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Uma frase que circula 

entre os historiadores diz:

“Não há a história perfeita,

nem a completa,

nem a definitiva”.

E Áureo de Almeida Camargo em seu livro

“Efemérides amparenses” diz:

“Sempre haverá falhas em 

trabalhos deste gênero”.



Edgardo Luis Steula
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A GÊNESE DE UM TORRÃO QUERIDO

Nesta terra serpenteada pelo rio Jaguari a vida 
floresceu; o café germinou; os Pedros edificaram; a 
argila, o quartzo, o feldspato e o caulim se fundiram e 
deram forma e elevaram o espírito de uma gente que 
viveu uma revolução. À sombra dessas montanhas arre-
dondadas, os imigrantes foram abençoados por Santana 
e aqui plantaram suas raízes, e com suas lágrimas sagra-
das fizeram desse jardim um pedacinho do céu. Pedrei-
ra, felicidade em forma de cidade!

O que o privilegiado leitor tem em mãos é mais 
que um livro ou um documentário. É um extenso e ini-
mitável bordado, entremeado por memