homenagem à Constituição Portuguesa, promulgada no mesmo ano
(GUERRINI, 1970). No decênio de 1850, Vila Nova da Constituição, devido a seu desenvolvimento crescente, foi elevada a
cidade em 1856 sob a denominação de Constituição. No final
dos anos 1860 se desmembrou de Santa Bárbara e São Pedro e
passou a ser composta pelo núcleo urbano e os bairros Capela
de São João Batista de Serra Negra – 39 km de distância – e
Rio das Pedras – distante 16 km2 (GAZETA DE PIRACICABA, 21/09/1882).
Em 1871, a cidade tinha 855 casas com fachadas, sem contar as de dentro dos quarteirões, distribuídas em 28 ruas, com
a média de cinco moradores por casa, estimava-se um total de
4.126 habitantes. No ano de 1878, o número de casas aumentou para 1.220, o que representa um crescimento de 42,69%. De
acordo com relatório da câmara municipal, elaborado no ano
de 1876, a economia local estava baseada na agricultura, com
plantações de arroz, algodão, batata, café, cana, feijão, fumo
e mandioca e contava com 55 engenhos de café e 40 de cana
(GAZETA DE PIRACICABA, 03/09/1882, 23/09/1882).
Em 1877, Constituição voltou a ter seu nome original –
Piracicaba. Nessa época começaram a surgir tensões entre liberais ilustrados e conservadores latifundiários. Assim como
em outros locais da província3 de São Paulo, a urbanização
e os ideais liberais propiciaram a emergência de uma nova
elite, nesse quadro “as instituições escolares locais representaram significativa distinção social, pelas quais as novas lide2.
3.

Considera-se nesse artigo que município é uma delimitação territorial e administrava política formada pela área urbana, também denominada cidade, e a
área rural composta por bairros ou distritos (IBGE, 2017).
Durante o período do Império o Brasil era subdividido geopoliticamente em
Províncias, as quais com o advento da República passaram a ser denominadas
de Estados.
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ranças teriam maior prestígio em sociedade” (HONORATO;
MONARCHA, 2016, p. 183).
O relatório apresentado pelo presidente da câmara municipal, referente ao quatriênio 1877-1880, revelou alguns aspectos do município. Estava em andamento a construção do
Engenho Central de cana de açúcar, de pontes, ruas e estradas, assim como estudos para a instalação de iluminação pública e abastecimento de água na cidade. Esses melhoramentos contavam com o auxílio monetário do governo provincial
e de particulares (LIVRO DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA, 1881).
No ano de 1882 o coletor de impostos contou 1.128 casas
na cidade. No mesmo ano, consta que até junho havia no município 5.775 habitantes – 3.423 homens e 2.352 mulheres. O
‘Almanak Litterario’ de José Maria Lisboa, com informações
de toda a província de São Paulo no início da década de 1880,
trazia sobre Piracicaba dados fornecidos pelos políticos republicanos locais e irmãos Manoel4 e Prudente José5 de Moraes
Barros. Apresentava as características geográficas e econômicas do município, como as crescentes lavouras de café e cana
de açúcar, essa última impulsionada pelo novo Engenho Central (fundado em 1881) e em menor quantidade as plantações
de algodão e gêneros alimentícios.
4.

5.

01/05/1836 Itu (SP) – 20/12/1902 Piracicaba (SP). Formado em direito e fazendeiro. Foi juiz municipal em Piracicaba de 1860-1864; deputado provincial (SP)
1884-1885; assumiu o governo provisório de Piracicaba em novembro de 1889;
deputado da Constituinte da República e deputado no congresso nacional (SP)
1891-1894, cabendo-lhe a presidência da primeira câmara legislativa da União
após a constituinte. Exerceu em Piracicaba numerosos cargos, entre os quais
de juiz de paz, delegado de polícia, inspetor da instrução pública e membro do
conselho superior desta. Em 1895 foi eleito senador federal (SP) na vaga de seu
irmão, então empossado como presidente da República e permaneceu durante
sete anos no senado, até sua morte.
04/10/1841 Itu (SP) – 03/12/1902 Piracicaba (SP). Formado em direito. Foi vereador em Piracicaba (SP) 1876-1879 e nos anos 1880; deputado provincial (SP)
1878-1879, 1881-1882 e 1888-1889; deputado geral (SP) 1885-1886; presidente de
SP 1889-1900; senador (SP) 1890-1894; presidente da República (1894-1898).
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Salientava também que, havia fábricas de tecido, curtume, sabão, algumas de cerveja e serrarias. Outro parâmetro
econômico era o número de escravos, calculado em 5.339,
terceiro da província, atrás somente dos municípios de Campinas e Bananal. O município era servido por pequenas estradas de terra mal conservadas, a estrada de ferro Ituana e
navegação fluvial. Possuía três igrejas, um cemitério com área
para os não católicos, um inacabado e feio teatro e câmara e
cadeia novas construídas com dinheiro da província (GAZETA DE PIRACICABA, 24/09/1882, 18/08/1882, 30/08/1882).
O recenseamento municipal de 1883 revelara que foram
coletados impostos em 1.190 casas, com a média de cinco moradores por casa, havia aproximadamente na cidade 6.000
habitantes, uma das cinco maiores aglomerações da província (GAZETA DE PIRACICABA, 08/02/1883, 14/02/1883,
21/09/1883, 23/09/1883).
Entre 1883 e 1885 a edilidade tentava suprir algumas necessidades da população local, mas esbarrava na falta de recursos. Havia projetos para a implantação de água encanada
e esgotos, construção do mercado, matadouro e pontes sobre
o rio Itapeva. Algumas dessas propostas vingaram devido à
parceria com a iniciativa privada (PERECIN, 2009).
Em 1884, foi inaugurado o Museu Ornitológico, pertencente a um particular, com mais de 800 exemplares, além de conter mamíferos e máquinas. Percebe-se que, de 1882 para 1885,
a extensão da cidade praticamente não sofreu alteração, pois
em 1885 foram computadas 1.330 casas distribuídas em 30 ruas.
Contudo, os dados mostram que a população do município praticamente duplicou, com 22.150 habitantes (CAMARGO, 1899).
As informações provenientes dos impostos locais no início dos anos 1880 demonstram que o comércio e indústria se
desenvolveram, com respectivamente 261 e 11 estabelecimentos. No quesito cultural a coletividade local mantinha diversas sociedades literárias, beneficentes e recreativas, e a biblio-
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teca com 2.000 volumes era mantida pelo Club Piracicabano
(CAMARGO, 1899).
Quanto ao desenvolvimento urbanístico da cidade, o
jornal Gazeta de Piracicaba, em 1886, apresentou dois depoimentos. Victaliano Ferraz do Amaral, ex redator da Gazeta de
Piracicaba expôs que:
[...] Ha entretanto, muitos melhoramentos a fazer e que
estão perfeitamente ao alcance da municipalidade. [...]
ora sendo suas ruas um oceano de lama na estação chuvosa, e de pó na estação seca, com o bom pedregulho
virá desapparecer a lama e com a arborização, senão
extinguir, pelo menos diminuirá o pó (GAZETA DE PIRACICABA, 17/03/1886, p. 1).6

E a descrição de Ezequiel Freire, jornalista do jornal da
Corte ‘Gazeta de Notícias’, sobre sua visita à cidade retrata
Piracicaba como tristonha e impregnada de poeira, com uma
Igreja Matriz insignificante e um teatro vergonhoso. Todavia,
elogiou algumas residências da cidade, a fábrica de tecidos
Santa Francisca, a beleza natural do rio Piracicaba e se impressionou com o ufanismo do povo (GAZETA DE PIRACICABA, 22/05/1886).
Em 1887, contava-se 7.000 habitantes urbanos e aproximadamente 1.600 casas, e no município 22.000 habitantes. Foi inaugurado o serviço de abastecimento de água implantado pela empresa de Frich e Zanotta e no ano seguinte o Mercado Municipal
“resultado de um esforço hercúleo desenvolvido pelo vereador
Dr. Manoel de Moraes Barros” (PERECIN, 2009, p. 35).
Paulatinamente Piracicaba estava se desenvolvendo social, econômica e demograficamente, além de experimentar
fluxo imigratório e de novos ideais políticos e culturais. A re6.

Optou-se por manter no decorrer do texto as citações na íntegra, no intuito de
preservar o sentido das ideias e colocações dos autores e fontes.
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configuração política local se pautava na mudança de partido por parte das elites, ao migrarem para o republicanismo,
inclusive dentro da liderança rural. Os principais porta-vozes
monarquistas estavam representados nas figuras dos Barões
de Serra Negra7, de Rezende8 e de Piracicamirim9. Enquanto
do lado republicano os mais relevantes eram os irmãos Manoel e Prudente José de Moraes Barros, Luiz de Queiroz10,
Antonio Carlos de Camargo, Paulo Pinto de Almeida11 e Martim Bonilha (PERECIN, 2009).
Dentre os dados do relato da subcomissão incumbida
pelo recenseamento da cidade em 1886, consta que havia 10
bacharéis em direito, nove médicos, seis engenheiros, quatro
farmacêuticos e quatro professores normalistas (GAZETA DE
PIRACICABA, 11/01/1887).
7.

Barão de Serra Negra – Francisco José da Conceição – 1822 Piracicaba (SP) –
02/10/1900 Rio das Pedras (SP). Comerciante, fazendeiro e empreendedor nas
causas beneficentes e no desenvolvimento da cidade de Piracicaba. Foi um dos
homens mais ricos da província de São Paulo. Chefe do Partido Liberal de Piracicaba e manteve-se monarquista mesmo após a proclamação de República.
8. Barão de Rezende – Estevão Ribeiro de Souza Rezende – 19/08/1840 Rio de
Janeiro (RJ) – 11/08/1909 Piracicaba (SP). Várias gerações de sua família estiveram ligadas politicamente aos reis de Portugal e D. Pedro II era seu padrinho de batismo. Fazendeiro e empreendedor, um dos seus maiores feitos foi a
construção do Engenho Central de Piracicaba e também era atuante em causas
beneficentes. Foi chefe do Partido Conservador de Piracicaba e vereador nesse
município nas legislaturas de 1873-1876, 1877-1880 e 1887-1889 e também após
a proclamação da República; deputado provincial (SP) em cinco legislaturas
1870, 1871, 1874, 1876, 1878.
9. Barão de Piracicamirim – Antonio de Barros Ferraz – 09/05/1819 – 09/05/1886
Piracicaba (SP). Formado em direito, fazendeiro e comerciante. Pertencia ao
Partido Liberal de Piracicaba e exerceu no município os cargos de delegado de
polícia, juiz de paz, juiz municipal de órfãos e vereador na época do Império.
10. Luiz Vicente de Souza Queiroz – 12/06/1849 – 11/06/1898 São Paulo (SP). Filho do Barão de Limeira foi engenheiro agrônomo, fazendeiro, industrial, empreendedor e se dedicava a causas beneficentes. Um dos seus maiores feitos
foi a implantação de uma Usina Elétrica em Piracicaba que forneceria energia
à cidade e o incentivo à criação de uma escola agrícola também em Piracicaba.
Fez parte do governo provisório em Piracicaba no início da República.
11. 21/03/1856 Piracicaba (SP) – 17/03/1905 São Paulo (SP). Engenheiro, médico e empresário. Em Piracicaba foi vereador (1887-1889) e fez parte do governo provisório
em 1890. Foi um dos fundadores do Banco da Indústria e Comércio de Piracicaba.
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No final dos anos 1880 a cidade de Piracicaba contava
com 2.107 casas, 1.880 emplacadas, distribuídas em 58 ruas
e largos, estimava-se a população urbana em 10.535 habitantes (GAZETA DE PIRACICABA, 07/02/1888, 07/04/1888). Em
1889, Piracicaba fora elevada a comarca especial da província
e o último fator desenvolvimentista foi a implantação dos telefones públicos em outubro (PERECIN, 2009). Para melhor
visualização de alguns dados relativos ao município nos anos
1880 foi elaborada a Tabela 1.
Tabela 1 – Número de casas na cidade, população da cidade e do município
de Piracicaba nos anos 1882-1883-1885-1887-1889.
Número de casas
na cidade
População da cidade
População do
município

1882

1883

1885

1887

1889

1.128

1.190

1.330

1.600

2.107

-

6.000

-

7.000

10.535

5.775

-

22.150

22.000

-

“- “– Significa que não foram encontrados os referidos dados.
Tabela elaborada pela autora. Fonte: GAZETA DE PIRACICABA, 18/08/1882, 08/02/1883,
14/02/1883, 07/02/1888, 07/04/1888; CAMARGO, 1899; PERECIN, 2009.

Apesar de não se ter todos os dados relativos ao crescimento urbano e do município no decênio de 1880, observa-se
a partir das informações encontradas que em relação ao número de casas na cidade, fator de medida de desenvolvimento urbano, houve uma taxa de crescimento de 86,79%. Considera-se que esta é uma expansão compatível com o crescimento populacional urbano que foi de 75,58%.
E no tocante à população do município entre 1882 e
1887 ocorreu um crescimento de 280,95%. Percebe-se que,
foi uma taxa mais significativa, a qual demonstra um aumento considerável de população na área rural, supõe-
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-se que devido à chegada de imigrantes para o trabalho
nas lavouras.
Economicamente, no final dos anos 1880, a agricultura
se mantinha como protagonista e nota-se o surgimento de
indústrias e aumento das atividades comerciais, impulsionado sobremaneira pela abolição da escravatura e chegada dos
imigrantes, fatos que geraram também transformações culturais. Politicamente, o grupo republicano ganhou progressivamente mais espaço.
Conforme sumariza Perecin (2009), este foi um período
de disputas de poder entre lideranças liberais e conservadoras, as quais se alternaram na ocupação de cargos públicos do
executivo local na tentativa de obter ganhos provenientes das
intervenções urbanas, econômicas, sociais e culturais. A década de 1880 findou com a proclamação da República, o que
garantiu aos republicanos piracicabanos se tornarem maioria
na câmara municipal.
Os relatos de visitantes no final do século XIX retratam
a cidade de Piracicaba como bonita, bucólica e pitoresca, com
uma miríade de festas populares, muitas delas voltadas à demonstração da fé católica. Na última década dos 1800, apesar da receita municipal ser modesta, as autoridades locais se
gabavam de cobrar os impostos mais baixos da região e ainda empreenderem obras urbanísticas e velar pela educação e
cultura. A economia se encontrava em expansão com o crescente número de profissionais liberais, comércio, indústrias e
produção agrícola (PERECIN, 2009).
No censo nacional de 1890 (BRASIL, 1898) consta que o
município de Piracicaba era composto pelas paróquias12 de
12. Nesse recenseamento paróquia era considerada a unidade mínima de agregação das informações coletadas. Mesmo com a separação entre Estado e Igreja
após a proclamação da República, a paróquia foi mantida como a unidade de
referência para a publicação dos resultados. O censo de 1890 avaliou os 136
municípios e 170 paróquias do estado de São Paulo.
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Santo Antonio do Piracicaba e Santa Maria, a primeira tinha
25.275 habitantes e a segunda 2.580. Dentro do total da população do município a proporção entre homens e mulheres
era equilibrada, o mesmo ocorria em relação aos brancos e o
grupo formado por negros, caboclos e mestiços.
No tocante aos brasileiros e estrangeiros a diferença era
grande, com respectivamente 23.813 e 4.042 pessoas. A taxa
de analfabetismo era de aproximadamente 81% da população
total e a disparidade proporcional entre homens e mulheres
alfabetizados era grande tanto entre os brasileiros – 2.447 homens/1.528 mulheres, quanto entre os estrangeiros – 918 homens/393 mulheres.
Ao traçar uma comparação entre Piracicaba e os três
maiores municípios de sua região Campinas, Itu e Sorocaba é
possível verificar que sua população somente era menor que
a de Campinas (33.921) e bem superior à de Itu (13.790) e Sorocaba (17.068). Com referência à taxa de analfabetismo Piracicaba se encontrava na média próxima a Campinas (85%)
e Sorocaba (81%), enquanto Itu apresentava o menor índice
(74%).
No início dos anos 1890 uma série de ações urbanísticas
conseguiu evitar que a epidemia de varíola e febre amarela
que assolava a região chegasse à cidade, além disso, foi realizada uma planta cadastral para a implantação da rede de
esgoto. Houve também melhoramentos em relação à energia
elétrica, o que propiciou o desenvolvimento de indústrias.
Em 1894, a cidade tinha dois estabelecimentos de caridade, duas escolas noturnas gratuitas, três grandes colégios
em palacetes próprios, dois clubes políticos, duas sociedades
dançantes, uma beneficente e quatro musicais, além de cafés,
restaurantes, hotéis e museu. Por outro lado, o teatro estava em estado deplorável e não havia calçadas. Nesse ano o
imposto predial revelou 2.152 prédios na área urbana e estipulava-se que a população era de 12.912 habitantes (GA-
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ZETA DE PIRACICABA, 05/03/1893, 24/05/1894, 13/07/1894,
08/08/1894, 18/09/1894).
No período entre 1895 e 1897 os preparativos para a
efetivação da Escola Agrícola, a construção do primeiro Grupo Escolar e a instalação da Escola Complementar, os quais
contaram com auxílio da câmara municipal e particulares,
trouxeram ao município uma sensação de orgulho de se estar
alcançando os patamares civilizacionais almejados. Na visita
do presidente do estado e do secretário do interior13 às instalações da Escola de Agricultura houve elogios ao desenvolvimento da cidade (GAZETA DE PIRACICABA, 07/04/1895,
25/03/1897).
O geógrafo Alfredo Moreira Pinto fez uma viagem a
diversas cidades do interior paulista em 1898 e publicou
suas impressões no ‘Jornal do Comércio’ de São Paulo. Sobre Piracicaba, descrevera que as ruas eram arborizadas e
apedregulhadas, no entanto sujas, com bairros crescentes
ao redor do centro urbano. Relatou que a vida urbana e
comercial era uma das mais ricas entre as cidades visitadas
e ficou impressionado pela influência da Igreja Católica sobre o povo, destacou que até a Loja Maçônica era formada
por católicos.
Os principais edifícios da cidade eram quatro templos
católicos, um protestante, a Escola Complementar, o Grupo
Escolar, e os colégios Piracicabano, Sagrado Coração de Jesus
e Nossa Senhora de Assunção. Citou ainda, o Asilo de Órfãos,
o Hospício de Alienados e a Santa Casa de Misericórdia.
13. Até 1889 os governantes das províncias no Brasil eram chamados de presidente, em 1890 e 1891 utilizou-se a denominação governador durante o governo
provisório após a proclamação da República. Ainda em 1891 voltou a denominação presidente, o que perdurou até 1930, quando se estabeleceu a denominação governador do estado. A Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e
da Justiça do estado de São Paulo era responsável pela organização política do
estado, serviços sanitários, saúde pública, organização orçamentária do estado
e instrução pública.
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Fez crítica ao estado dos prédios da cadeia, da câmara
municipal e do teatro e elogiou em contrapartida o mercado,
a fábrica de tecidos e o engenho central, o qual tinha a maior
produção de açúcar do estado. Dentre outros pontos relatados estava a existência de quatro periódicos, três hotéis, dois
bancos, 16 fábricas de bebidas e massas, quatro farmácias e
700 casas de negócios. Esses estabelecimentos estavam distribuídos em cinco bairros da cidade e oito rurais, servidos no
total por quatro estações de trem (GAZETA DE PIRACICABA, 28/07/1898; CAMARGO, 1899).
Em 1899, apesar do avultado número de comércio e serviços, a quantidade de profissionais liberais (27) e de capitalistas (24) ainda era acanhada. Nesse ano mais um banco
foi inaugurado e o serviço de telefonia e esgoto começaram
a ser implantados. Diversos grupos locais passaram a criar
diferentes tipos de sociedades, principalmente, ligadas às colônias de imigrantes, artes e religiões (CAMARGO, 1899).
No tocante ao crescimento populacional do município e
da área urbana, assim como das edificações na cidade, nesse
período não foi possível obter dados suficientes para a construção de uma tabela comparativa como nos anos 1880. Os
dados conseguidos são de 1894, ao se fazer a comparação
com as informações de 1889, constata-se que houve aumento
percentual de 22% na população urbana e de 2% na quantidade de edifícios na cidade. Assim, praticamente até metade
dos anos 1890, diferentemente do que ocorreu anteriormente o número de construções não acompanhou o crescimento de habitantes urbanos, o que demonstra um adensamento populacional.
Verifica-se que, Piracicaba nos anos 1890 avançara consideravelmente na qualidade dos serviços urbanos e também
economicamente com o desenvolvimento da indústria e comércio, o que ocorreu a partir de ações governamentais e de
particulares. Quanto a essas questões Milton Santos (1993)
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destaca que a nova configuração territorial e política criada
pela urbanização das cidades era um fenômeno em todo o
ocidente no final do século XIX e início do XX. Esse processo
resultou na atenção a aspectos sociais como saúde, educação,
lazer, informação e até mesmo novas perspectivas de civilização e esperança.
No período entre 1900 e 1910 Piracicaba teve crescente
desenvolvimento em diversas áreas, como saúde, educação,
urbanização, comércio e indústria. Segundo Perecin (2009)
“Piracicaba adentrava o século XX como cidade culta e civilizada, fazendo jus as mais lisonjeiras impressões dos visitantes” (p. 14). Em depoimento à sua visita em 1904, Gustavo
Paca destacou que a cidade tinha os principais recursos necessários à vida moderna, como ruas bem alinhadas, limpas e
apedregulhadas, bons edifícios, passeios e jardins (GAZETA
DE PIRACICABA, 21/07/1904).
No relatório apresentado pelo presidente da câmara
municipal e pelo intendente14 em janeiro de 1902, constava
que a cidade não foi assolada por doenças que afetaram as
localidades vizinhas. Isso ocorreu devido à constante fiscalização de limpeza, inclusive dos rios, vacinação da população
e instalação de depósito de lixo fora do perímetro urbano.
Entre outras ações estava em marcha a arborização das
principais ruas, a criação de um parque, cemitério e matadouro novos e o auxílio para a manutenção da área da saúde com subvenção à Santa Casa de Misericórdia, Hospital
São Lázaro e Hospital de Alienados Barão de Serra Negra. O
abastecimento de água, a iluminação pública e a coleta de esgoto já cobriam a maior parte da área urbana. E em relação à
ligação com os municípios vizinhos, as estradas já existentes
foram conservadas, e outras novas estradas e pontes foram
14. À época o ‘intendente’ era o responsável pela execução das decisões da câmara
municipal, algumas vezes era um dos vereadores do município, posteriormente, em 1906, o cargo passou a ter a denominação de ‘prefeito’.

REVISTA IHGP

67

construídas (LIVRO DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PIRACICABA, 1902).
O próximo relatório da câmara municipal seria em 1905,
o documento dentre diversos assuntos descrevia que nos últimos três anos o movimento do mercado crescera, muitas ruas
foram abertas e implantadas guias e sarjetas, além de serem
sempre irrigadas contra a poeira. Houve também melhoramentos nas estradas, pontes e nos transportes ferroviário e
fluvial, e as redes de esgoto, iluminação e água se expandiram. Foi implantado um serviço de varrição de rua, coleta de
lixo e a regularização do crescente comércio. E no relatório
de 1908, consta que foram efetuadas melhorias em todos os
tópicos citados nos documentos dos anos anteriores (GAZETA DE PIRACICABA, 19/02/1905, 23/02/1905, 22/01/1908,
23/01/1908, 24/01/1908, 28/01/1908, 29/01/1908).
Todo esse desenvolvimento descrito pelo executivo municipal vinha acompanhado de finanças municipais equilibradas, fato que reverberava pelo estado de São Paulo:
Diversas e illustres Camaras Municipaes de outros
prosperos municipios deste estado solicitam das nossas
repartições municipaes as precisas informações sobre
serviços publicos, que se acham perfeitamente organizados em Piracicaba e podem servir de normas ás admininstrações prudentes, que querem applicar cautelosamente os dinheiros públicos e que se tornam, por isso,
dignas de louvores. Não há muito tempo, Piracicaba
recebeu, na illustre Camara dos Deputados, referencias
encomiasticas e merecidas, de nobres representantes de
outros distritos eleitoraes (GAZETA DE PIRACICABA,
30/01/1908, p. 1).

A fama de Piracicaba também repercutia no exterior,
L. S. Rowe da Universidade da Pensilvânia e presidente da
Academia Americana de Ciências Políticas e Sociais ao ava-
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liar os avanços que a República trouxe ao Brasil, destacou
em especial o estado de São Paulo pelo seu crescente desenvolvimento. Ele citou Piracicaba como um município,
dentro das devidas proporções, tão desenvolvido quanto
a capital do estado. Dizia que as redes de água e esgoto a
tornaram uma das mais confortáveis do estado e elogiava
a quantidade de escolas ao explicitar que “d’estarte, Piracicaba tornou-se um centro de educação que, junto ás suas
excellentes commodidades industriaes, fará dela uma das
mais importantes cidades do Estado” (GAZETA DE PIRACICABA, 31/01/1908, p. 1).
No final da década a cidade era considerada limpa, arborizada, dotada de numerosos jardins e praças modelares,
um magnífico teatro, quatro templos belíssimos, educação
avançada e diversas casas assistenciais. Tinha três serviços
públicos que causava inveja às demais cidades paulistas –
abastecimento de água, luz e esgoto – além da beleza natural
do rio Piracicaba e seu salto.
Apesar dos problemas econômicos enfrentados pelo
país, principalmente em relação aos preços do café, mantinha-se no município o quadro geral da produção agrícola
baseado na cana de açúcar e aguardente. A indústria local
contava com 108 fábricas de diferentes tipos: tecidos, sapatos,
bebidas, chapéus, cigarros de palha, charutos, preparados
farmacêuticos e massas. E o comércio, praticado principalmente por imigrantes, crescia cada vez mais (PERECIN, 2009;
GAZETA DE PIRACICABA, 03/03/1909).
Todo esse desenvolvimento da ‘pérola paulista’ era ambientado por muitas festas religiosas, cívicas, culturais e atividades de lazer, a cidade contava com cinema, orquestra, bares, restaurantes e hotéis. Como parte da movimentada vida
cultural e política local estavam diversas associações, que
faziam seus próprios eventos e ações, mas também participavam das festas e comemorações cívicas locais.
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Como exemplo, estão as associações de imigrantes portugueses (Sociedade Beneficente Portuguesa), espanhóis
(Grêmio Beneficente Espanhol), italianos (Sociedade XX de
Setembro, Sociedade Italiana de Mútuo Socorro e Grêmio
Victorio Alfieri) e sírios (Agremiação Síria). E outras como o
Grêmio Literário, Círculo Socialista “Avanti”, Associação Antonio Bento formada por negros, Club Piracicabano, Sociedade Iracema, Cooperativa Agrícola da Vila Rezende e Sociedade Beneficente Operária e Cooperativa do Monte Alegre (GAZETA DE PIRACICABA, 04/05/1902, 08/05/1902, 15/05/1902,
21/09/1902, 04/12/1902, 01/04/1906; PERECIN, 2009).
Essa evolução de Piracicaba veio acompanhada da expansão da educação por todo o território do município. Havia numerosas escolas primárias estaduais e municipais, dois
Grupos Escolares, a Escola Complementar e a Escola Prática
Agrícola Luiz de Queiroz. A iniciativa privada mantinha diversas instituições de diferentes tipos e variado público alvo,
inclusive a Universidade Popular de Piracicaba, a qual ministrava conferências, cursos e saraus. Devido a isso, “tornou-se
procedente o chamamento de Ateneu Paulista atribuído a Piracicaba por Roberto Capri em seu famoso Libro d’Ouro de
1911” (PERECIN, 2009, p. 14).
Consta que, em 1912, Piracicaba era o quinto município
em número de habitantes do estado de São Paulo e proporcionalmente a segunda em educação, estando somente atrás
da Capital. Se comparado a Campinas, com o dobro da população de Piracicaba, esta era a terceira nesse quesito. A edilidade nesse período aplicava um sexto () de suas rendas em
educação, mais que qualquer outra municipalidade paulista
(PERECIN, 2009).
No tocante à evolução demográfica, a ampliação se deu
tanto nos bairros rurais, quanto na cidade. Os dados encontrados resultam de recenseamentos feitos pela câmara municipal e são referentes aos anos de 1900, 1907 e 1910.
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Tabela 2 – Número de casas na cidade, população da cidade
e do município de Piracicaba nos anos 1900-1907-1910.
1900

1907

1910

Número de casas na cidade

2.092

-

3.060

População da cidade

11.060

16.000

18.000

População do município

33.000

36.000

40.000

“- “– Significa que não foram encontrados os referidos dados.
Tabela elaborada pela autora. Fonte: GAZETA DE PIRACICABA, 21/03/1907, 24/01/1908; PERECIN,
2009; LIVRO DE OFÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA, 1900; RELATÓRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIRACICABA, 1902.

Os dados demonstram que, ao se comparar o crescimento da população do município do início dos anos 1890 para
1900 a variação percentual foi de 28,27%, enquanto entre 1900
e 1910 o aumento foi de 21,21%. Assim, observa-se que apesar
da população continuar se expandindo numericamente, houve refreamento na taxa de crescimento.
A relação entre a população da cidade e rural demonstra
um processo de urbanização do município, em 1900 a quantidade de habitantes urbanos era de 33,51% e rural 66,49%,
ao passo que no ano de 1910 a proporção mudou para 45%
na área urbana e 55% nos bairros rurais. Mas, mesmo com
o crescimento de variação percentual da população urbana de 62,74%, o número de casas ou construções na cidade
não acompanhou esse aumento ao apresentar uma taxa de
46,27%, ou seja, o adensamento populacional foi maior que a
expansão da área urbana.
Quanto às características da população da cidade o censo de 1900 é o único que apresenta pormenores. Dos 11.060
habitantes da cidade, 8.054 eram brasileiros e 3.006 estrangeiros – africanos – 6; alemães – 129; árabes – 102; argentinos –

REVISTA IHGP

71

11; austríacos – 18; belgas – 23; dinamarqueses – 2; escoceses
– 1; franceses – 45; espanhóis – 387; holandeses – 1; ingleses
– 4; italianos – 2.064; polacos – 1; portugueses – 225; russos –
3; suíços – 14. Observa-se que 27,17% eram estrangeiros e que
a colônia italiana apresentava superioridade, ao representar
68,66% dos imigrantes. No tocante ao sexo, 5.207 era masculino e 5.853 feminino, o que indica um equilíbrio.
Em relação à proporção por idade na cidade:
1 a 10 anos – 2.316; 10 a 20 anos – 2.519; 20 a 30 anos –
2.174; 30 a 40 anos – 1.978; 40 a 50 anos – 979; 50 a 60 anos –
718; 60 a 70 anos – 261; 70 a 80 anos – 75; 80 a 90 anos – 13; 90
a 100 anos – 6; 100 a 110 anos – 1. Percebe-se que, a população
seguia o padrão do país nesse período, sendo formada principalmente pela parcela de 1 a 40 anos.
No que diz respeito à escolarização os dados demonstram que em 1900 havia 2.362 crianças e jovens em idade
escolar, dos quais 1.785 frequentavam a escola e 577 não. Se
considerar as informações como confiáveis, tem-se uma taxa
de 75% de atendimento no perímetro urbano, que pode ser
considerada elevada para os padrões da época.
Entende-se que, o dado sobre alfabetizados deve ser
observado com cautela, pois indica que a taxa de alfabetização dos 11.060 habitantes da cidade resultou em 5.555
que sabiam ler e escrever e 5.505 que não. Ou seja, metade da população seria alfabetizada, entretanto não se especifica qual seria o nível de leitura e escrita dos que se
consideravam alfabetizados. Outra questão nesse quesito
seria a dos imigrantes, pois segundo Ferraro (2009) muitos
destes vinham alfabetizados de seus países, o que fez com
que repentinamente aumentasse em alguns estados e municípios brasileiros essa taxa. Esse panorama apresentado
acima demonstra que de 1900 a 1910 Piracicaba prosperara
em diferentes áreas, como urbanização, economia, educação e cultura.
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Dessa forma, em Piracicaba, do início do século XIX
aos anos 1870, principiou-se o desenvolvimento urbano e
econômico, permeado cada vez mais por ideais liberais.
De 1880 a 1910 Piracicaba se desenvolveu paulatinamente, houve aumento de 592,64% da população do município
e de 200% na cidade, a qual por sua vez sofreu transformações urbanísticas importantes, como abastecimento de
água, luz e rede de esgoto. A economia foi impulsionada
com a chegada de imigrantes e crescimento do comércio,
indústria e serviços. Na política, o município se tornou
um dos berços do republicanismo. Todo esse processo de
desenvolvimento fez com que Piracicaba, no ano de 1910,
fosse um dos mais prósperos municípios do estado de São
Paulo e do Brasil.
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Memórias e
História do IHGP

NHO LICA:
O milionário de ilusões
Palmiro Romani
é comerciante, diretor cultural da
Acipi e membro do IHGP

DEPOIS DO INÍCIO DA construção da minha casa no Lar dos Velhinhos, em conversas com moradores descobri a história de
Félix do Amaral Mello Bonilha, o “Nho Lica”. Vários moradores narraram passagens fantásticas desse homem que também era conhecido como Capitão.
Cheio de curiosidade, busquei informações... e encontrei
seu túmulo no Cemitério da Saudade, onde ele foi enterrado.
Para mim, o Nho Lica é um mito, podemos fazer muitas reflexões sobre seu comportamento. Ele recolhia tudo que brilhasse, que encontrava no caminho, incluindo pedras, cacos de
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vidro, achando que eram pedras preciosas, e se considerava o
homem mais rico da humanidade.
Descobri que ele falava três idiomas, mas não se sabe ao
certo por que se tornou especial.
No final da vida foi morar no Lar dos Velhinhos de Piracicaba e a pessoa ridicularizada pela sociedade foi endeusada
nesse ambiente que fez parte do seu mundo.
Todo seu tesouro era levado ao banco, cujo gerente se
simpatizava com o Lar, e lhe dava cordas, arrumando inclusive um cofre, com chave e tudo para guardar seus achados.
Nho Lica queria ajudar a todos. Quando uma pessoa, para
gozar dele, dizia que estava precisando de dinheiro, ele dava
uma de suas pedras preciosas e dizia: Você acaba de se tornar
um homem rico com a posse dessa pedra.
Ele também se sentia dono da Usina Monte Alegre...
quando o Lar precisava de açúcar, ligavam para o sr. Pedro
Morganti, seu real proprietário, fazendo o pedido, que ele
sempre doava gentilmente, mas para envolver o Nho Lica,
pediam para ele ir ao Monte Alegre fazer o pedido...e lá ia
ele com sua bengalinha... catando pedras preciosas pelo caminho. Quando chegava procurava pelo sr. Pedro, que o recebia carinhosamente. Entrava no escritório e todo poderoso
dizia que o Lar estava precisando de açúcar... Mande três sacos para lá. Sr. Pedro respondia: Pois não sr. Nho Lica, o sr. É
quem manda, é um dos donos dessa usina, com sua fortuna,
consegue comprar todas as usinas do Brasil. Ele voltava para
o Lar garboso dizendo que logo o açúcar chegaria...
Todos seus amigos ficavam ansiosos esperando pela
entrega. Nho Lica ficava na frente. Quando o caminhão chegava, todos os moradores vibravam de alegria e aos gritos
diziam VIVA NHO LICA... e assim acontecia também com a
farmácia, padaria...
Quando ele faleceu (1954), o gerente do banco procurou a família pedindo a chave do cofre de volta. Quando foi
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aberto, tamanha foi a surpresa, pela quantidade de pedras
acumuladas. Fiquei sabendo que essas pedras foram enterradas na reforma da Catedral, a pedido do Bispo. Não o conheci
pessoalmente, nasci em 1957, mas tenho grande admiração
por essa pessoa folclórica da cidade.
Fiz um trabalho de sua imagem e o Dr. Jairo Mattos, está
projetando uma praça em sua homenagem.
A grande reflexão de faço é: Qual a diferença entre um
milionário verdadeiro e Nho Lica, um milionário de ilusões...?
Perante a morte?
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O Centro Cultural Martha Watts
e a arte de contar história
Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

INTRODUÇÃO
COMEÇO NOSSA CONVERSA CONTANDO uma história, ou um
causo como se diz lá pelos cantões de Minas Gerais. Este eu
escutei lá do outro lado do rio São Francisco. Quem conhece
por onde passa o São Francisco sabe que ele corta duas pequenas cidades no norte mineiro, Pirapora e Buritizeiro. Pois
eu ouvi este causo lá em Buritizeiro. Mas não é sobre isto que
quero falar, quero sim é contar a história do Zé. O Zé que não
conhecia o espelho.
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HISTÓRIA DO ESPELHO
(HISTÓRIA DE TRADIÇÃO ORAL)
Era um rapaz que não conhecia espelho. Conhecia retrato.
Certa vez, ao entrar numa venda, deparou com um espelho em
cima do balcão. O espelho refletiu o seu rosto. O rapaz ficou muito
admirado com a imagem refletida e propôs ao dono sua venda:
– Moço, o senhor tem aqui o retrato de meu pai
e eu nunca soube disso.
– Acho que o senhor está enganado.
Isto não é um retrato. Isto é um espelho.
– Como não é um retrato? Então você acha que eu não
sei o que é um retrato? E este é o retrato de meu pai. Lembro-me
bastante dele. É meu pai quando era mais novo.
– O senhor continua enganado. Isto não é retrato, é espelho.
– Enganada coisa nenhuma! Tanto eu não estou enganado,
que eu vou comprar este retrato de meu pai. Ele não tem
serventia pro senhor mesmo, ou tem?
– Vender eu vendo. Mas não quero enganar o senhor. Isto é
espelho, não é retrato.
O moço acabou comprando o espelho retrato e o levou para casa.
Guardou-o na gaveta da cômoda e toda hora ia ver o retrato do pai.
A esposa ficou curiosa:
– O que você tanto olha dentro desta gaveta?
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– Não te interessa mulher, foi a resposta do marido.
A curiosidade da esposa aumentou. Ela não tirava os olhos do
marido e da gaveta. Esperou com ansiedade a chegada da manhã
e, quando o marido saiu para o trabalho, não perdeu tempo. Foi
direto ver o que havia dentro da gaveta. Levou um susto enorme,
quase desmaiou. Começou a chorar e foi buscar o consolo da mãe:
– Mãe! Descobri uma coisa muito ruim.
– O que foi minha filha? Não me deixe aflita.
– É desgraça demais. Meu marido está com outra mulher. Está
me largando.
– Por que minha filha?
– Porque ele achou uma moça mais bonita que eu. Eu mesma
vi o retrato dela na gaveta da cômoda.
– O que! Disse a mãe. O retrato da jararaca está
na gaveta da cômoda, me deixe ver.
A mãe da moça foi até a gaveta da cômoda. Quando abriu a gaveta,
caiu na gargalhada.
– O que? Você está com ciúme desta bruxa? Isto não passa
de uma jereba, de um jabiraca. Nunca vi coisa tão feia. Ela pode
tirar o cavalinho da chuva, você é muito mais bonita que ela.
Não tem nem comparação, você é nova, viçosa. E ela não passa
de uma velha horrorosa, feia, desdentada, banguela e caquenta.
(ANÔNIMO, história de tradição oral).
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FOTO 1

Este causo ou história faz parte da tradição oral e nos apresenta um elemento importante para nossa conversa: o espelho.
Guimarães Rosa (2005) também conta uma história intitulada “O espelho”. Ele, com a maestria que lhe é própria,
nos fala do espelho com magia e poesia, espelho que capta
muitas feições e que reflete o rosto que se crê ser o real. Alguns espelhos nos são favoráveis, outros por certo distorcem
nossa bela imagem. E são tantos os espelhos, côncavos, convexos, parabólicos, quadrimensionais, etc.
Não tenho aqui a pretensão de discutir Guimarães Rosa
ou seu escrito “O espelho”. Nem tão pouco falar do Zé. Mas
quero me utilizar destas duas histórias para pensar sobre a
Arte de contar história, que penso ser um pouco do que todos
nós fazemos enquanto pesquisadores e educadores.
As duas histórias nos trazem o objeto espelho. Para o Zé,
objeto de saudade e confusão, para Guimarães Rosa, objeto
de reflexão. Mas não houve reflexão também no Zé? E não
houve saudade e confusão também no Guimarães Rosa?
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O PAPEL DOS CENTROS DE MEMÓRIA
Roseli Fontana traz como eixo central de sua reflexão “o
papel do professor como mediador, intencional e explícito, do processo de elaboração dos conceitos sistematizados na relação de ensino”.
(FONTANA, 2005: pg. 43). Tomando emprestado este eixo,
podemos refletir sobre qual o papel dos Centros de Memória
na elaboração de conceitos.
Ninguém, quando chega a um Museu, Centro de Pesquisa ou outra instituição do gênero chega vazio, mas traz
consigo uma bagagem, se não estudada, vivida, talvez ainda
não elaborada, mas vivenciada.
Qual o papel então do centro memória/museu como
mediador intencional na elaboração de conceitos e na apropriação de conhecimentos? Possivelmente aí esteja a arte de
contar história, mencionada acima, pois “ela cumpre a tarefa de
proporcionar o conhecimento do mundo e do ser, por intermédio da
realidade criada pela fantasia propiciando elementos para a emancipação pessoal”. (LAZIER, 2010: pg. 49). No caso dos centros de
memória, a fantasia é como uma viagem no passado que se
projeta no presente e no futuro.

O CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS
Um pouco da história do início do Centro Cultural Martha Watts (CCMW).
O prédio principal construído em 1881 com a finalidade
de abrigar o Colégio Piracicabano, primeiro Colégio Metodista no Brasil, fundado como resultado do trabalho da missionária americana e educadora metodista, Miss Martha Watts,
contrastava no final do século XIX com o acanhado casario de
Piracicaba, sobretudo por seu imponente estilo arquitetônico.
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Este edifício foi restaurado a partir do ano 2001 e teve a sua
inauguração como Centro Cultural Martha Watts em 27 de
junho de 2003.
Destaco um pequeno trecho de uma das muitas cartas de
Martha Watts à sociedade metodista de mulheres dos EUA,
mantenedora da missionária em terras brasileiras, quando da
inauguração do prédio em 1884.
Envio a vocês uma fotografia da escola como ela estava em março último, para distribuírem em diferentes
partes do país, para que seus amigos saibam que nossa escola é uma realidade. À esquerda está Renotte, no
centro sua humilde representante está sentada, e a direita está a srta. M. P. Newman. O garotinho no meio-fio é o irmão da empregada alemã que está no fundo,
e quem eu esperava que se tornasse obreira de Cristo,
mas agora parece uma vã esperança. O cachorrinho Joli
é a mascote da família e os pássaros são os músicos....
(MESQUITA, 2001: p. 66).

Ao ler este trecho da carta não pude deixar de pensar na
foto e imaginar o garotinho, os pássaros e todas as citações de
Martha Watts. Penso que aqui Martha Watts contou história.
Não só contou como também levou à imaginação e ao desejo
de se conhecer o lugar que ela estava retratando em sua correspondência com mulheres norte-americanas.
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FOTO 2

Os contadores de histórias como o da “história do Zé”
eram no passado aqueles que conservavam e transmitiam
oralmente as histórias e os conhecimentos acumulados por
gerações. Penso que “ao contarem as histórias, os contadores legaram às futuras gerações lições imensuráveis e cheias de significado para a vida”. (LAZIER, 2010: P. 47).
Pode-se afirmar também que os Centros de Memória são
como estes espaços de contação de história, mesmo que ainda tenhamos muitos contadores e contadoras de histórias, os
Centros de Memória são os “guardiões oficiais desta memória”. Coloco esta expressão entre aspas porque para mim seria
muita presunção colocar apenas estes lugares com tal função.
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Ao contar uma história, o contador de história, seja ele
um Museu, Centro de Memória ou outro, deve possibilitar
que os ouvintes ou visitantes façam ligações com a vida e tirem preciosos ensinamentos.
Contar história é um meio muito eficiente de transmitir
uma ideia, de levar a novos conhecimentos e de guardar tradições e ensinamentos. É um meio de resgatar a
memória e as experiências vividas. (LAZIER, 2010: pg.
47).

Além disto, por meio dos espaços de memórias, novos
conceitos são ampliados e apreendidos, pois, o contato com
os espaços de memórias tem uma função educativa, pois fomentam a reflexão e o consequentemente desenvolvimento
da pessoa.
Os Centros de Memória quando guardam, retratam e
organizam acervos de memória, incentivam pesquisa, preservam símbolos e buscam oferecer às populações presentes
e vindouras a possibilidade de conhecer, estudar e analisar
informações que ficariam perdidas sem estes espaços. Estes
espaços são fundamentais para a preservação da memória e
do patrimônio cultural.
Certamente estes locais não devem apenas preservar a
memória, mas também ser espaços que disponibilizem informações de forma clara e eficaz, contribuindo para a produção
de conhecimento e para a elaboração de conceitos. Como diz
Otília Chaves
A história grava-se indelevelmente em nossa mente
e seus ensinos passam ao patrimônio moral da nossa
vida. Ao depararmos com situações idênticas, somos
levados a agir de acordo com a experiência que inconscientemente, já vivemos na história. (CHAVES, 1952:
pg. 33).
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Tendo estas referências que fundamentam as reflexões até
aqui feitas, ouso afirmar que o Centro Cultural Martha Watts é
um espaço de contação de histórias, aliás, de muitas histórias,
portanto, fomentador do conhecimento e de novos conceitos.

ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS

FOTO 3

O MUSEU JAIR DE ARAUJO LOPES
Museu Jair de Araújo Lopes, nome de uma ex-professora que registrou e guardou móveis e objetos ao longo dos
anos de Colégio e possibilitou assim a formação do Museu.
Museu este que retrata não apenas a história do Colégio Piracicabano, mas retrata a história da educação de uma época
em Piracicaba e porque não dizer no Brasil. Ou seja, um Centro de Memória da Educação.
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O Museu, além de preservar a memória do Colégio, retrata em seu acervo costumes, comportamentos, ideologias e
práticas de ensino de uma época. Práticas que surgiram como
diferencial para a escola daqueles dias, contrapondo a estrutura escolar vigente no país. No Museu são desenvolvidas
atividades que possibilitam reflexão não só da prática pedagógica daquela época e suas transformações e permanências,
mas também da experiência humana a partir de como se dá a
inserção da criança no meio social.

UMA HISTÓRIA DE POUCO TEMPO ATRÁS: PARCERIA COM
O CURSO DE PEDAGOGIA – PESQUISA E EDUCAÇÃO
No segundo semestre de 2008, de forma pioneira, o espaço foi utilizado em parceria com o curso de Pedagogia da
Unimep como local de pesquisa e educação.
Um grupo de alunas realizou através de seu estágio uma
pesquisa em educação no Museu. As alunas se organizaram
em dois grupos. Um grupo foi para uma Escola da Rede Pública e trabalhou com crianças de 4 anos visando uma visita
das mesmas ao Museu. As crianças não foram levadas simplesmente ao Museu para realizar uma visita.
As alunas tinham como proposta conhecer em primeiro
lugar o que as crianças entendiam como história a partir da
vivência de cada uma e para isto desenvolveram diversas atividades com as mesmas.
Enquanto isto o outro grupo estava no Centro Cultural,
mais especificamente no Museu Jair de Araujo Lopes, conhecendo e elaborando uma proposta de visitação adequada à
faixa etária das crianças da Escola.
O grupo que estava no Museu foi à Escola antes da visita
das crianças levando algumas fotos do Museu, bem como a
explicação do significado do termo museu baseado também
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no que as estagiárias que estavam na Escola com as crianças trabalharam.
Para elas era importante que as crianças tivessem a partir de suas vivências um conhecimento prévio sistematizado,
ainda que inicialmente, de suas histórias de vida e da concepção de museu. Pois como afirma Vigotski (1993), o desenvolvimento científico não se desenvolve da mesma forma do conhecimento cotidiano, mas brotam deles e com a interferência
dos conceitos científicos no cotidiano eles são inter-relacionados, simplificando podemos dizer que os conceitos cotidianos vão atrás dos científicos e haverá aproximação entre eles.
Quando as crianças chegaram ao Centro Cultural ouviram primeiramente uma história falando de Martha Watts e
do Centro Cultural, após isto se deu sequência à visitação.
Após a visita foi realizado um trabalho com argila sobre
o que as crianças mais gostaram. Finalizando este trabalho
tivemos na Escola a montagem de um museu, a partir dos trabalhos realizados pelas crianças (desenhos, objetos pessoais,
obras de argila e uma maquete da Escola e arredores).
Agora os grupos de alunas trocaram de lugar, as estagiárias que ficaram no Museu foram para a Escola e continuaram o trabalho ampliando para além da criança e da família,
incluindo o Bairro e a Escola. E as que estavam na Escola,
foram para o Museu, visando conhecer o espaço e quem sabe
sugerir outra proposta de trabalho para mesma faixa etária
das crianças que visitarão o Centro Cultural. Este projeto teve
as características de uma contação de história, não de forma
oral e sim vivencial.

O MÉTODO UTILIZADO PELAS ALUNAS
Este foi o método que elas utilizaram para atingir o
fim proposto. É o único? É o melhor? É novidade neste tipo
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de trabalho? Por certo que não, mas nos traz o cuidado que
se deve ter para com cada visitante ou pesquisador que
procura um Centro de Memória. Isto reforça o fato de que
deve haver sensibilidade e cuidado para com aqueles que
irão ouvir ou ver a memória ali guardada, ou seja, o papel
do Centro de Memória como mediador intencional. Devemos lembrar também que possibilitou às crianças através
do seu conhecimento cotidiano a elaboração do conhecimento científico.
O pesquisador educador não se restringe a absorver técnicas e pô-las em prática, mas deve também cultivar a capacidade imaginativa de contar aquilo a que se propôs. Ele deve
usar técnicas, teorias, recursos e instrumentos com criatividade, sabendo a que se propõe.

ESPAÇO MEMÓRIA PIRACICABANA
Posso citar ainda o Espaço Memória Piracicabana, local onde são guardados os acervos históricos sobre folclore,
esporte, genealogia e processos judiciais, freqüentado por
pesquisadores do Brasil todo, que buscam nos acervos materiais para dissertações, teses, livros, artigos, respostas para
assuntos pessoais, procuram textos escritos, fotos, informações e outros.

MÚLTIPLAS ATIVIDADES CULTURAIS DO CCMW
O Centro Cultural é espaço onde ocorrem múltiplas
atividades, visando à propagação das variadas expressões
culturais. Sendo assim, o Centro Cultural Martha Watts
busca oferecer, dentro de seus espaços e em suas programações, atividades que propiciem àqueles que o visitam
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a possibilidade de terem contatos com variados aspectos culturais.
E nesta perspectiva, como exemplo,cito a noite da seresta
realizada há tempos atrás, pois garantir a memória é também
facilitar o acesso às informações sobre a história e cultura das
cidades e região. Promover o resgate da Seresta em Piracicaba se enquadra neste objetivo. Neste dia foram retratadas várias linguagens da arte – fotografia, através de exposição de
fotos antigas de seresteiros, documentário elaborado por um
grupo de alunas da Faculdade de Comunicação da UNIMEP
e a música através dos seresteiros do Som Brasileiro.
Em seu livro “Memória, encantamento e Beleza”, Beatriz Elias diz:
Entre as paredes daquele primeiro prédio,... Por anos e
anos, enquanto se descascava a pintura, os tijolos começavam a mudar de cor, as escadas tinham sua madeira
corroída, os corrimões começavam a falsear e as colunas
perdiam a altivez, o primeiro prédio do Piracicabano,
no centro urbano de Piracicaba, que crescia e também
mudava seus contornos, manteve-se de pé. Mas envelheceu. Deixou de ser o principal espaço do Colégio
Piracicabano. Transformou-se em internato feminino,
depois deu lugar a salas de aula, já no final dos anos 60
acolheu atividades do ensino superior. Quase chegou
a ser interditado por questões de segurança. “Deteriorou-se pouco a pouco, enquanto outros prédios, mais
modernos e com outros padrões arquitetônicos, eram
construídos. (ELIAS, 2006: p. 105).

Neste prédio carregado de história e que produz história, busca-se ações educativas e culturais permanentes e atividades de curta duração. Além das já citadas acontecem ainda
audições, exposições, lançamentos de livros e recitais.
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CONCLUSÃO
Nesta perspectiva, os Centros de Memória devem buscar desenvolver atividades que promovam conhecimento,
reflexão, instrução, imersão na história e na arte e interação
com símbolos e significados da nossa cultura. Não se trata
apenas de visitação, contemplação ou pesquisa, se trata de
vivenciar a história e ressignifica-la com novas perspectivas
que são projetadas pela inserção num espaço de memória.
A história, educação e pesquisa, bem como o espelho
que citei inicialmente, retratam o bom e o ruim, o real e o imaginário de ângulos diferentes e variados, vendo e não vendo,
olhando para conhecer, desistindo de olhar, olhando e vendo
o outro, olhando e não se vendo, voltando a olhar e a se ver.
Penso que aqui está a “magia” dos centros de memória e, em
especial, no Centro Cultural Martha Watts pela diversidade
de atividades que ele oportuniza e são, na linguagem da contação de histórias, tessituras que vão forjando a compreensão, a conscientização e o desenvolvimento numa perspectiva
mais ampla e mais valorativa da vida.
É nesta trama da vida e da história que se faz a Arte de
contar história, portanto que se faz pesquisa e educação. O
espelho se faz presente todo tempo nos Centros de Memória,
seja no recordar, no descobrir o novo, no reelaborar ou no
contar de novo. Por isso, em forma de uma contação de história, conto um pouco do Centro Cultural Martha Watts, pela
singularidade, pela importância e pela abrangência que ele
apresenta como educador não formal. E concluo: “...Quem
quiser que conte outra”.
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Memórias e
História do IHGP

Festividades do bicentenário
de Piracicaba 1767-1967
Waldemar Romano

NA EDIÇÃO ANTERIOR DESTA Revista, fizemos abordagem do
Bi Centenário de Piracicaba, divulgando relação das pessoas jurídicas e físicas que fizeram publicação na imprensa
da cidade, em homenagem à Noiva da Colina pelos 200 anos
de fundação.
Nesta edição, abordaremos a programação oficial das
comemorações sob a responsabilidade da Comissão Executiva e pelos órgãos representados nesta Comissão.
Com a promulgação da Lei nº 1409 e Portaria 149, de
07/03/1966, publicada na imprensa local no dia 08 de março,
instituindo a Comissão Executiva dos Festejos do Bi Centenário de Piracicaba, deu início a programação da expressiva data.
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A Comissão ficou assim composta: Dr. Ruben de Souza Carvalho (Presidente), Prof. Arquimedes Dutra, Jornalista
Sebastião Ferraz (Departamento Municipal de Cultura), Prof.
Felisberto Pinto Monteiro (Departamento Municipal de Turismo), Dr. Francisco Antonio Coelho (Presidente da Câmara
Municipal), Delphin Ferreira da Rocha Neto (Presidente da
Comissão Central de Esportes).
Elaborado e executado extenso programa, iniciando-se
oficialmente no dia 1º de julho e encerrando no mês de outubro de 1967.
De 1º a 07 de julho: curso de extensão ruralista; a seguir,
Jogos Universitários Brasileiros Leste Sul; comemoração da
Revolução de 1932; concertos públicos da Banda União Operária; campeonato brasileiro juvenil de bola ao cesto; salão da
criança; corrida de karts; radioamadorismo.
No dia 31 de julho, Noite da Seresta e Baile de Gala, no
Clube Coronel Barbosa, com a coroação da Miss Bicentenário,
Srta. Maria Graziela Victorino França.
Dia 1º de agosto, terça feira: das 6 às 7 horas., alvorada
festiva, com bandas de música e fanfarras. Salva de morteiros
em diferentes pontos da cidade.
Às 8 horas, hasteamento das bandeiras no Marco, Praça
José Bonifácio; salva de canhões pelo II Exército.
Às 9 horas: desfile militar pelas tropas do II Exército e aéreo pelos doze aviões do esquadrão da Escola
de Pirassununga;
Às 10 horas, inauguração da exposição de pássaros nacionais e exóticos na Av. Barão de Serra Negra, 177.
11 horas., inauguração da exposição Filatélica e Numismática, na sede do Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo.
14 horas, inauguração do marco comemorativo ao II
Centenário, junto à Casa do Povoador.
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15 horas, sessão solene da Câmara Municipal, no Teatro São José, com entrega de diversos títulos de cidadania piracicabana.
15:30, partida de futebol no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, entre XV de Novembro e Cruzeiro de
Belo Horizonte;
12 horas, solene missa campal de ação de graças, no largo da Catedral de Santo Antonio;
19 horas, entrega em praça pública de medalhas e condecorações do II Centenário. Apresentação do Bolo de aniversário da Noiva da Colina;
20h30, retreta da Banda da Força Pública do Estado de
São Paulo, no salão nobre da ESALQ;
De sexta feira (05/08) a domingo (07/08): exposição de
orquídeas e plantas ornamentais, no Teatro São José. Coparticipação do Clube Orquídófilo de Piracicaba;
No dia 06 de agosto (sábado) às 15 horas: encontro de diretores do Ensino Comercial, sob auspícios do Instituto Educacional “O Piracicabano”;
Apresentação da Banda dos fuzileiros navais. Grandioso
espetáculo pirotécnico.
Dias 06 e 07 de agosto (sábado e domingo) VIII Circuito Automobilístico de Piracicaba. Às 16 horas demonstração da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. Às 18 horas, comemoração e cerimonias religiosas pelo
Conselho de Pastores. Culto solene de ação de graças em
várias igrejas.
De 06 a 12 de agosto: II Jornada Brasileira de Odontologia, organizada pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas – Seção Regional de Piracicaba, Faculdade de Farmácia
e Odontologia, Centro Acadêmico XXI de abril.
De 12 a 27 de agosto: Grande Feira – Exposição Agro
Pecuária Científica, nas antigas instalações da Mescli. Coparticipação da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba.
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Dia 12 de agosto: às 20,00 horas, no Teatro São José:
I Festival de Música Popular, promoção de compositores piracicabanos.
Dia 12, às 20 horas – Espetáculo de Balé, organizado
pela Profª. Magali Reis, no Instituto Cultural Ítalo Brasileiro.
Apresentação do Coral Evangelista de São Paulo, no Teatro
São José.
De 13 a 27 de agosto, I Salão de Arte Moderna de Piracicaba, no Centro Acadêmico Luiz de Queiroz.
Dia 20 de agosto – I Concurso de Papagaios, coparticipação do Centro de Folclore de Piracicaba.
De 19 a 26 de agosto: Torneio das Estrelas, grandiosa competição de bola ao cesto feminino, reunindo campeãs tchecas, paraguaias e brasileiras no Ginásio Municipal
de Esportes.
De 18 a 20 de agosto: campeonato de beisebol, Inter engenharia do Estado, no Estádio da Escola de Agronomia.
Dia 30 de agosto – inauguração da Rádio Educadora, coquetel na sede – Rua São José nº 860.
De 30 de agosto a 3 de setembro – Salão de Arte Fotográfica, no Centro Acadêmico Luiz de Queiroz.
Dia 3 a 5 de setembro – II Encontro Brasileiro de Professores de Materiais Dentários, promovido pela Faculdade
de Odontologia.
Dia 7 de setembro – Visita ao Cemitério da Saudade, homenagem aos grandes vultos lá sepultados, especialmente ao
Dr. Prudente de Moraes.
Às 16 horas, desfile escolar e demonstração de ginástica,
no Estádio Municipal; coparticipação da Delegacia Regional
de Educação Física.
De 4 a 9 de setembro – V Semana Espírita de Piracicaba – coparticipação da União Espírita de Piracicaba e Centro
Espírita Amor e Caridade.
De 9 a 15 de setembro – III Exposição Nacional de Im-
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plementos e Máquinas Agrícolas pela Cadeira de Mecânica
da ESALQ.
Dia 16 de setembro: Festival de Folclore, organizado
pelo Centro de Folclore de Piracicaba.
Dia 30 de setembro – inauguração de obras públicas pela
prefeitura de Piracicaba.
De 5 a 8 de outubro, XVII Congresso Médico Regional
da Associação Paulista de Medicina, com atividades em Piracicaba e Águas de São Pedro.
Na próxima edição da Revista do Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba voltaremos ao ano Bi Centenário,
relembrando acontecimentos diversos ocorridos, não constantes desta programação oficial.
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In memoriam de um
grande genealogista:
Marcelo Meira Amaral Bogaciovas
(1952-2020)
Armando Alexandre dos Santos15

FOI COM MUITA SURPRESA e imensa dor que fiquei sabendo, no
dia 8 do corrente mês de maio, que na véspera havia falecido
meu velho e grande amigo Marcelo Meira Amaral Bogaciovas – o um dos maiores, senão o maior genealogista paulista
de nossos tempos. No primeiro momento, custou-me acreditar. Marcelo havia estado, havia poucos meses, aqui em
casa. Tinha vindo a Piracicaba, como fazia com frequência,
15. Licenciado em História e em Filosofia, doutor na área de Filosofia e Letras,
sócio-fundador da ASBRAP e sócio honorário do IHGP.
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para pesquisar suas raízes piracicabanas, pelas quais nutria
grande apreço. Jantamos juntos. Dois dias depois, reencontramo-nos no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba,
em cujo excelente arquivo pesquisava.
CONHECI MARCELO HÁ MUITOS e muitos anos, na década de
1980, ainda no velho Instituto Genealógico Brasileiro, nos
tempos em que era presidente o saudoso Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. Éramos, ambos, bem jovens
naquele tempo. Marcelo trabalhava como engenheiro químico numa multinacional com matriz nos Estados Unidos, mas
desde adolescente dedicava todas as suas horas vagas à Genealogia, sua grande paixão. Já era casado com Clara – uma
jovem de origem nipônica – e tinha três filhos bem pequenos,
Rodrigo, Renata e Delise.
Marcelo era um rapaz bem atualizado e se movimentava
com desembaraço no que, naqueles remotos tempos, os pesquisadores dispunham de mais moderno em matéria tecnológica. Refiro-me aos “pré-históricos” microfilmes, que manuseávamos em enormes máquinas que faziam girar os filmes,
ou em jaquetinhas avulsas, cada uma das quais arquivavam
60 fotogramas e eram lidas em leitoras de microfilmes de menor tamanho. Ainda tenho em casa essas duas engenhocas.
Era assim que na época os moderníssimos genealogistas pesquisavam. Os mais antigos – como o nosso também saudoso
Sr. Helvécio de Vasconcelos Castro Coelho, de Guaratinguetá
– não eram afeitos a essas modernidades, e não abriam mão
de suas lupas, usadas para decifrar rebarbativas letras de escriturários “de temporibus idibus”, conservadas em enormes
livros de registro. Somente manuseando diretamente os registros antigos, de arquivos religiosos ou civis, é que concebiam uma pesquisa genealógica.
Sem embargo de sua modernidade, Marcelo era tradicionalíssimo. Tinha verdadeira paixão pelo estudo de suas
raízes. Por parte de pai, era de origem lituana e, mais remo-
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tamente russa. Bogaciovas era, segundo dizia, a forma lituanizada do nome russo Bogaciov. Sua família era de origem
russa, mas se deslocara, ainda no século XIX, para a Lituânia.
Esse lado eslavo, Marcelo prezava, mas não chegou a estudar em profundidade. O que estudou, e muito a fundo, foi
seu lado materno, Meira Amaral, paulista de 500 anos, como
costumava dizer, atualizando o célebre dito de Alcântara Machado (“Paulista sou, há quatrocentos anos”). Conhecia também a fundo as raízes portuguesas dos troncos paulistas de
que descendia, especialmente os ligados ao Arquipélago dos
Açores. Esteve inúmeras vezes pesquisando in loco, em arquivos do Portugal continental e do Portugal insular.
Minha amizade com Marcelo se estreitou mais em 1989,
quando publiquei meu primeiro livro, intitulado “A Legitimidade Monárquica no Brasil”, que foi lançado na sede do
antigo São Paulo Club, no casarão que pertencera à célebre
D. Veridiana Valéria da Silva Prado, filha do Barão de Iguape
e mãe dos “quatro Prados”: Antônio, que foi conselheiro no
Império e prefeito de São Paulo já na República, Eduardo, o
famoso escritor monarquista que seu amigo Eça de Queiroz
denominava “o bom Prado”, Martinho Júnior (Martinico) e
Caio. Nesse casarão, D. Veridiana recebeu com pompa e circunstância as visitas de D. Pedro II, da Princesa Isabel e do
Conde d´Eu.
O lançamento foi feito, conjuntamente, pela Juventude
Monárquica do Brasil e pelo Instituto Genealógico Brasileiro.
Marcelo colaborou ativamente nos preparativos do lançamento, secundando o então Presidente do Instituto Genealógico
Brasileiro, Dr. Augusto Trigueirinho. Este se encontrava, na
ocasião, gravemente enfermo, lutando contra um câncer que
o vitimaria um mês depois. Recordo que Marcelo fez questão
de comprar quatro exemplares do livro, um para ele próprio,
e um para cada um dos filhos. Ele sempre foi monarquista e
se orgulhava de ser bisneto de fazendeiros que em 1902 fize-
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ram um malogrado levante monárquico no interior de São
Paulo, na região de Ribeirão Preto e Jaboticabal. Um amigo
comum que também descendia deles era o grande poeta Paulo Bomfim, que escreveu a respeito um texto lindíssimo, intitulado “Avós rebeldes na voz de um neto”.
Logo a seguir, tive o privilégio de trabalhar, com Marcelo, na preparação de um alentado volume de 740 páginas,
intitulado “Edição Comemorativa do Cinquentenário do
Instituto Genealógico Brasileiro (1939-1989)”, com artigos
de 40 colaboradores. Foi uma obra de gestação lenta e laboriosa, que consumiu quase dois anos de trabalho intenso de Marcelo, vindo afinal a lume em 1991. Marcelo foi o
grande organizador e a alma propulsora do empreendimento, cuidando de tudo, absolutamente tudo, desde o difícil e
trabalhoso contato com os 40 colaboradores (residentes em
pontos diversos do território brasileiro, o que exigiu prolongados telefonemas interurbanos e interestaduais, que na
época eram muito caros e Marcelo pagou do próprio bolso),
até a diagramação final, que ele mesmo fez nos primitivos
processadores de texto que, então, já começavam a ser usados. Marcelo publicou, nessa obra coletiva, cinco estudos
originais de grande envergadura, sobre as famílias Campos,
Rocha Pimentel, Medella, Amaral Gurgel e Mello (de Itu).
Modestamente, colocou esse admirável conjunto de artigos
no final do volume (pgs. 603-736), e de modo muito amável,
fez questão de que eu abrisse o volume com dois estudos
meus, “Apontamentos para a história do Instituto Genealógico Brasileiro” (pgs. 9-89) e “O Almanach de Gotha e a
Casa Imperial do Brasil” (pgs. 91-130).
Foi assim que Marcelo deu início à divulgação de suas
pesquisas. Nos anos seguintes, publicaria mais quatro dezenas de estudos memoráveis, divulgados quase todos na “Revista da ASBRAP”, que dirigiu e animou durante mais de
25 anos.
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Falar na ASBRAP (Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia) é falar de Marcelo. Foi ele que
planejou e fundou, em 1993, essa valorosa entidade, na qual
congregou antigos sócios do IGB que desejavam desenvolver
trabalhos histórico-genealógicos com metodologia científica.
Sempre cavalheiro educadíssimo, Marcelo tomou todos os
cuidados para que a nova fundação não parecesse uma dissidência do antigo IGB, mas uma derivação natural dele. Infelizmente, com o afastamento de Marcelo e dos estudiosos que
fundaram e sustentaram a ASBRAP, o IGB entrou em fase
de definhamento e acabou cerrando suas portas. Lembro-me
bem da fundação da ASBRAP, realizada no salão nobre do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que Marcelo
e eu frequentávamos havia muito tempo, e no qual nós dois
deveríamos ingressar no ano seguinte.
Já com mais de 40 anos de idade, Marcelo resolveu cursar
uma nova faculdade. Era cultíssimo e conhecia, como poucos, a
História do Brasil e de São Paulo, mas quis se graduar em História, na USP. Logo a seguir ingressou no programa de mestrado, sob orientação da Profa. Anita Novinski, obtendo o título
de Mestre em História Social em 2006, com dissertação intitulada “Tribulação do povo de Israel na São Paulo Colonial”. Mais
tarde, editou em forma de livro essa dissertação, e teve a gentileza de fazer nela um agradecimento imerecido a minha pessoa. Na verdade, apenas conversamos muito sobre o tema, mas
não tive participação alguma no trabalho que desenvolveu.
Trabalhamos juntos, depois, no projeto de edição do livro “Dicionário de Piracicabanos Ilustres”, do nosso saudosíssimo amigo comum Prof. Samuel Pfromm Netto. Foi um
projeto que teve idas e vindas, e que somente muito depois
do falecimento do autor, em 2013, se tornaria realidade, graças ao empenho do nosso amigo Vitor Vencovsky, então Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e
hoje da Academia Piracicabana de Letras.
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O último projeto que tínhamos em mente era a organização de um Curso de Especialização em Genealogia e História Familiar, em nível de pós-graduação lato sensu. Seria
um curso no sistema de EAD, com 6 ou 8 disciplinas básicas,
ministradas ao longo de um ano, seguindo-se mais 6 meses
para elaboração, apresentação e defesa de uma monografia.
O único requisito para o ingresso nessa pós-graduação seria
que o candidato tivesse concluído algum curso superior em
qualquer área. Já tínhamos todo o projeto delineado e cheguei a iniciar tratativas com duas universidades privadas. Espero que o novo presidente da ASBRAP, Carlos Alberto da
Silveira Isoldi Filho, que está vivamente empenhado na perpetuação do imenso legado que nos deixou Marcelo, possa
realizar esse sonho que Marcelo e eu tanto tempo cultivamos.
Afinal, como cantou Fernando Pessoa, “Deus quer, o homem
sonha, a obra nasce”.
Uma curiosidade sobre Marcelo: ele prezava tanto suas
origens paulistanas que quis ser compadre de São José de Anchieta! Quando seus filhos foram batizados, na capela do Pátio do Colégio, pelo nosso inesquecível Pe. Hélio Abranches
Viotti S.J., fez questão de que o padrinho fosse o Padre José de
Anchieta! E assim foi.
* * *

Concluo estas recordações sobre Marcelo relatando um
episódio engraçado, do qual participamos juntos, na nossa já
distante mocidade.
O fato se passou em 1989. Marcelo tinha, na ocasião, 36
anos e eu 34. Estávamos os dois bem no centro de São Paulo, à porta do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
conversando com o Dr. Duílio Crispim Farina, médico e historiador que, na ocasião, era um dos principais diretores do
Instituto, além de membro da Academia Paulista de Letras.
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Mais tarde, ambos nos tornaríamos muito amigos dele, mas
na ocasião ele mal nos conhecia e nos tratava professoral e
paternalmente, como a dois meninos.
De fato, ele era muito mais velho do que nós, poderia ser
quase nosso avô. E, grande orador que era, conversava à moda
antiga, com frases bem torneadas e bem declamadas, em tom
sempre altissonante, como se estivesse a todo momento discursando para uma multidão. Era essa uma peculiaridade
dele, aliás muito simpática. Como ele, outro membro ilustre
do IHGSP tinha essa mesma característica: o heraldista Lauro
Ribeiro de Escobar, igualmente falecido e igualmente tendo
deixado muitas saudades.
Dr. Duílio era autor de diversos livros de História da
Medicina luso-brasileira, entre os quais “Esculápios portugueses das sete partidas”, “Medicina no Planalto de Piratininga”, “Esculápios, Boticas e Misericórdias em Piratininga de Outrora”. Era também autor de uma obra particularmente notável, “Tempo de vida, doença e morte na
Casa de Bragança”, na qual analisou, como médico e como
historiador, a nosografia póstuma das sucessivas gerações
de Bragança, desde o seu tronco, São Nuno Álvares Pereira, até o imperador D. Pedro II. Como médico, analisou os
sintomas de doenças registrados pelos antigos cronistas e
biógrafos, e como historiador os contextualizou e comentou.
O resultado foi um livrinho maravilhoso, que proporciona
um inesperado passeio por séculos de história de uma dinastia, sempre no ângulo de observação de um médico, que
também era historiador.
Estávamos, como disse, conversando de modo ameno
e o assunto fluía naturalmente sobre os velhos troncos paulistas, estudados por Pedro Taques e Silva Leme. Dr. Duílio,
com visível satisfação por constatar nosso interesse na matéria, ia explanando, sempre altissonante, sobre ela, mas sempre nos considerando meninos ignorantes, que nada sabiam e
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de tudo precisavam ser instruídos... A certa altura da conversa, ele se referiu a Gaspar Frutuoso.
– Para estudar as origens açorianas de muitas famílias
paulistas existe um autor de importância fundamental. Vocês são ainda muito jovens, mas quando ficarem mais velhos
e aprofundarem mais seus estudos tomarão conhecimento
dele. É o Gaspar Frutuoso.
Instintivamente, Marcelo assentiu com a cabeça, concordando que o Gaspar Frutuoso é fundamental. Dr. Duílio,
surpreso, perguntou: – Você já ouviu falar dele? – Sim, eu
consegui adquirir numa livraria da Ilha de São Miguel todos
os volumes de “Saudades da Terra” e até visitei a casa dele,
em Ponta Delgada.
Dr. Duílio arregalou os olhos e exclamou: – Oh! Você
então sobe no meu conceito, jovem! E prosseguiu a conversa,
passando a tratar o Marcelo como adulto. O único pirralho,
na roda, era eu, que fiquei resignadamente nessa modesta
posição. A certa altura, Dr. Duílio, que não escondia de ninguém suas convicções monarquistas, comentou: – Acabei de
ler, sobre monarquia, um livro recente. Excelente! Fantástico! Recomendo que vocês leiam também. Apareceu ontem à
tarde, no meu consultório, um vendedor muito simpático e
eu comprei. Levei para casa, comecei a ler depois de jantar e
não consegui parar. Fui até de madrugada, num jato só, até
o fim.
Marcelo piscou para mim discretamente e perguntou se
não era um livro de capa verde, chamado “A Legitimidade
Monárquica no Brasil”. – Esse mesmo! Não deixem de ler
que vão gostar muito.
Quando Marcelo revelou que o autor do livro era eu, Dr.
Duílio olhou para mim, enternecido, e perguntou: – Foi você,
meu filho? Que idade você tem? E, depois, profetizou algo
que, infelizmente, nunca se cumpriu: – Você vai longe, meu
filho, vai muito longe...
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Como num passe de mágica, havia desaparecido o último pirralho da roda! Depois disso, continuamos a conversar.
Foi a primeira de uma infindável série de conversações, nas
quais muito aprendemos com o saudoso Dr. Duílio que nunca mais nos tratou como meninos e sempre nos honrou com
sua amizade, até falecer, em 2003.
Quando nos encontrávamos, Marcelo e eu dávamos boas
risadas, lembrando desse episódio, que aqui deixo consignado, recordando com saudades dele e também do Dr. Duílio.
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Produção intelectual de
Marcelo Meira Amaral Bogaciovas
(Compilação feita pelo atual presidente da ASBRAP,
Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho,
na mensagem que enviou aos membros da entidade,
noticiando o falecimento de seu primo
e amigo Marcelo Bogaciovas)

ANEXO
“NO ANO DE 2006, Marcelo obteve grau de mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, com a dissertação
“Tribulação do povo de Israel na São Paulo Colonial”, sob a orientação da Dra. Anita Novinsky. A partir dessa dissertação de
mestrado, aprofundou suas pesquisas, retornando várias vezes a Portugal e Espanha, além de diligenciar em arquivos
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brasileiros, o que resultou na publicação, em 2015, do livro
“Cristãos-novos em São Paulo (séculos XVI-XIX) assimilação e nobilitação”, com prefácio da Dra. Mary Del Priore.
Em 2016, Marcelo Meira Amaral Bogaciovas trouxe a
lume a segunda edição do livro “O Padre José de Campos Lara
S. J. no ambiente em que viveu (1733-1820)”, de autoria do Padre
Fernando Pedreira de Castro S.J., acrescentando comentários
e notas históricas e genealógicas de sua própria lavra.
Teve mais de 45 trabalhos publicados em revistas especializadas em história e genealogia, tanto no Brasil quanto em
Portugal, sendo o primeiro deles apresentado quando Marcelo tinha 16 anos, na Revista Genealógica Latina, v. 20 (1968),
do Instituto Genealógico Brasileiro: Árvore de costados da família Meira Amaral. A maior parte dos demais artigos foi publicada na Revista da ASBRAP, dentre os quais destacamos:
– Discussão sobre a origem da família Campos, publicado na
Edição Comemorativa do Cinquentenário do Instituto
Genealógico Brasileiro (1991)
– A família Rocha Pimentel, publicado na Edição Comemorativa do Cinquentenário do Instituto Genealógico Brasileiro (1991)
– Origem da família Medella no Brasil, publicado na Edição
Comemorativa do Cinquentenário do Instituto Genealógico Brasileiro (1991)
– A família Amaral Gurgel (revisão crítica e contribuições genealógicas), publicado na Edição Comemorativa do Cinquentenário do Instituto Genealógico Brasileiro (1991)
– Os irmãos Mello de Itu, publicado na Edição Comemorativa do Cinquentenário do Instituto Genealógico Brasileiro (1991)
– Os Góes da Bahia, em coautoria com José Ernesto de Menezes e Souza de Fontes, publicado na Revista da ASBRAP nº. 1 (1994)
– O casal Gaspar Vaz da Cunha – Feliciana Bicudo Garcia, publicado na Revista da ASBRAP nº. 1 (1994)
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– Normas Técnicas para Transcrição e Edição de Documentos
Manuscritos, publicado no Boletim da Associação de
Arquivistas Brasileiros, vol. 3 (1994).
– As Ordenanças da Capitania de São Paulo à época da sua
restauração, publicado na Revista da ASBRAP nº. 2
(1995)
– Primeiras gerações de Pereiras Themudos em São Paulo, publicado na Revista da ASBRAP nº. 2 (1995)
– Árvore de costado do Presidente Nereu Ramos, publicado na
Revista da ASBRAP nº. 2 (1995)
– Nos bastidores da fundação do Mosteiro da Luz, publicado
na Revista da ASBRAP nº. 3 (1996)
– Origem da família Cunha de Abreu de São Paulo, publicado
na Revista da ASBRAP nº. 3 (1996)
– Dr. João do Amaral Mello, publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, vol. 5 (1997).
– Antigos proprietários rurais de Lages, publicado na Revista
da ASBRAP nº. 6 (1999)
– Uma tradição secular: Estevãos e Lourenços Cardosos de Negreiros, publicado na Revista da ASBRAP nº. 7 (2000)
– Antigos Sesmeiros de Piracicaba, publicado na Revista do
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Piracicaba, vol. 7 (2000)
– Último Capitão Mor de Piracicaba. Publicado na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Piracicaba, vol. 7 (2000)
– A Intentona Monarquista de 1902, publicado na Revista
da ASBRAP nº. 9 (2002)
– A família Pontes: da Ilha Terceira para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo, publicado na Revista da ASBRAP nº.
10 (2004)
– Alguns Troncos Paulistas de Origem Terceirense, publicado
na Revista da ASBRAP nº. 10 (2004)
– Albernazes e Homens da Costa, publicado na Revista da
ASBRAP nº. 11 (2005)
– A gente paulista e sua genealogia, publicado na Revista da
ASBRAP nº. 12 (2006)
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– Monizes e Gusmões da Capitania de São Vicente, publicado
na Revista da ASBRAP nº. 14 (2008)
– A origem de Filipe de Campos, tronco paulista, publicado na
Revista da ASBRAP nº. 14 (2008)
– Francisco César de Miranda: identificação de um tronco paulistano, publicado na Revista da ASBRAP nº. 14 (2008)
– Coutadas, alentejanos da Vila de Portel, publicado na Revista DisLivro Histórica, vol. 1 (2008)
– Correção da filiação do Sargento Mor João Falcão de Sousa,
em coautoria com Luiz Carlos Sampaio de Mendonça,
publicado na Revista da ASBRAP nº. 15 (2009)
– Franceses em São Paulo: Séculos XVI-XVIII, publicado na
Revista da ASBRAP nº. 15 (2009)
– Descendência de Domingos João, o Tá, de Aveiro. Publicado
na Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica, vol. 5
(2010).
– Genealogia de Francisco Gonçalves de Oliveira Viana, publicado na Revista da ASBRAP nº. 17 (2011)
– Primeiras gerações dos Pimentas de Carvalho no Brasil, publicado na Revista da ASBRAP nº. 18 (2012)
– Genealogia de Sebastião Monteiro de Carvalho, publicado
na Revista da ASBRAP nº. 19 (2012)
– A Capela de Nossa Senhora da Conceição de Itupucu, publicado na Revista da ASBRAP nº. 20 (2013)
– A origem da família Quadros de São Paulo, publicado na
Revista da ASBRAP nº. 20 (2013)
– Cantos e Rochas, de Guimarães, São Gens e Santana do Parnaíba, em coautoria com Rui Jerônimo Lopes Mendes de
Faria, publicado na Revista digital da ASBRAP nº. 21
(2015)
– Família Barreto, de Cabeço de Vide, Portugal, publicado na
Revista digital da ASBRAP nº. 22 (2016)
– A Origem de Catarina d’Horta, tronco dos Hortas de São
Paulo, publicado na Revista digital da ASBRAP nº. 22
(2016)
– Família Mendes de Almeida, e seus afins no Brasil, publicado na Revista digital da ASBRAP nº. 22 (2016)

REVISTA IHGP

115

– A família Medela de São Paulo (novas informações), publicado na Revista digital da ASBRAP nº. 22 (2016)
– A origem de Agostinho Machado Fagundes, tronco Paulista, em coautoria com H. V. Castro Coelho, publicado na
Revista digital da ASBRAP nº. 25 (2018)
– Genealogia da escritora Gilda Hilst, publicado na Revista
digital da ASBRAP nº. 25 (2018)
– Os Barões de Piracicamirim, publicado na Revista digital
da ASBRAP nº. 26 (2019)
– Agostinho Machado Fagundes, tronco de famílias paulistas e
mineiras, em coautoria com H. V. Castro Coelho, publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais, suplemento ao vol. 44 (2019).”
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A Porta Larga
Ivana Maria França de Negri

QUEM, DAS GERAÇÕES MAIS antigas, não se lembra da Porta Larga?
Era uma loja de departamentos muito bem localizada
numa esquina, cruzamento das ruas Governador com a Moraes Barros. Lugar referência de compras das tradicionais famílias piracicabanas.
Era chique frequentar seus elegantes recintos. Receber
um mimo com a etiqueta da loja era sinal de bom gosto, sinônimo de coisa boa e durável e valorizava o presente.
Cresci acompanhando minha mãe, minha tia e minha
irmãs, nas andanças pela rua Governador. Íamos ao “Empório Brasil”, e depois, era parada obrigatória a grande loja de
departamentos na esquina nobre da rua central de comércio.
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As funcionárias eram sempre amáveis e conheciam o
gosto de cada freguês. Permaneciam na loja até a aposentadoria, quando então eram homenageadas com pompa e festas.
Era como se fizessem parte de uma grande família.
No auge dos anos dourados, as “Garotas Encanto” iam
com suas mães, avós, tias e madrinhas, comprar os trajes para
os glamorosos bailes. Era lá que adquiriam os suéteres para
o famoso “Baile do Suéter”. Foi um tempo de esplendor e encantamento, de alegria inocente e sadia dos grandes bailes do
Clube “Coronel Barbosa”.
Depois de flertar, namorar e noivar, as moças iam
sempre acompanhadas das mães e avós, adquirir o enxoval
na “Porta Larga”. Desde as camisolas sensuais, lingeries,
as pantufas de quarto, toalhas, jogos de lençóis, colchas,
tudo era escolhido com esmero. E pagava-se em várias
prestações nos carnês que só eram quitados bem depois
do casamento.
E quando a cegonha dava o ar de sua graça, voltava-se
para comprar os berços, carrinhos, fraldas, cueiros e mamadeiras, tudo com a etiqueta da “Porta Larga”.
Gerações inteiras passaram por aquelas amplas portas.
Batizados, festas de quinze anos, bodas, aniversários, tudo
era motivo para dar uma passadinha na loja.
Os tempos mudaram, essas gerações envelheceram,
muitos já passaram desta para melhor e os jovens de agora só usam as marcas que invadem a mídia e que são ditadas pelos grandes magazines americanos. Mudaram os
conceitos de moda e a elegância já não ocupa mais o lugar
de antes.
Tudo tem um ciclo, e o da “Porta Larga” se encerrou junto com o fechamento de suas famosas portas. Agora o espaço
é ocupado por uma loja popular, a Torra-torra. Nada é eterno
e tudo tem início, apogeu, declínio e fim. E as coisas duram o
tempo que tem de durar.
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Mas a “Porta Larga” ficará para sempre na lembrança
dos que a frequentaram, na amizade dos ex-funcionários,
sempre tão gentis, e na admiração de todos nós pela saga dessa família que soube inovar, e certamente, sua trajetória já faz
parte dos anais da História de Piracicaba.
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Era uma vez um castelo
Ivana Maria França de Negri

FINAL DE ANO É um período em que ficamos nostálgicos,
pensando nas pessoas que já partiram e deixaram indeléveis lembranças.
Recordamos antigos natais da infância, os melhores de
nossas vidas, porque ainda não conhecíamos o significado da
palavra saudade. Vivíamos só o presente, passado não existia
e o porvir parecia estar bem distante.
Gosto de pessoas, de animais, mas também tenho fortes
ligações afetivas com lugares, cidades, ruas e moradias, que,
de alguma forma deixaram marcas em mim.
Guardo muitas recordações da casa de minha avó que se
localizava no coração da rua Governador, do meu primeiro
apartamento que morei no início de casada, uma quitinete

122

REVISTA IHGP

tão pequena que parecia casinha de bonecas. Também tenho
muito carinho pela casa onde eu e meu marido criamos os
filhos ainda pequenos, sempre cheia de gatos e cachorros que
se foram todos, cada um com sua história.
Mas hoje, vou falar de um castelo. Não era meu, não vivi
nele, mas o avistava no alto da colina, sempre imponente, o
“castelinho” como todos o conheciam. A linda obra de um
arquiteto famoso da cidade, tornou-se ponto de referência
e acabou dando nome ao bairro que a circundava. O bairro
cresceu bastante nos últimos anos, mas o castelo permanecia lá no topo, despertando a curiosidade e a imaginação de
quem passava.
Estive dentro dele algumas vezes, pois foi um salão de
festas por algum tempo.
Quantas fantasias deve ter provocado em crianças e
também em adultos!
Por mais de quarenta anos, reinou soberano. Foi residência do arquiteto que o construiu, foi salão de festas, restaurante e até igreja.
Poderia ter outro destino, transformar-se numa escolinha para crianças. Seria o máximo estudar em um castelo!
Como a prefeitura não tinha planos para ele, não o tombou.
Foi vendido e decidiram derrubá-lo.
Foi triste vê-lo semi demolido às vésperas do Natal de
2013. A torre principal foi a última a cair, resistindo bravamente às investidas das potentes máquinas. Resistiu o quanto pôde sob os olhares indignados dos moradores do bairro,
que viram seu castelo ruir literalmente. Mas cansada de lutar
sozinha, sem reino e sem vassalos, a torre tombou e restaram
só os escombros.
Parodiando Drummond, havia um castelinho no meio do
caminho, que atrapalhava o progresso e precisava sair de cena.
Penso que o nome do bairro deva ser mudado agora.
No futuro irão perguntar: por que Castelinho se não existe
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nenhum castelo? A memória vai diluindo porque as pessoas
mais antigas vão morrendo e de certa maneira, a história
vai sendo enterrada com elas. Muito pouco restará, e vai virar folclore.
Era uma vez um castelo que emprestou seu nome a um
bairro e agora só existe na memória de quem conheceu sua
história. Deixou saudade, e fez muita gente sonhar.
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Memórias e
História do IHGP

O pioneirismo da
Rádio Difusora de Piracicaba
Marcelo Bandeira
é jornalista formado pela Unimep,
com especialização em comunicação e
da equipe da TV Câmara de Piracicaba

INTRODUÇÃO
A RÁDIO DIFUSORA AM de Piracicaba (SP) entrou no ar em 12
de outubro 1933 com o nome de Rádio Clube. Com a ajuda
de alguns eletricistas, o precursor João Sampaio Góes adquiriu componentes eletrônicos que iriam servir para montar
um pequeno transmissor, que viria a irradiar a potência de 25
watts. O nome Clube permaneceu até 1944, quando a emissora passou por um processo de transformação, tornando-se
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oficialmente a Rádio Difusora de Piracicaba S.A., nomenclatura que preserva até os dias de hoje.
Atualmente a empresa conta com dois canais de comunicação: AM – Amplitude Modulada (650 KHz) e FM – Frequência Modulada (102,3 Mhz). O processo de migração do
AM (650 KHz) para a transmissão em estéreo é aguardado
pela direção administrativa da organização.

OS PRIMEIROS TEMPOS
Uma das primeiras emissoras de rádio a ser inaugurada no país! Ainda hoje a Difusora é conhecida pelos piracicabanos mais saudosistas pelas letras PRD6, em alusão ao
seu antigo prefixo. Neste artigo aborda-se o surgimento dos
canais AM e FM, o pioneirismo no município e a provável
migração do seu canal de amplitude modulada para frequência modulada.
No início, Piracicaba era uma cidade provinciana na década de 1930 quando João Sampaio Góes, em 12 de outubro
de 1933, implantou a Rádio Clube AM. O experimento se deu
após ele conseguir alguns componentes eletrônicos em uma
determinada loja que comercializava produtos elétricos no
centro da cidade. E deu certo. Surgia naquela data, com apenas 25 watts, uma das emissoras paulistanas que se tornaria
referência no município, na região e no país.
A programação teve início às 8h da referida data e se estendeu até o dia seguinte com os cumprimentos de autoridades, comerciantes e colaboradores da época. Cantores, bandas musicais e orquestras fizeram apresentações no primeiro
dia de transmissão radiofônica em Piracicaba.
Segundo Guarda JR (2003), o início para o custeio da então Rádio Clube deu-se por meio de contribuições dos próprios ouvintes, que pagavam uma taxa mensal para suprir
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as despesas da pioneira. Mas esses recursos não eram suficientes, o que obrigou o seu fundador a despender dinheiro
próprio para a manutenção da rádio, o que a tornaria inviável
economicamente.
Colaboradores, funcionários e contribuintes recebiam
uma carteirinha de “sócio”, que dava direito a entrar em
apresentações em circos de Piracicaba. Havia um serviço de
autofalante que espalhava informações pelo ar na Praça José
Bonifácio, quando Sampaio Góes decidiu empreender e montar a primeira rádio da cidade (NETO, 2010) Primeiro locutor
da Clube, Enéias Lemaire de Moraes – em depoimento a um
caderno especial dos 50 anos da Rádio Difusora no Jornal de
Piracicaba, no ano de 1983 – afirmou que cursava a faculdade
de direito, Moraes Barros, em Piracicaba, na companhia de
João Sampaio Góes quando a rádio foi colocada no ar. Moraes relatou na reportagem especial do matutino, que à época
era cobrado um valor de cinco mil réis dos associados, numa
espécie de clube.
O primeiro cobrador, segundo Moraes, foi Fued Helou
Kraide, um dos comerciantes mais tradicionais da época. As
transmissões ocorriam diariamente das 12h às 17h30 e, à noite, das 19h às 22h30. Uma das dificuldades da Rádio Clube é
que a emissora não possuía discoteca, sendo que os próprios
ouvintes, sócios e demais colaboradores emprestavam discos
– que eram executados em 78 rotações – durante a programação, que era educativa, cultural e popular (GUARDA JR.,
2003). Desde a sua inauguração em 1933, a Difusora não teve
outra sede. Sempre transmitiu do sobrado localizado na Praça José Bonifácio, 833, área central do município.
O primeiro estúdio e microfone foram instalados no porão do imóvel, sendo que antena e transmissor foram alocados no telhado do Teatro São José, edifício vizinho à Difusora,
que resiste até hoje.
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MUDANÇA DE NOME E DE PROPRIETÁRIOS
Em 1944, a Rádio Clube dava lugar à Rádio Difusora
(PRD6) S.A. O então radialista e, posteriormente, diretor
artístico da emissora, Nélio Ferraz de Arruda – quando
ouvido pelo Jornal “A Província” – contou que à época
não existia a televisão e, o rádio, era a coqueluche. Segundo ele, os ouvintes escreviam cartas à emissora sugerindo
outro final para uma novela que estava sendo veiculada.
Arruda foi locutor, diretor artístico, como consta no Suplemento especial em comemoração aos 50 anos da Rádio
Difusora. Jornal de Piracicaba. Piracicaba, 16 de outubro
de 1983.
Pela sua popularidade, entrou para a política tornando-se vice-prefeito na chapa do então prefeito Luciano Guidotti. Com a morte de Guidotti, assumiu a Prefeitura Municipal
de Piracicaba. A emissora, agora com o nome de Difusora,
continuava no ar, mas não era uma referência em lucros. A
programação recebia contribuições voluntárias, como foi
o caso dos piracicabanos Alcides Zagato, Victorio Ângelo
Cobra (seresteiro Cobrinha), Geraldo Toledo, Arlindo Lara,
Bráulio Azevedo, Nair Gomes da Cunha, Ruy Ramos entre
outros. O processo de transformação total da rádio nas áreas
artísticas, cultural e comercial teve início em 1950, quando
o casal Aristides e Maria Conceição Figueiredo adquiriu
a emissora.
Os novos mandatários já tinham experiência na área de
radiodifusão, sendo que eram proprietários da antiga PRC6,
em Uberlândia (MG). João Sampaio Góes vendeu à emissora
porque acreditou que a televisão – que surgiu em 18 de setembro de 1950 -, ou seja, no mesmo ano da venda da Difusora,
iria acabar com o rádio. Guarda JR. (2003) relata a ascensão
da organização após a troca de direção: Foi, também, nesta
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fase, que a Difusora passou a movimentar sua programação
com maior intensidade com a implantação de rádio teatro,
novos programas de auditório e promoção de grandes shows
com a participação de orquestras famosas, tais como: Cassino
de Sevilha, Xavier Cugat, Ruy Rei, além de artistas famosos,
como: Nelson Gonçalves, Marlene, Ângela Maria, Emilinha
Borba, Carlos Galhardo, Alvarenga e Ranchinho entre outros
(GUARDA JR., 2003).

NOVA FASE
A nova fase se consolidava com a contratação de profissionais do microfone. Locutores como Benê Marques, Cacilda
Azevedo, Carlos Cantareli, além daqueles que se tornariam
conhecidos do público nacionalmente – como foi o exemplo
de João Baptista Bellinaso Neto (o Léo Batista, da Rede Globo
de Televisão), e os saudosos Gil Gomes (SBT), Fiori Gigliotti
(Rádio Bandeirantes AM de São Paulo) e Ivo Morgante foram
convidados para atuar na emissora piracicabana.
Mesmo com o advento da TV Difusora (PRF-3 Tupi-SP),
implantada por Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira
de Mello em 18 de setembro de 1950 na capital paulista, com
transmissores e antena instalados no topo do edifício Altino
Arantes, conhecido pelos paulistanos de “Banespinha”, a Difusora não se deixava abalar, pois os seus programas realizados nos estúdios e em seu auditório eram bem ouvidos e
vistos no interior do Estado de São Paulo.
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A Difusora teve uma grande baixa no ano de 196210. Nesse ano morria Aristides
Figueiredo,
o proprietário
emissora.
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foi de
transferido
para Maria
A Difusora
tevedauma
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Conceição Figueiredo, esposa de Aristides. Após três anos, sozinha à frente da empresa de
ano
morria Aristides Figueiredo, o proprietário da emissora. O
comunicação, Maria Conceição convida a sua sobrinha Maria Conceição Pippa e seu noivo
comando
geral foi transferido para Maria Conceição Figueiredo,
José Roberto Soave a integrar à direção administrativa da rádio. Tinha início, naquele
esposa de Aristides. Após três anos, sozinha à frente da empresa
momento, em 1965, sob a orientação de José Roberto Soave, a consolidação do esporte e
de
comunicação, Maria Conceição convida a sua sobrinha Majornalismo nas ondas da Difusora AM.
ria Conceição Pippa e seu noivo José Roberto Soave a integrar à
Os programas de auditório – à época tão consolidados – foram perdendo
direção administrativa da rádio. Tinha início, naquele momento,
atratividade perante o público. As emissoras que possuíam auditórios – como era é o caso
em 1965, sob a orientação de José Roberto Soave, a consolidação
da Difusora – foram obrigadas a passar por um processo de transformação, o que culminou
do esporte e jornalismo nas ondas da Difusora AM.
no fortalecimento do jornalismo e prestação de serviços à população, além da promoção de
Os programas de auditório – à época tão consolidados –
gincanas e apoio ao carnaval de rua com transmissão dos desfiles. E assim se deu. Para essa
foram perdendo atratividade perante o público. As emissoras
nova estratégia, a Difusora foi buscar em Avaré (SP) o jovem José de Oliveira de Garcia
que
possuíam auditórios – como era é o caso da Difusora – foNetto. “Os Cardeais da Notícia”, “A Equipe Verde”, “Os Intocáveis” e o “Opinião de

10

GUARDA JR, J.J M. Rádio Difusora de Piracicaba (1933/2003: 70 anos de história)Piracicaba, 2003.
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ram obrigadas a passar por um processo de transformação, o
que culminou no fortalecimento do jornalismo e prestação de
serviços à população, além da promoção de gincanas e apoio ao
carnaval de rua com transmissão dos desfiles. E assim se deu.
Para essa nova estratégia, a Difusora foi buscar em Avaré (SP) o jovem José de Oliveira de Garcia Netto. “Os Cardeais da Notícia”, “A Equipe Verdade”, “Os Intocáveis” e o
“Opinião de Garcia Netto” foram criados sob o comando e
apresentação do novato. Foi narrador oficial das principais
partidas em que jogavam o Esporte Clube XV de Novembro
de Piracicaba e seus adversários. As transmissões esportivas
ganharam uma nova linguagem, o que consolidava a Difusora como uma referência no esporte e no jornalismo. A voz de
Garcia Netto se calou quando ele sofreu um acidente automobilístico na rodovia Fausto Santomauro – que liga Piracicaba
a Rio Claro (SP) – no dia 15 de março de 1973.
A Difusora emudecia e o rádio piracicabano perdia uma
das mais brilhantes mentes da comunicação radiofônica. Em
1990, a Prefeitura Municipal de Piracicaba nomeou o ginásio
anexo ao ginásio municipal Waldemar Blatkauskas de “Miniginásio Garcia Netto”, em alusão ao comunicador que se
tornou popular em Piracicaba. Alguns programas marcaram
época na programação da PRD6, como foi o caso de “Cortina de Veludo”, apresentado por Nélio Ferraz de Arruda e
Eduardo Fernandes Filho.
A atração contava com crônicas, números musicais e
poesias, fato que acabou chamando a atenção de ouvintes de
outros estados. Outro programa conduzido por Arruda foi
o “Isto Mesmo, está Errado”. Tratava-se de um humorístico
que acabou sendo um dos adorados dos ouvintes, além de
outros já citados neste artigo.
A Difusora foi um grande celeiro de políticos, pois os
radialistas Ary de Camargo Pedroso, Nélio Ferraz de Arruda, Roberto Morais e Lair Braga se embrenharam na políti-
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ca municipal e estadual. Pedroso foi eleito deputado para a
Assembleia Legislativa Paulista; Nélio Ferraz de Arruda tornou-se prefeito quando da morte do então Luciano Guidotti.
Já, Morais, iniciou na Câmara de Vereadores de Piracicaba
sendo eleito vereador por dois mandatos. Atualmente o parlamentar está no quinto mandato consecutivo por Piracicaba
na Assembleia Estadual. Apresentou, na Difusora, os programas “Manhã Total” e “Sábado na Difusora” quando era
funcionário da empresa. Lair Braga foi eleito vereador pelos
municípios de Charqueada e Piracicaba, sendo que finalizou
seu mandato no dia 31 de dezembro de 2020, após ter sido
eleito vereador, por Piracicaba, em 1º de janeiro de 2017.

A CHEGADA DA FM
O surgimento da Rádio Difusora FM A Difusora AM seguia seus propósitos de levar jornalismo, esporte e prestação de
serviços à população que recebia o sinal da precursora, já que
a emissora não transmitia somente para Piracicaba. Ouvintes
de toda a região participavam de seus programas apresentados
por seus locutores. Um grande feito para a organização foi à
implantação da emissora de frequência modulada no prefixo
102,3 MHz, que se mantém até hoje. Em 1977 o Ministério das
Comunicações autorizava para o município a primeira emissora que viria a transmitir a programação em estéreo e em frequência modulada. Maria Conceição Pippa Soave relatou em
2003, que seu sobrinho, José Roberto Soave, foi aos Estados Unidos e comprou equipamentos para estúdios e transmissão, considerados à época, de última geração: Ele foi para os Estados
Unidos visitar emissoras de rádio que já trabalhavam com esta
frequência. Comprou todos os equipamentos e veio embora.
Fez um empréstimo imenso em dólar e naquele tempo do AI-5. Todo mundo o chamava de louco. Um jornal da
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programação em estéreo e em frequência modulada. Maria Conceição Pippa Soave relatou
em 200311 que seu sobrinho, José Roberto Soave, foi aos Estados Unidos e comprou
equipamentos para estúdios e transmissão, considerados à época, de última geração:
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A modernização, aponta Vieira (2013), não se deu apenas na compra de equipamentos para a nova emissora de frequência modulada, mas para estúdios e parque de 11SOAVE,

SOAVE, Maria Conceição Pippa. Entrevista constante na monografia: “Rádio Difusora de Piracicaba
(1993/2003): 70 anos de história. Autor: José de Jesus Guarda Jr. Piracicaba-SP. 2003.
12
Ato Institucional nº 5. Decreto do Regime Militar que fechou o Congresso Nacional.
11
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Maria Conceição Pippa. Entrevista constante na monografia:
“Rádio Difusora de Piracicaba (1993/2003): 70 anos de história
Além de ser pioneira, também na frequência modulada, a organização investia na precursora, ou seja, na Difusora
AM, com modernos equipamentos eletrônicos que possibilitaram o aumento de potência e a melhora na qualidade do
áudio. Reportagem do Jornal de Piracicaba, publicada em 12
de outubro de 1979, revelou que a empresa investiu mais de
R$ 5 milhões de cruzeiros na compra dos componentes eletrônicos e transmissores, importados por José Roberto Soave.
Até mesmo o prédio localizado na Praça José Bonifácio,
sede das emissoras, passou por uma grande reestruturação para
abrigar as rádios. A época, matérias jornalísticas apontavam que
a Difusora FM era a mais potente do interior paulista, com um
transmissor da marca Gates, irradiando do parque de transmissão implantado no bairro Capim Fino, situado às margens da rodovia Fausto Santomauro – a Piracicaba – Rio Claro. O sistema
irradiante da emissora continua nesse local e tem autorização
da Anatel para irradiar a potência final de 50 mil watts, o que
garante uma excelente abrangência em Piracicaba e na região.
A Difusora FM possui uma programação musical em Hit
Parade (sucessos) dirigida ao público feminino na faixa etária
dos 10 aos 49 anos. Com variedade musical, promoções, quadros com a participação do ouvinte e prêmios, o que vem colocando a rádio em lugar de destaque na cidade. A emissora
FM conta com uma plástica moderna e dinâmica, compatível
com o lugar que ocupa entre as principais emissoras do país.
Com potência final de 5000 watts de seus transmissores,
a emissora AM abrange os municípios paulistas de Piracicaba, Rio Claro, Limeira, Tietê, Águas de São Pedro, São Pedro,
Santa Bárbara d’ Oeste, Americana, Nova Odessa, Saltinho,
Cerquilho, Laranjal Paulista, Santa Maria da Serra, Itapetininga, Campinas, Porto Feliz entre outros. Posteriormente, em
1982, o Ministério das Comunicações autorizava para Piraci-
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caba mais duas concessões de FM: uma para Rádio Alvorada
LTDA – atual Jovem Pan News – e a outra para a Rádio Educadora AM. Ambas colocaram no ar em 1983 e 1986, respectivamente, as suas emissoras FMs. Atualmente o município
conta com oito concessões de radiodifusão outorgadas pela
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
São elas: Rádios Difusora AM (650 KHz) e FM (102,3
MHz); Rádios 16Educadora AM (1060 KHz) e FM (103,1
MHz); Rádio 97 FM17 (97,1 MHz); Rádio 13O antigo parque
de transmissão da Rádio Difusora era na avenida dos Marins, às margens do Rio Piracicaba. Atualmente está no bairro
rural Godinhos. Transmissor importado dos Estados Unidos
15Site: www.portaldifusora.com.br. Acesso em 24 set. 2019
Espaço onde estão localizadas as emissoras no rádio. Rádio
97 FM é a antiga Alvorada FM. Atualmente transmite a programação religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus. Jovem Pan News AM18 (910 KHz), Rádio Educativa FM (105,9
MHz) e Rádio comunitária Nova Cidade FM19 (90,9 MHz).

A DIFUSORA ATUAL
Já, nos anos 2000, a Rádio Difusora inauguraria seus
novos estúdios, após uma reforma geral que proporcionou a
acomodação da empresa em amplas e modernas instalações,
no mesmo local de origem, ou seja, Praça José Bonifácio, 815.
Desde o investimento de novos equipamentos importados
dos EUA na década de 1980, as emissoras continuam com a
mesma potência – 5.000 watts para a AM e 50.000 watts para
a FM. Houve, sim, uma modernização em sua sede, o que
possibilitou a criação de estúdios novos e digitais com equipamentos de última geração. Equipamentos modernos estão
instalados nos estúdios das emissoras AM e FM.

reforma geral que proporcionou a acomodação da empresa em amplas e modernas
instalações, no mesmo local de origem, ou seja, Praça José Bonifácio, 815.
Desde o investimento de novos equipamentos importados dos EUA na década de
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1980, as emissoras continuam com a mesma potência – 5.000 watts para a AM e 50.000
watts para a FM. Houve, sim, uma modernização em sua sede, o que possibilitou a criação
de estúdios novos e digitais com equipamentos de última geração.
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Uma das grandes perdas para Piracicaba foi o fato de a Difusora AM deixar de
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repórteres de agências de notícias da Radioweb (agência que
fornece informações para emissoras parceiras). A sua torre de
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A Grade de programação da Rádio Difusora AM, de segunda a sexta-feira, é
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notícias, novelas etc. Apresentação: 11 Ary Jones; 11h/11h30
– Resenha Esportiva 1ª edição. Programa com resumo e comentário de esportes em geral, a nível local e regional. Apresentação de Vitor Prates 11h30/12h – Jornal da Difusora: política, cotidiano, cultura e esporte. A informação e a prestação
de serviços; 12h30/13h – Os Donos da Bola: Apresentado por
Sérgio Patrick, o programa informa os principais fatos do esporte, com a participação de convidados ao vivo e de toda
a equipe da Bandeirantes; 13h/14h – Bora Brasil – programa
informativo com muitas entrevistas e informações; 14/17h –
Programa Musical.
Músicas variadas, prêmios, alto astral; 17h/17h55 – Bastidores do Poder: entrevistas ao vivo sobre temas em destaque no dia. Palavras de colaboradores sobre saúde, educação,
qualidade total, publicidade, vinhos, gastronomia e tecnologia da informação; 17h55/18h – Mensagem de Reflexão – Ave
Maria; 18h/19h – Programa Resenha Esportiva. Apresentação:
Vitor Prates; 19h/20h – A Voz do Brasil20; 20h/24h – Começando a noite para uma madrugada tranquila e gostosa, ouvindo
as melhores músicas de todos os tempos da programação da
Difusora. Central de Jornalismo Difusora: Notícia de hora em
hora: 9h/10h/11h/14h/15/16h/17h/20h/21h e 22h. Fonte: www.
portaldifusorapiracicaba.com.br. Acesso em 07 jan. 2021. Já a
programação da Rádio Difusora FM (102,3 MHz) está postada com estas informações. A saber: 0h/4h – Madrugada Difusora: Sucessos atuais, além dos hits do passado.
Músicas nacionais e internacionais variadas: MPB, pagode, dance, pop; 4h/9h – Sertanejo Nota 10: Grandes sucessos sertanejos; 09/12h – Manhã Alto Astral: Programa
musical com a participação de ouvintes, dicas, informações,
prêmios e muito mais; 12h/13h – Flashback Difusora: Programação com as melhores músicas das décadas de 70, 80
e 90; 13h/17 – Programação variada e popular com prêmios
e participações, além do quadro: Alô Difusora (das 14:00 às
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15:00) e As Melhores da Difusora (15:00 às 16:00); 20 Informativo do Governo Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. 12 17h/19h – Rodeio
Difusora: O melhor da música sertaneja no final de tarde;
19h/20 – A Voz do Brasil; 20h/24 – As Melhores da Difusora: As músicas mais pedidas por nossos ouvintes durante
a programação. Fonte: www.portaldifusorapiracicaba.com.
br. Acesso em 07 jan. 2021.

O FUTURO DA EMISSORA
Com o surgimento das redes sociais, o rádio sofreu um
grande revés porque o ouvinte deixou de ligar nas emissoras para solicitar músicas, já que o Youtube, por exemplo,
disponibiliza não só canções, mas vídeos de outras naturezas. Outro grande problema enfrentado, principalmente, pelas emissoras de AM são as interferências atmosféricas. Em
determinados locais, como é o caso do centro da cidade, a
sintonia fica prejudicada devido ao chiado. O Ministério das
Comunicações – por meio da Anatel – é o detentor de todas
as concessões de rádio do país, sendo que está autorizando,
gradativamente, a migração do AM para o FM depois de observada a disponibilidade no dial.
A proprietária da emissora encara o crescimento das redes sociais como uma forma de alavancar os negócios, já consolidados pela organização: Não vemos como concorrência
e, sim, como ferramentas para alavancar os negócios. Acreditamos que novas ideias irão surgir para que o rádio se modernize cada vez mais e alcance novos horizontes. Estamos
no Facebook, Instagran e Youtube (SOAVE, 2021). As receitas
publicitárias, até então compartilhadas com a mídia impressa
e televisiva, passaram a ser divididas, também, com as redes
sociais, além de blogs e sites pessoais. A Rádio Jovem Pan da
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capital paulista, a exemplo de outras espalhadas pelo país,
adaptaram seus estúdios para transmissões por TV.
É possível o ouvinte acessar o site da emissora para ouvir e visualizar o conteúdo simultaneamente. Com o slogan
“A Rádio que Virou TV”, a Jovem Pan iniciou suas transmissões para o formato de televisão a partir das 6h da manhã,
de segunda a sexta-feira. A Difusora tem câmera nos estúdios, mas ainda não produz conteúdo específico para a web,
apenas disponibiliza o áudio. Informações da Agência Brasil
(2019) apontam que 1500 emissoras – das 1781 rádios AMs
existentes no Brasil – solicitaram a migração para frequência
modulada, Na primeira etapa, 960 delas foram autorizadas a
operar em FM na faixa de 88 Megahertz (MHz) a 108 MHz. As
demais candidatas estão aguardando a conclusão do processo de digitalização da televisão, que vai liberar espaço para
a continuidade da migração. Em. Piracicaba, até o momento,
nenhuma emissora AM migrou para o FM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escrever sobre uma das emissoras mais antigas do país é
motivo de orgulho. Foi autorizada a funcionar em Piracicaba,
no ano de 1933, como Rádio Clube, sendo que foi mantida
por seus ouvintes numa espécie de clube, mesmo.
Orquestras e bandas musicais deram o tom naquele 12
de outubro de 1933 – portanto há 88 anos. O tempo passou,
a Clube virou PRD6, e algum tempo depois, Difusora, sendo que se tornou uma referência no Estado e, porque não, no
país. Assim como outras empresas de comunicação, a Difusora
aguarda posicionamento e autorização da Anatel para poder
migrar sua frequência de AM para o FM. Outra questão a ser
suscitada, é que não houve renovação no quadro de locutores,
não somente da Difusora, mas, também de suas concorrentes.
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O rádio de interior sempre pagou baixos salários, mas,
no passado, havia uma compensação pela venda de publicidades. O momento, também, era outro, o rádio vivia seu apogeu e, consequentemente, as grandes empresas e o comércio
em geral disponibilizavam recursos a serem aplicados em
publicidades com maior frequência do que é hoje. Não que
isso não ocorra agora, mas, as receitas publicitárias foram divididas para outros canais de comunicação da internet. Idalício Castelani, Ari Pedroso, Atinilo José, Garcia Netto, além
de outros profissionais do microfone, eram campeões de audiência e de verbas publicitárias. Não foram substituídos à
altura. Primeiro: a remuneração não é atraente e, segundo,
o rádio precisa se reinventar para atrair novos profissionais.
A Difusora nasceu pequena com apenas 25 watts de potência. O seu primeiro proprietário não vislumbrou a gigante
que seria anos mais tarde, mesmo com o surgimento da televisão em 18 de setembro de 195023, por Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. De uma emissora com associados, tornou-se bem sucedida com a venda de publicidades
e espaços comerciais. Fiori Gigliotti (ex- Rádio Bandeirantes
AM), Léo Batista e Francisco Milani (TV Globo), Gil Gomes
(SBT / Rádios Record e Capital de SP), além de outros nomes
consagrados da mídia nacional, passaram pela Praça José Bonifácio, 815.
Superando a sua timidez inicial, a Rádio Difusora S.A.
logo atingiu o seu auge em Piracicaba, sendo porta voz da
população por meio de programas jornalísticos, esportivos e
de entretenimentos. Nos anos 2000, dois fatos complicadores
atingiram as emissoras de AM, e com a Difusora não foi diferente. Primeiro: o surgimento gradual da internet fez com
23 Inauguração da PRF3 – TV Difusora – Tupi – de São Paulo
(SP). A primeira emissora de televisão da América Latina que
os veículos de comunicação dividissem os seus ouvintes para
com a web. As fatias do bolo da audiência e de receitas publi-
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citárias agora passaram a ser compartilhadas em uma escala
maior com o Youtube e Facebook, por exemplo.
Outra grande dificuldade são as próprias frequências
de AM que já estão obsoletas na qualidade de áudio, devido à interferências atmosféricas. É difícil sintonizar essas
emissoras nos grandes centros urbanos por causa dos ruídos
provocados, na maioria das vezes, por fios de alta tensão da
rede de energia elétrica. Uma grande baixa na programação
foi o fato de parar de transmitir as partidas do Esporte Clube XV de Novembro – considerado um ícone do município
-, abrindo brecha, mais uma vez, para o fortalecimento de
suas concorrentes.
As redes sociais estão aí, cada vez mais fortes! Emissoras
tradicionais brasileiras – uma delas a Jovem Pan, de São Paulo (SP) – já adotou o bordão “Jovem Pan – a rádio que virou
TV”, em alusão ao processo de transformação da emissora
para atingir o público que está migrando para os aplicativos.
Isso, de fato, para a Difusora, segundo a gerente comercial da
emissora, não é problema, sendo que a gestora destacou neste
artigo que a empresa está inserida no Facebook, Youtube e
Instagran e, o surgimento das mídias sociais, serve para “alavancar” a programação existente.
E qual seria uma solução de curto prazo para o fortalecimento do rádio? Acreditamos na prestação de serviços à
população, já que executar músicas na maior parte da programação não chama mais a atenção do ouvinte, justamente porque ele tem à disposição uma gama de aplicativos que fornecem qualquer tipo de gênero musical a qualquer hora e, além
do mais, sem custo algum, bastando, apenas, ter uma boa
internet para acessar o conteúdo. Num passado não muito
distante, era comum o ouvinte de rádio ligar para a emissora
e pedir alguma música para gravar, iniciativa que caiu em
desuso pelo surgimento da rede mundial de computadores.
Talvez um dos empecilhos a ser resolvido num curto e médio
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espaço de tempo, refere-se à qualidade sonora. Mas, esse feito
não depende somente da empresa e, sim, de autorização da
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o que deve
ocorrer em breve, garantindo uma melhor recepção e audição
do sinal. Enquanto isso, os ouvintes têm à disposição o site
portaldifusora.com.br, sendo que é possível ouvir as emissoras com uma qualidade melhor.
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Memórias e
História do IHGP

O Centro Histórico e Cultural
“Nélio Ferraz de Arruda”
Profa. Sara Rodrigues

MEMORIAL
O CENTRO FOI CRIADO com a intenção de se prestar uma homenagem ao então vice-prefeito do município, na época da
implantação da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
– FUMEP. Um olhar mais apurado, direcionado à preservação da memória histórica da Instituição, levou a FUMEP a
conceber e a implantar esse seu Centro Histórico “Nélio Ferraz de Arruda”.
A nominação do espaço remete à reconstituição histórica da Fundação, ao procurar reverenciar a memória de Nélio
Ferraz de Arruda, vice-prefeito à época da implantação da
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FUMEP e que assumiu o projeto, após o falecimento do então
prefeito Luciano Guidotti, autor da iniciativa, em 1967. Aos
que acompanharam aqueles acontecimentos, aliás, saltou aos
olhos a lealdade de Nélio quanto ao projeto concebido por
Luciano, demonstrando honestidade e sem se vangloriar,
em momento algum, de algo que apenas devia concluir, em
atitude de honra e memória póstuma ao prefeito infelizmente falecido.
A iniciativa da Fundação, ao criar o seu Centro Histórico
e Cultural, surgiu da necessidade de se promover e valorizar
a cultura como forma de potencializar as suas ações educativas. O imediatismo dos dias atuais, fundados nas redes sociais e nas conexões de alta velocidade, acaba fazendo com
que se perca, por outro lado, a essência dos nossos dias, levando ao esquecimento de como foi que chegamos ao ponto
em que estamos. O Centro Histórico e Cultural da FUMEP,
homenageando aqueles que se esforçaram para a existência
da Instituição, visa resgatar esta essência, fazendo e produzindo história tendo por base os conteúdos da nossa própria história.
A partir de uma proposta feita pela Diretoria Executiva da FUMEP, por ocasião da celebração dos 50 anos da Instituição, seguiu-se o levantamento histórico, realizado pelo
Departamento de Comunicação. O foco do CHCF, em suma,
é preservar a memória de seu passado, como iniciativa eficaz
para que se mantenha a identidade educacional da Instituição e procurando fazer com que as pessoas se sintam parte
integrante do espaço, concebido para trazer, à luz, a história
de todos os que contribuíram para os mais de 50 anos da FUMEP.
Nesse sentido, o CHCF resgata e apresenta peças antigas
que retratam a evolução dos materiais utilizados pela Instituição em seus processos de ensino, atrelados a uma linha do
tempo que vai contando a história da Instituição para ilustrar
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a constante e permanente evolução de seu itinerário acadêmico. Por conta disso, o CHCF abriga objetos e equipamentos
que contribuíram para a formação de milhares de alunos que
passaram pelas Unidades de Ensino mantidas pela FUMEP.
Após um amplo e cuidadoso estudo inicial, percebeu-se a importância de se pontuar alguns caminhos percorridos, havendo, a partir daí, a colaboração mais do que valiosa
de funcionários e professores acerca de peças e materiais de
importância histórica e relevantes para serem expostas no
novo espaço. Concluído o trabalho e terminada a montagem
do espaço, eis que o CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL
“NÉLIO FERRAZ DE ARRUDA” já pode, de agora em diante, cumprir com a nobre função de honrar o passado, educar
para o presente e preparar para o futuro, certamente brilhante, da FUMEP, após a intenção inicial ter se materializado no
sentido de se reconhecer que o presente e o futuro somente são verdadeiramente prósperos quando é feita a devida
e necessária valorização do património material e imaterial
da própria história. Profa. Sara Rodrigues Coordenadora do
projeto de implantação do Centro Histórico e Cultural Nélio
Ferraz de Arruda.

148

REVISTA IHGP

REVISTA IHGP

149

Memórias e
História do IHGP

Faculdade de Agronomia no Paraná,
Criada por piracicabano,
completou 50 anos
Adolpho Queiroz
é Secretário Municipal de Cultura e sócio do IHGP
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A entrada da Faculdade Luiz Meneghel, em Bandeirantes, no Paraná.

O MÊS DE NOVEMBRO de 2020, foi de comemorações na cidade
paranaense de Bandeirantes. Foram os 86 anos de fundação
do município, no dia 14 e os 50 anos da Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, no dia 25. O patrono da instituição é um
piracicabano, que com seu irmão João Meneghel, decidiram
mudar-se de Piracicaba no final dos anos 50 e, com atividades
no ramo agropecuário, ajudaram a construir aquela cidade.
Luiz Meneghel nasceu aqui em Piracicaba; mudou se
com o irmão João para o norte do Paraná; mas seu maior mérito foi ter incentivado a construção da Faculdade de Agronomia que leva o seu nome naquele Estado. Além dela, a cidade
o homenageia com o nome do estádio de futebol local.
Luiz e João eram proprietários da Usina Tamanduá, com
os demais irmãos, após a sua fundação pelo pai Paolo Meneghel. Ela foi montada pelo grupo Dedini em 1951, na divisa
de Santa Terezinha e Charqueada. No seu auge, no final dos
anos 50, a usina produzia mais de 97 mil sacas de 60 kg de
açúcar por ano
Depois que chegaram ao Paraná os irmãos, além da irmã
Maria, casada com Domingos Zambom, ampliaram seus negócios e atividades. Em 29 de maio de 1968 foi criada a FEB
– Fundação Educacional de Bandeirantes, tendo a Faculdade Superior de Agronomia iniciada em 1971, em 1973 a FEB,
passou a ser chamada Fundação Faculdade de Agronomia
“Luiz Meneghel” (FFALM). Hoje está incorporada a UENP,
Universidade Estadual do Norte do Paraná, e possui outros
cursos, além do de agronomia, que se tornou uma referência nacional.
Para o professor Durval Dourado Neto, diretor da
ESALQ, que deu suporte nos anos iniciais para a consolidação do projeto educacional da instituição, “A Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São
Paulo, saúda a Escola de Agronomia Luiz Meneghel, no Pa-
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raná, pelos 50 anos de existência, especialmente no segmento
da Agronomia. As instituições públicas de qualidade, responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão, além do empreendedorismo em que têm se destacado, consolidam a formação do
profissional da área de Ciências Agrárias do Brasil. Sucesso e
vida longa!”
O prof. Thomaz Caetano Ripoli, que pertenceu aos quadros da ESALQ, como professor do Departamento de Engenharia de Biossistemas, área de mecânica e maquinas agrícolas, foi também titular na Faculdade Luiz Meneghel, em 1971,
entre outros tantos piracicabanos ligados a Esalq que por lá
passaram. E os de lá, que vieram fazer mestrado, doutorado e
aperfeiçoamento na “Luiz de Queiroz” em Piracicaba.

CONTRIBUIÇÕES DO IHGP E LEMBRANÇA DOS FAMILIARES
O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba publicou nos anos 80, o livro do seu ex presidente, Pedro Caldari,
que recontava histórias do bairro da Vila Rezende, do grupo
Dedini e falava um pouco também sobre a velha Usina Tamandupa, como se pode ver no seu site da instituição.
Para o atual presidente do IHGP, Vicente Ometto Maurano, a Usina Tamandupa foi “uma referência em minha vida,
porque morei por lá nos anos 70, quando a Costa Pinto a comprou dos Meneghel. O sr. Luiz fez questão que preservássemos a casa onde ele morava, pois de lá, perto das moendas,
ela escutava o barulho e, quando elas paravam, sabia que tinha que ir até lá verificar o que estava acontecendo.”
O empresário piracicabano Juliano Meneghel Dorizoto
foi um dos descendentes piracicabanos, convidados para participarem da festa do cinquentenário da instituição naquele
mês. Em nome da familia ele disse que “Fui estudante naquela instituição, nos anos 90 e entendo que os investimentos
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em educação são os maiores incentivos para o crescimento
do país. Aprendi, desde então, que o agronegócio seria no
futuro, a base da riqueza e construção do Brasil, como de fato
hoje está ocorrendo. Honrado, em nome da nossa familia, por
poder compartilhar este momento de homenagens a ele.”

Legenda: Luiz Meneghel, que foi vereador e presidente da Câmara, em Bandeirantes, Paraná.
(Foto acervo de Pedro Vicente Ometto Maurano, IHGP)
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Legenda: Os irmãos Meneghel, na casa da familia, rua Governador Pedro de Toledo. Ao centro os
patriarcas Paolo e Angelina Meneghel, com os filhos José, Pedro, Amábile, Paulina, Luiza, sendo Luiz
o primeiro em pé à direita. Maria é a terceira em pé, à direita, e atrás dela, João, que foi com o irmão
para o Paraná. (Foto Acervo da Familia Meneghel)
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Memórias e
História do IHGP

Viver vive-se vivendo
Cecílio Elias Neto
Memórias de um escrevinhador

1. AGRIDOCES LEMBRANÇAS DE THALES DE ANDRADE
DOU-ME CONTA DE QUE vivi 60% do século que terminou. Muitos viveram-no mais do que eu, em idade. Mas me sinto privilegiado por ter vivido mais da metade deste século com
tanta intensidade. Privilegiado, sim, pois tudo me aconteceu
muito cedo, desde a minha adolescência quando, aos 16 anos
– em 1956 – eu já estava na redação do “Diário de Piracicaba”, dando os primeiros passos para a vida jornalística que
não imaginei pudesse ter-se tornado tão longa. E mais privilegiado ainda por ter conhecido pessoas que, hoje, são parte da orgulhosa memória piracicabana, patrimônios nossos.

156

REVISTA IHGP

Vi, ouvi, participei – muitas vezes como ator, outras como
espectador, mas no palco e nos bastidores do teatro da vida
em Piracicaba.
Procurando um livro em minha biblioteca, eis que me
deparei com um todo ornado livro de Thales de Andrade,
com uma dedicatória especial num ornato de prata, oferecido
à minha primogênita, então recém-nascida, Patrícia, em 1965.
E a saudade bateu forte. Thales de Andrade era amigo de
meus pais, de frequentar minha casa, sempre acompanhado
de João Chiarini. Aquele homem gordo, generoso, bonachão
era um dos meus ídolos literários, do qual eu havia bebido
maravilhas como “Saudade”, “A Filha da Floresta”, entre tantos outros. Recordo-me de Thales contando sobre o título de
seu livro, “Saudade”, algo que merece ser relembrado por,
agora, já se tratar de acontecimento histórico. Contava-me
Thales que, ao terminar o livro que se tornou recordista de
vendas em todo o Brasil, uma preocupação lhe veio: o título
da obra. Ele queria fosse “Saudade”, mas esbarrava em intelectualismos: saudade é sentimento difícil de se explicar, saudade é palavra sem definição – como as crianças entenderiam
saudade, que criança sente saudade? E contava que, sendo
professor primário na zona rural, fez um teste com a criançada. Quase todos sabiam o que era saudade: um tinha saudade da goiabada que comera na casa de uns tios, outro sentia
saudade das férias no sítio dos avós. E um garotinho, menino
negro e pobrezinho, respondeu chorando para a pergunta de
Thales: “eu sinto saudade de minha mãe que morreu.” Então,
Thales Castanho de Andrade entendeu que, há sentimentos,
ainda que indefinidos, universais. E «Saudade» se transformou num clássico da literatura infantil brasileira.
Thales de Andrade foi um dos homens mais generosos
que conheci na vida, de uma bondade extrema. João Chiarini
chamava-o de “a maior criança grande do Brasil”. Dois episódios, em minha vida, tiveram Thales de Andrade como per-
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sonalidade determinante, aquele que me deu autoconfiança,
que me fez acreditar e tentar a caminhada. A primeira vez
foi em 1958, quando eu apenas tinha saído do Colégio Dom
Bosco, com alguma famazinha de ter boa redação, de ler muito. Então, fui procurado por pessoas de Tatuí que, em minha
casa e levados por Thales de Andrade, me propunham fazer
uma palestra sobre o grande escritor tatuiense, Paulo Setúbal, pai de Olavo Setúbal, um dos donos do ltaú e político de
nomeada. Coincidentemente, enquanto aquelas pessoas me
faziam o convite, entrou em casa um dos meus mais queridos
professores salesianos, o padre Eduardo Affonso, professor
meu de Literatura brasileira e universal. Tomando conhecimento do que se tratava, foi o padre Eduardo quem deu o
tema da palestra, para mim, uma criança de apenas 17 anos:
“As reticências de Paulo Setúbal...” Pretensioso, topei.
Thales de Andrade seria o outro palestrante daquela
noite, o principal. E aquilo me dava tremores e dor de barriga.
Então, falei, falei, o garoto falando diante do mestre. Quando
terminei, os aplausos de estimulo me assustaram. E Thales
me deu a mais bela lição de minha vida: para me estimular,
para me impulsionar, ele disse que não faria mais a palestra,
querendo que a noite em Tatuí se encerrasse com as minhas.
Entendi o gesto magnânimo e chorei muito. E Thales, mais
do que nunca, se transformou numa das mais belas figuras
humanas que jamais encontrei na vida. E foi o mesmo Thales de Andrade quem, no meu primeiro romance, foi um dos
prefaciadores do livro “Um Eunuco para Ester”, ao lado de
figuras inesquecíveis como Alceu Maynard de Araújo, Miroel
Silveira, J. Cavalheiro, João Chiarini.
Saudade de Thales de Andrade, saudade de Thales ...
Saudade, talvez, de um tempo em que havia mais gigantes do
que anõezinhos, tão diferentemente de agora quando não se
fazem mais Thales de Andrade como antigamente.
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2. MONSENHOR ROSA, SANTO DE DAR MEDO
A impressão que me fica é a de que Monsenhor Rosa,
vigário da antiga Matriz de Santo Antônio, era o verdadeiro
dono de Piracicaba. Durante os anos da ll Guerra, de que me
recordo – e nos mais próximos que a sucederam – tudo o que
se fazia na cidade, pelo que eu ouvia dos adultos, tinha que
passar pelo crivo de Monsenhor Rosa. Ou, então, precisava
ser feito sem que ele soubesse. Fui deixando a meninice ouvindo coisas como “lá vem o Monsenhor Rosa”; “cuidado,
Monsenhor Rosa está chegando”. Ele tinha um defeito nos
olhos e arrastava-se pelas ruas. Humilde e pobrezinho, tinha, no entanto, tal majestade que as pessoas como que se
curvavam ao vê-lo. Na verdade, eram tempos em que o clero se impunha pela força do mistério mesmo num mundo
laico e abalado em seus valores. Ou por causa disso, pois os
horrores da Guerra abalaram estruturas familiares, certezas
morais. E Monsenhor Rosa era a rocha dogmática, o homem
que parecia saber dos segredos de céus e de infernos. Se ele
os conhecia, não sei. Mas, com toda certeza, os segredos da
cidade, ele os conhecia todos, os escondidos das pessoas, a
vida clandestina, as ambiguidades, desejos, paixões, abafados em moralismos que ainda sobreviviam. Monsenhor Rosa
era o guardião de uma moralidade que se ia rachando. Ora,
que pecados podem cometer crianças de sete, oito anos? Pecados infantis parecem, agora, impossíveis. Mas, nos tempos
de Monsenhor Rosa, todos éramos pecadores: jovens, velhos,
crianças. E, se fossem protestantes, mais pecadoras, ainda,
as pessoas. E, se maçons, o inferno seria pouco. Meu pai era
maçom, morávamos na esquina da Catedral, as procissões
passavam em frente ao “Café Imperial” onde papai fazia o
que diziam ser o melhor sanduíche de Piracicaba, “de pernil
com cebola”. Os que sobreviveram ao tempo, ainda dizem
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o mesmo, nestes primeiros anos do século XXI: “o melhor
sanduíche”. Não sei se Monsenhor Rosa comeu daquelas
delícias inventadas por meu pai, mas sei que D. Ernesto de
Paula, primeiro bispo, deliciava-se com os quibes que minha
mãe lhe enviava. D. Ernesto, por quibes, cometia o pecado
da gula e ninguém saberá se foram, os que mais lhe davam
água na boca, os feitos em minha casa ou os quibes de dona
Alzira Maluf, de dona Mariana Kraide, não sei. O fato é que
D. Ernesto deliciava-se com os quibes feitos por minha mãe,
mesmo sabendo ser, ela, mulher de maçom. Com sete, oito
anos, lá me ia eu, também, confessar-me de meus pecados,
gravíssimos segundo a doutrina da Santa Madre Igreja e de
pastores de igrejas protestantes. Eu, pecador: por brigar na
rua, e espiar mulher trocando de roupa através da fechadura
das portas, por brincar de médico com Cidinha. A criançada,
depois da Primeira Comunhão, era obrigada a confessar seus
pecados uma vez por semana. Pois bem. Se dava sensação
de violência a “obrigação de confessar-se”, tornava-se terror
se, no confessionário, estivesse Monsenhor Rosa, com aquele
olho esquisito, a cara amarrada... Mas, hoje, admito: não sei
se ele fora sempre daquele maneira carrancudo, se já eram
coisas da velhice. Pois – quando se me aproxima a minha
própria carga de idade – não sei, eu também, se minhas carrancas são impaciências diante de tolices, se rabugices desse
tanto viver. A velhice traz-nos o sentimento da compaixão.
E impaciência diante de tolices. O fato é que, sabendo estar
no confessionário aquele santo mas severo homem, o terror
aumentava. Pois surgia a grande dúvida: que pecados contar, o que era pecado, quais os cometidos? Monsenhor Rosa
esmiuçava, queria saber e, como se fosse máquina de tortura ou de repetição, perguntava talvez sem saber para quem:
“Fez porcaria? Quantas vezes? Sozinho ou com quem?” E
uma criança de sete, oito anos ficava aterrorizada ou, então,
com vontade de rir. Mesmo porque, após a Guerra, os bares
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de Piracicaba – Nova Aurora, Leiteria Brasileira, Giocondo,
Brasserie, entre outros – recebiam uma juventude animada,
altiva, disposta a viver a liberdade. As moças usavam decotes cada vez mais audaciosos, para alegria dos rapazes e
festa nos olhos de todos. Ora, como foi possível ter-me sido
proibido revelar os meus pecados de criança? Pois Monsenhor Rosa interditou-me. Fiquei, naquela idade, proibido de
ir ao confessionário. Foi, de uma certa maneira, alívio, mas
havia uma satisfação a dar à família, a parentes, a professores
que perguntavam: “quem comungou, quem foi confessar?”
Aconteceu que, tentando prever o que Monsenhor Rosa iria
me perguntar – além de meus terríveis pecados – estudei bravamente os 10 Mandamentos sagrados. Ele perguntava essas
coisas: os mandamentos da Lei de Deus, os 5 mandamentos
da Igreja, os 7 Sacramentos. Estudei as tábuas da lei, do primeiro ao ordenamento. Ajoelhei-me para confessar e, assim
que terminou de perguntar de meus pecados -”fez porcaria
sozinho ou com quem?” Monsenhor Rosa sabatinou-me: “E
os Santos Sacramentos, quantos são?”
Fiquei feliz, senti-me vingado. Só não percebi que ele
perguntara sobre Sacramentos, não sobre Mandamentos.
Respondi, vitorioso: “Os Santos Sacramentos são 10!” Ele me
mandou para fora da igreja e que eu voltasse apenas quando
soubesse tudo de cor, na ponta da língua. Não sei porque,
aquele olhar do velho padre, de tão frio, pareceu-me ser azul.
Confesso, pois, não saber se Monsenhor Rosa foi esse santo
de que falam, se foi o horror de que me lembro. Sei, apenas,
que os meninos daquele tempo tínhamos muito mais medo
de diabos e de demônios do que amor a Deus e aos santos.
Era uma religião do medo, da morte que se mostrava às crianças, uma religião sem amor e sem alegrias. Ora, já naqueles
tempos, crianças e adolescentes não suportavam prisões e
opressões. Como agora. Pressionados e acuados, fogem, vingam-se. Lembro-me de, entre assustado e feliz, ter-me vinga-
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do do Monsenhor Rosa. Foi quando fumei o primeiro cigarro.
Eu tinha nove anos. E não me confessei do pecado horrível: o
cigarrinho na boca, Cidinha no porão.

3. COISAS DE ‘’FAZER BEM’’, DE “FAZER MAL”
Neste início de século XXI, ano 2006, há, ainda, quem
acredite em benzedeiras, benzeções, simpatias. Pode-se, então, imaginar como tenha sido naqueles já distantes anos 40,
50, até mesmo os 60 do século passado. Eram crenças que –
diante do pragmatismo e da racionalidade fria que tomou
conta do mundo – parecem bonitas. Isto é: que, sendo lembradas e revistas, revelam a verdadeira beleza de um jeito,
de um estilo de viver. Ora, todas as gerações falaram de tempos anteriores, que seriam melhores do que os do presente.
Sempre foram melhores. Pois as dores são esquecidas e ficam quase que apenas as lembranças cada vez mais doces,
como se a doçura delas aumentasse com o tempo que passa.
Piracicaba foi uma cidade de doçuras, um mundo onde crenças, superstições, lendas, mentiras contadas por gente adulta
às crianças, histórias de carochinha e da beira-rio acabaram
criando um universo por assim dizer mágico. Podia-se ir em
busca do pote de ouro com a certeza de encontrá-lo. Eram
tempos de parteiras, de benzedeiras, de rezadeiras. Uma das
mais famosas e respeitadas, em meados do século passado,
foi, com certeza, dona Carolina Martins, a Carolina Benzedeira, também conhecida como Carolina do Inácio. Ela benzia
verrugas, nó de tripa, vermes, lombriga, fazia partos, orientava as mulheres sobre higiene, saúde, prevenção de doenças. Aqueles eram tempos, também, de coisas que “faziam
bem” e de coisas que “faziam mal”. Dona Carolina sabia de
todos esses segredos e mistérios da vida. Havia coisas que
“faziam bem” e ninguém, no entanto, falava delas. Namorar,
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por exemplo. Sempre foi bom namorar, “fazia bem”, mas os
pais sonegavam a informação aos filhos, especialmente às filhas. “Fazia bem” comer banana com aveia. E “fazia bem” o
insuportável óleo de fígado de bacalhau – a odiada Emulsão
de Scott – que os pais, para horror das crianças, nos enfiavam
boca a dentro. Uma colher de Emulsão de Scott, ainda que
“fizesse bem” martirizava as crianças. E ai de quem vomitasse! Pois teria que tomar outra dose. Muitas e muitas coisas,
no entanto, “faziam mal”. Ninguém explicava porquê, mas
sabia-se que “faziam mar’. No fundo de meu baú de lembranças, há uma gula que, ainda hoje, me acompanha, dando-me
água na boca, mas que não se podia saciar: manga verde com
sal. Era uma gostosura, mas “fazia mal”. Dava dor de barriga
e até poderia matar. E também “fazia mal”, a ponto de tirar
a vida das pessoas, misturar manga verde com leite. “Fazia
mal” comer melancia antes de dormir, pois, inevitavelmente, os fantasmas iriam aparecer nos sonhos, eles e as assombrações. “Fazia mal” tomar banho após o almoço, pois podia
dar congestão.
Diz-se que, em questão de comida, coisas que “fazem
mal” nos acompanham desde o começo 0do mundo. Para Aarão e Moisés, Deus, segundo os livros, teria mostrado animais
que não poderiam servir de alimentos, impuros, “ruminantes ou de que possuam a úngula fendida”. Não escaparam
o coelho, a lebre e o porco. E os tabus continuaram ao longo
dos tempos. Assim, das coisas que “faziam mal”, mal fazia,
por exemplo, comer carne na Sexta Feira da Paixão; “fazia
mal” chupar cana e beber água, pois podia dar diabetes; “fazia mal” deixar comida no prato, pois poderia fazer falta depois; “fazia mal” olhar-se no espelho à luz do sol, pois podia
entortar a boca; “fazia mal” abrir guarda-chuva dentro de
casa, pois alguém da família poderia morrer. Estendiam-se
em direção ao infinito as coisas que “faziam mal” e, no entanto, eram muito poucas as que “faziam bem”. Estas, quase
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todas, eram restritivas, moralistas, moralizantes, rígidas. “Fazia bem” tomar banho frio todos os dias, incluindo invernos
rigorosos. A castidade, dizia-se, “fazia bem” para os moços,
especialmente os atletas, pois as energias ficavam retidas, circulando pelo sangue, músculos e nervos. Quando os padres
salesianos chegaram a Piracicaba, em 1950, a lista das coisas
que “faziam mal” aumentou. Eles trouxeram Deus e o inferno
juntos. Masturbação, além de mandar para o inferno, “fazia
mal” numa dimensão espantosa: podia deixar o rapaz cego
dos dois olhos, tuberculoso, desmemoriado ou louco, impotente quando de um pretenso futuro casamento, aumentava
as espinhas, etc. Pela fila das confissões, no entanto, parece
que a moçada não levava o terror muito a sério...

4. OS 80 ANOS DE IDADE DE TIQUINHO, O HOMEM BOM
Coisas da memória são registros que passeiam e voejam em nebulosas. Tenho certeza de ter visto o dia de meu
nascimento, névoas que me ficam de um quarto povoado de
mulheres, de uma porta que, abrindo-se para uma sala também feita de névoas, acolhia um grupo de homens, amigos
de meu pai, que fumavam charutos. Não sei se a névoa é da
fumaça de charutos, se de meus olhos de recém-nascido. Foi
na manhã de domingo, véspera de São João, 1940. E o local,
onde está o Banco Sudameris. Volto a escrever sobre essas impressões, névoas, lembranças pelo privilégio de poder estar
entre os que celebram os 80 anos de Tiquinho, o Haldumont
Nobre Ferraz, adorável filho de Seu Tico da Farmácia, meu
amigo e companheiro de toda uma vida. Assusto-me duplamente: por Tiquinho estar completando 80 anos, uma vida
linda, e de eu poder cumprimentá-lo na celebração de uma
história. Pois posso dizer que conheço Tiquinho desde aquele
dia em que nasci, meus olhos contemplando figuras, névoas,
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aquela casa na esquina das ruas Boa Morte e Moraes Barros.
Tiquinho morava bem ao lado, na rua Boa Morte, à lateral da
Catedral de Santo Antônio, antiga Igreja Matriz, vizinho do
prédio da Força e Luz, ainda conservado e imponente. Tiquinho, filho de Seu Tico da Farmácia, meu vizinho, meu amigo,
companheiro. Faço as contas: Tiquinho já tinha 13 anos de
idade quando eu nasci. Ele viu o início e o explodir da Guerra
deflagrada por Hitler. Mas viu e conheceu Jorge Pacheco e
Chaves, Jorge Coury, Samuel de Castro Neves e Luiz Dias
Gonzaga, na sua infância de bonde elétrico passando à frente
de sua casa, de comprar sorvete no bar do meu pai, o Café
Imperial, feito pelas mãos de Seu Pink. Tiquinho comprou
balas na bombonnière do Passarela, conheceu a Nova Aurora
onde Augusta Maygton, como garçonette, deslumbrava por
sua beleza que inspirava pecados. Tiquinho foi guardião da
apaixonada luta de João Chiarini por Piracicaba, um cultor da
história oral e escrita. E fez, desse zelo, um compromisso de
vida. O meu Tiquinho – pois Tiquinho é amado por muitos
e lembrado por todos, cada qual em sua recordação – sempre
foi doce e terno, mas com alma revolucionária, de uma consciência cristã transformadora. O Bairro Alto e o Piracicamirim devem, a Tiquinho, a liderança e o pioneirismo no serviço
social de leigos e cidadãos civis. Tiquinho era movido pela fé
católica, coroinha e ajudante de Monsenhor Martinho Salgot,
soldado do catolicismo, cristão convicto. Há, no Piracicamirim – onde se criou o jardim Ipanema – uma estrebaria de um
terreno baldio, que pertencia à Dalila Botelho Toledo, onde
existia a “capela do Rolador”, capelinha de bairro rural onde
Tiquinho ia ajudar Monsenhor Martinho na celebração de
missas. Até hoje, não perdôo a insensibilidade de João Chaddad – artista e cidadão sensível que se endureceu no pragmatismo da política – quando o adverti para preservar, como
secretário de obras de então, a “santa cruz do Rolador”, acho
que a última capelinha de beira de estrada a estar em área
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urbana. Não direi de uma biografia, de obras de Tiquinho,
atuante até na política, apaixonado pela educação e cultura.
Pois não conseguirei dizer tudo de Tiquinho, de seu trabalho,
de sua doação, de sua generosidade, de sua luta em defesa do
povo e das instituições, pois isso seria escrever um romance.
Neste meu fundo do baú, quero, apenas, dizer-lhe de minha
gratidão por poder tê-lo como amigo e irmão mais velho nessa nossa já tão longa jornada. Tiquinho fez, por Piracicaba,
mais do que Piracicaba sabe, nesses tempos confusos e tristes
em que a corrupção parece sepultar as boas e belas obras. Os
80 anos de Tiquinho, do Haldumont Nobre Ferraz, são uma
celebração à vida honrada, decente, digna e generosa. De Tiquinho, ficará a mais bela herança que o ser humano pode
deixar: a do homem bom.
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Na minha cidade passa um Rio...
O Rio Piracicaba.
Helder Prado – “O Pescador de Imagens”
Fisioterapeuta e fotógrafo
helderprado@msn.com

A CIDADE E O RIO; O RIO E A CIDADE.
O rio que dá nome a nossa cidade, originada a sua margem direita há quase 254 anos, confere a nós que aqui vivemos – mais do que uma dádiva – a responsabilidade de, e
a partir desta relação mútua, promover a sobrevivência do
manancial bem como a nossa própria. Cidades como a nossa
Piracicaba, criada às margens do rio que lhe deu seu nome e
que a corta, deve buscar sempre entender e fomentar o âmago
desta relação. Fica evidente a importância do rio na configu-
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ração histórica e geográfica do espaço urbano que vai sendo
ocupado e aglomerado e a difícil tarefa do uso adequado e
da convivência na busca de propor formas de uso público de
lazer e ao ar livre como a construção social de espaços de convivência entre habitantes, visitantes, turistas, migrantes e de
todos que usam o espaço público às margens do manancial
para tornar este espaço um lugar de socialização, convivência
e exercício de cidadania.
O nosso rio confirma um elemento integrante da paisagem de nossa cidade, em todas as direções. Assim sendo, seus
habitantes o incorporaram como símbolo do lugar. Por sua vez,
a expansão do espaço da cidade e o adensamento do uso e ocupação urbanos impactam sobremaneira o conjunto de águas
correntes que junto aos equipamentos instalados, sobretudo à
beira-rio, impactam, por sua vez, o ambiente natural, ocasionando e produzindo espaços deteriorados como podemos observar em quase toda sua extensão. A deterioração ambiental
desvaloriza a terra mercadoria e rechaça o uso destes espaços
por parte da população, muitas vezes significando a invasão
destas áreas por segmentos sociais “sem teto” e/ou sem vínculos sociais e alternativas de moradia na cidade.
Na região central, o rio imediatamente se incorpora à
paisagem urbana e, por consequência, ao imaginário coletivo.
A construção deste imaginário remete-se frequentemente à função do rio no surgimento da cidade e o papel desempenhado na
viabilização e manutenção do crescimento econômico local.
Em Piracicaba assistimos ao longo de décadas a forma
como o uso do espaço denominado beira rio foi se transformando ao longo nos anos.... de porto pesqueiro à movimentação de cargas, de olarias a usinas de açúcar, mais recentemente a exploração turística e de lazer toma singular atenção nos
planejamentos de ocupação de sua orla central. Assim sendo,
o espaço presente na área central da cidade, as margens do
rio tornou-se objeto de intervenção urbanística, transforma-
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do em decks e passarelas onde receberam por parte dos responsáveis (políticos e técnicos) um planejamento territorial e
gestão do espaço urbano um tratamento diferencial, consolidando paulatinamente um espaço de intenso uso público
na cidade. Porém, quando não recebem adequado tratamento
paisagístico, com intervenções permanentes, como estamos
assistindo tornam-se elementos esquecidos e maltratados no
cenário da cidade, da beira rio.
Precisamos sempre estar atentos para analisar a importância do rio na história atual da nossa cidade e de sua evolução enquanto espaço necessário e necessitado de valorização
do uso responsável do coletivo e público da nossa cidade. O
uso da beira-rio como espaço público ao ar livre com atividades ligadas ao lazer e a cultura, conjugam importância histórica para a comunidade, isto é, o rio como um símbolo de identidade local, e a existência atual e iminente de forte impacto
ambiental em relação as condições hídricas, geomorfológcas,
pedológicas e biogeográficas da bacia hidrográfica ao qual
nosso rio pertence e aqui no ambiente urbano. Cabe lembrar
que os respectivos planos diretores das cidades a montante
bem como a nossa, consideram tratar o rio a partir do reconhecimento das necessidades de revitalização da bacia hidrográfica como um todo proveniente dos impactos do abandono por
parte do poder público e dos efeitos da urbanização e industrialização generalizada e sem medidas, assim como de formas
de adequação do rio à área central das cidades por onde passa.

A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER AO AR LIVRE
Com a revolução industrial no início do século XX, o
modelo econômico passou a exigir maior produção de bens.
Novas metodologias de trabalho atrelado a mais consumo e
mais tempo livre introduziram um novo temário preferencial
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para a gestão urbana: o lazer e a recreação. Havia, também,
uma preocupação com a salubridade e a busca de uma pedagogia referente às mudanças entre o mundo rural e os novos
comportamentos necessários ao mundo do trabalho e ao convívio social urbanos.
Por longo tempo, foram as antigas praças – espaços populares, destinados ao convívio social, à troca e ao comércio,
em que predominavam a espontaneidade e a liberdade. Porém, nos parques urbanos, propiciou-se e incentivou-se uma
relação mais formal e disciplinada com os usuários, inicialmente, através da contemplação da natureza. No século XX,
com a valorização do lazer ao ar livre, os parques passam a
ter, ou deveriam ter, uma relação mais interativa com seus
usuários, sem que em sua concepção negligenciasse considerar que os parques sempre foram lugares onde as pessoas são
informadas de como se comportar devidamente em espaços
públicos. Será que estamos alcançando estes objetivos?
Apesar dos pesares dos dias atuais, historicamente, a cidade é abrigo, casa, comunidade e meio de trabalho. No entanto, nas últimas décadas, têm-se assistido a emergência de
novas formas de uso do espaço urbano voltadas para o lazer e
a cultura que privilegiam a construção de equipamentos inseridos em espaços público-privados essencialmente fechados
ou exclusivamente privados.
Ademais, em face de emergência da violência urbana
e do crescimento da sensação de insegurança, tais espaços, mesmo os abertos, sinalizam para uma pretensa sensação de proteção com a utilização de policiamento privado e/ou implantação nos locais de sistemas de segurança tecnológicos.
Por outro lado, na cidade, encontramos cada vez mais
valorizados os elementos naturais, haja vista a busca pelo espaço “mais natural” da cidade e a localização nas vizinhanças
dos empreendimentos denominados de parques e “reservas
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de natureza”. Por sua vez, o rio constitui acidentes geográficos
de grande vulnerabilidade quando perpassam áreas urbanas.
A necessidade da luta pela preservação do rio contra a
sua degradação físico-químico-social cresce na razão direta do crescimento da cidade. Seu traçado dentro do espaço
que ocupa numa cidade e sua incorporação ao espaço urbano como um todo se inscreve na história urbana de maneira
diferenciada; sendo esta história frequentemente a razão e a
explicação do maior ou menor impacto dos efeitos da urbanização, industrialização e periferização sobre o rio e, portanto,
sua degradação ambiental, social e econômica. Sabemos, no
entanto, que guardamos o rio como ícone de nossa identidade, pois frequentemente a instalação pretérita da aglomeração urbana aproveitou-se da vantagem locacional ou da
logística viária e dos recursos advindos da presença do rio
como construtor de um espaço adequado à instalação do ecúmeno. É neste sentido que encontramos, junto à comunidade
nativa, uma deferência social e um reconhecimento coletivo
da importância do rio na história de nossa cidade.
Rios, populações ribeirinhas e/ou usuárias do rio constituem elementos da mesma geografia. Nada mais justo, portanto, que entendamos as estritas razões ambientais de preservação, conservação e recuperação do ambiente ribeirinho,
incluindo e invocando seu uso, para além do manejo ambiental, sua utilização como espaço de lazer e cultura refazendo
o elo do passado com o presente e o futuro na geografia dos
habitantes nativos ou não para o melhor aproveitamento do
inestimável recurso que temos.
Não custa salientar que os maiores destinos turísticos
são urbanos e, é no espaço público que o turista e o visitante
podem de fato conceber a geografia local. O espaço público ao
ar livre inscreve a geografia dos lugares. O espaço público da
cidade nunca é um não-lugar. O termo público remete para
dois fenômenos distintos embora correlacionados: o da aces-
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sibilidade, pois tudo que vem a público está acessível a todos,
isto é, pode ser visto e ouvido por todos. Inclusive, o termo
público centra-se, também, na ideia de comum, pois o mundo é partilhado por indivíduos que se relacionam entre si,
apesar da sociedade de massa inibir a capacidade do homem
viver em comum, limitando-o cada vez mais ao confinamento da satisfação do consumo privado. O comum partilhado,
por sua vez, permite o acesso à diversidade e sua consequente apreensão e aceitação, redundando na disponibilidade da
sociedade à tolerância e à criatividade. Sem que se pretenda
omitir ou desconsiderar a gravidade da situação de classes e
da nossa desigualdade de renda, é importante constatar – a
existência possível e concreta de todos iguais e diferentes no
mesmo espaço comum.
Por outro lado, a cidade e o município vivem uma fase
de intensas transformações face às novas políticas (promoção de desenvolvimento local e sustentável) e investimentos
oriundos de financiamentos públicos, privados, nacionais e
internacionais. Na composição da sociedade local, os principais segmentos de importância política e expressão econômica. A cidade recebeu nas últimas décadas um contingente representativo de migrantes de outras cidades e estados, atraídos pela maior oferta de empregos nas indústrias e no campo. No entanto, a orientação de novas políticas econômicas,
a presença de atores externos a sociedade local, notadamente
as instituições federais, a difusão de informação e inovação
têm trazido novas demandas e novas formas de relação entre
a zona urbana e a zona rural do município. Tal conjuntura
acaba por interferir na dinâmica da gestão urbana. Há uma
tendência, em crescente, de maior participação cidadã na medida em que são criadas novas formas de organização da sociedade, fruto da intensidade do processo de urbanização e
da maior dinamização da vida cultural proporcionada pelo
ambiente da cidade com seu rio.
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No calendário festivo da cidade o rio é celebrado com
destaque há décadas na Festa do Divino, onde todos que expressam a sua fé recorrem ao rio para fortalecê-la.
No momento atual, vivendo uma pandemia que assola
o planeta, não estamos diante apenas de questões que envolvem o tratamento da água e o paisagismo das margens do
nosso rio, mas de todas as relações que possam fazer de cada
um de nós um elemento fundamental na guarda e no desejo
de cuidado e preservação permanente do nosso manancial, e
no cuidado de cada um de seus frequentadores, responsabilidade e dever de todos, setor público e privado. Ainda se torna necessário agir sobre o uso direto do rio, de suas margens,
de regras claras de permanência, do uso do espaço, da circulação do destino do lixo e resíduos produzidos por bares e
restaurantes instalados a sua margem. Por tudo isto, o espaço
denominado beira-rio deve ser transformado para ser preservado, promovendo riquezas, lazer, cultura e conhecimento
qualificado para garantir a sobrevida do nosso Rio Piracicaba
e um futuro saudável para todos.
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A grande e sempre lembrada
Estação da Paulista
Aracy Duarte Ferrari

PIRACICABA, SUAS LENDAS SE fazem presentes na linguagem escrita em livros, jornais, revistas, textos, enredos e poesias, e
na linguagem falada dos cantos e “causos” do povo piracicabano e cantada em música e retratada nas pinturas dos grandes pintores que marcaram época: Miguel Dutra, Laureano
Dorta, Eugênio Losso e outros. Além de Piracicaba, os municípios que a contornam: Itu, Campinas, Limeira, Capivari,
Tietê, São Pedro, Porto Feliz, Americana também registraram
fatos referentes à Estação Paulista.
Todas essas referências a começar pelas dos piracicabanos são ricas em detalhes alusivos a fatos ocorridos, retratam a unissonância das afirmações, enobrecem e unem pen-
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samentos férteis. Como diz o provérbio que em cada conto
se aumenta um ponto, quantos e quantos pontos detalhistas
foram acrescidos nas gerações anteriores e quantos ainda
serão nas gerações posteriores. Piracicabano é sempre bairrista, contador de estórias, compositor de choros, folclorista,
poeta, contista... O escritor é historiador que enalteceu a Estação da Paulista. Assim eu, como piracicabana de coração,
adentrei o mundo da pesquisa, misturei-o com lembranças,
as quais registro.
A Estação da Paulista, cheia de proezas e aventuras, obra
de fino gosto arquitetônico, foi resultado de um árduo trabalho do ilustre Barão de Mauá que em 1860, muito trabalhou
para a chegada da estrada ferroviária. Justificava afirmando
que ela teria dupla finalidade: escoar safras de café, transporte de cargas e pessoas. A cidade com rápido crescimento e
desenvolvimento provocou a vinda de moradores da região
que chegaram atraídos pela perspectiva de terem melhores
condições de vida.
Registro oportuno: na época foram gastos 600 mil contos
para subsidiar a Estrada de Ferro Ituana, a qual chegou à Vila
Constituição em 1877, ocasião em que os piracicabanos, de
tanta alegria, deixaram as luzes de suas casas acesas por dois
dias seguidos. Alegre comemoração, todos unidos e irmanados para registrar o grande evento.
No entanto, no decorrer dos anos, a má qualidade dos
serviços prestados, apresentando desvios de carga e estações
abarrotadas, fez com que o presidente da Câmara Municipal
em 1861, Dr Paulo de Moraes Barros (irmão de Prudente Moraes, nosso primeiro Presidente da República) reclamasse em
ofício contra a Ferrovia Ituana. A reinvindicação era substituí-la com urgência pela Companhia Paulista de Transporte,
que tinha qualidade como prestadora de serviço e era aprovada pelos entendidos no assunto de ferrovias.
A voz do Dr Paulo de Moraes só foi ouvida vinte anos
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mais tarde, em 1880. Foi um longo período de espera. Iniciou-se então um grande período de integração e comercialização
de produtos do município com outros centros do interior do
estado como Campinas, Jundiaí, Cerquilho e Santos. Facilitou o processo de compra e venda (importação e exportação),
aproximou os meios de comunicação, melhorando a cultura
e o lazer. Os trilhos, naquela época, circundavam a cidade a
cidade e o coração. Até hoje a Estação da Paulista emite raios
luminosos em nós.
Em destaque: – para a juventude da época, o mais importante era o “ponto de encontro” que acontecia na Estação da Paulista. Muitos se dirigiam até o local para viajar,
outros eram acompanhantes, mas um número expressivo
ia para flertar. Era um verdadeiro e feliz momento. As moças, bem trajadas, passeavam no leito da estação num vai e
vem em grupos de três ou quatro, em ritmo de cadência, proseando, sorrindo, enquanto os moços permaneciam encostados nas paredes do saguão. As conversas eram agradáveis,
as melhores do universo; os ecos alcançavam as distâncias e
respondiam às indagações juvenis. A fala alta era tão intensa
e vibrante que, misturada a outros sons, tornava-se uma orquestra sinfônica.
Expectativas... depois de um espaço de tempo, o trem
apitava e chegava... novas expectativas, emoções, sentimento,
corações batendo acelerado. Todos os jovens envolviam-se,
os de fora e os de dentro do trem. Ocorriam cenas gestuais,
olhares entrecruzados e até pedaços de papeis improvisados serviam de cartas de amor: amor à primeira vista e até
amor acontecido.
O tempo desse desenrolar era mínimo – em torno de
cinco a oito minutos – mas o aguenta-coração era intenso.
Antes do retorno, os jovens davam uma pausa no bar da estação para o relax e abasteciam-se saciando a sede com refrigerantes piracicabanos como Gengibirra e Cotubaina que
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tanto apreciavam. Aproveitavam o momento para comentar
sobre o criador da fórmula do refrigerante Cotubaina, Thales
Castanho de Andrade, grande autor e precursor da literatura
infantil.
Sua fábrica localizava-se na Rua Alferes José Caetano,
bem em frente ao Grupo Escolar Moraes Barros. O refrigerante era tão doce como seu livro “Saudade” e saboroso como os
sonhos juvenis.
Terminado aquele rápido encontro na Estação da Paulista, certo porque tinha data e horário prefixados, mas incerto porque só as expectativas superavam o que iria ocorrer e
como iriam ocorrer. Eram sempre momentos de beleza e graça! Depois sobravam as lembranças das pessoas, dos intensos
sorrisos, das expressões apaixonadas poéticas e muitas vezes
era um único e exclusivo encontro. Novamente saudade... !
Sobrando para o amanhã sonhos... sonhos... até chegar o outro trem de passageiro.
Hoje, ano dois mil e vinte e um, a Estação da Paulista
tornou-se um recanto cultural, com sua arquitetura conta sua
história transformando-a em prosa, poesia, em cantos carregados de encontros. Ainda muitos com carinho e dedicação
irão escrever sobre a grandeza desta estação.
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Eventos e realizações em 2020,
um ano atípico.
Mesmo sendo um ano atípico, por conta da pandemia
sobre Piracicaba e o mundo. O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba conseguiu desenvolver algumas atividades
dignas de registro nesta edição da nossa revista.
7 de março, o jornal Linguagem Viva registrou o lançamento do livro da associada Ivana Negri, com o título “Nhala
Seca”;
8 de março, Jornal de Piracicaba realizou entrevista com
a presidente Valdiza Capranico, na coluna Persona, mostrando um pouco das suas atividades no campo socioambiental e
cultural da cidade;
14 de março, os três jornais da cidade, Tribuna, Gazeta
e Jornal de Piracicaba registraram o lançamento do livro “De
tudo um pouco”, do sócio Toshio Icizuka;
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14 de maio, no jornal A tribuna, a presidente Valdiza Capranico escreveu o artigo Pandemia ou pandemônio”, sobre
as dificuldades da crise de saúde no país e em nossa cidade;
15 de maio, o Jornal de Piracicaba, na coluna Arraso
Acontece, de Paulina D´Abronzo registrou em fotos, os livros
que os diretores do IHGP estavam lendo em meio à pandemia;
14 de julho, a Tribuna registrou que o IHGP colocou
flores no Museu do Soldado Constitucionalista, na praça
José Bonifácio.
17 de julho, o Instituto divulga que fará lives pelo Instagram com seus diretores, iniciando a série em 18 de julho,
com a presidente Valdiza Capranico e estendendo se até 28 de
agosto, com os diretores Vitor Vencowski, Carolina Martin,
Leandro Pavan e Adolpho Queiroz.
28 de julho, a Gazeta registra o lançamento do livro “Nhala Seca”, de Ivana Negri e Ana Clara Negri, por meio virtual.
1º de agosto, artigo da presidente Valdiza Capranico sobre os 53 anos de atividades do IHGP na Tribuna Piracicabana,
7 de agosto, o IHGP cumprimenta o jornal Tribuna Piracicabana pelos seus 46 anos de atividades;
9 de agosto, o associado Noedi Monteiro apresenta aos
jornais proposta de reformulação do Brasão de Piracicaba,
com especial destaque feito pela Gazeta de Piracicaba;
19 de agosto, lançamento do livro sobre “A Sapucaia da
Paz” de Valdiza Capranico e Leonardo Capranico;
Também os jornais da cidade veiculam matérias sobre
livros que o Instituto pretendia lançar durante o ano. Além
do Nhala Seca e sapucaia da Paz estavam a biografia do
prof., Guido Ranzani e a história do Cemitério da saudade
em Piracicaba;
28 de agosto, o jornal Gazeta destaca a atividade conjunta entre Academia Piracicabana de Letras e IHGHP, em
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homenagem a Thales de Andrade, com a inauguração de seu
busto na sede da AP.
16 de setembro, artigo da presidente Valdiza Capranico
“Falando de Thales” , no jornal A Tribuna Piracicabana;
22 de setembro, artigo da presidente Valdiza Capranico
sobre o Dia da Árvore, na Tribuna Piracicabana,
29 de setembro, artigo da diretora secretária do IHGP,
Aracy Ferrari “Thales Castanho de Andrade”! No jornal A
Tribuna Piracicabana;
30 de setembro, o Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba elege seu novo presidente, o advogado Pedro Vicente Ometto Maurano, em assembleia geral assistida pelos
associados no salão nobre do IHGP. Os três jornais da cidade
destacaram o evento com notícias e fotos.
30 de outubro, matéria com destaque no Jornal de Piracicaba sobre a visita ao tumulo de Thales de Andrade no
Cemitério da Saudade, promovida em conjunto com a APL,
Academia Piracicabana de Letras.
18 de outubro, entrevista na página Persona, do Jornal
de Piracicaba, com o novo presidente do IHGP, dr. Pedro Vicente Ometto Maurano;
8 de novembro, o diretor Vitor Vencowski anuncia em
entrevista ao Jornal de Piracicaba, que o IHGP estará participando dos festejos dos 100 anos da estação da Paulista
em 2022.
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Dia da Árvore comemorado com plantio.
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Lives marcaram as atividades do IHGP em 2020.
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Curso de prevenção de incêndios aos diretores do IHGP no Engenho Central
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Livro Sapucaia da Paz, de Valdiza e Leonardo Capranico, homenageando a
árvore centenária da cidade, um dos livros lançados em 2020.
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Obras editadas em 2020, e que,
em razão da pandemia ainda não
foram lançadas:
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HOMENAGENS PÓSTUMAS – COM IMENSO PESAR
O IHGP REGISTRA OS FALECIMENTOS:
Em 08 de maio de 2020, o brilhante Genealogista Marcelo Meira Amaral Bogaciovas,
participativo e sempre presente aos eventos do IHGP. Na foto, com a Presidente do
IHGP Valdiza Maria Capranico.

Em 14 de junho de 2.020, o Engenheiro
José Carlos Esquierro, membro ativo da
Diretoria do IHGP e sempre presente em
todos os eventos. Na foto, com a Presidente do IHGP Valdiza Maria Capranico.

Em 04 de fevereiro de 2.021, o Engenheiro Luiz Roberto Moretti, nosso Associado
cujo brilhante trabalho em defesa de nossos recursos hídricos deixa registrado seu
nome em nossa História. Na foto com a Presidente do IHGP Valdiza Maria Capranico.
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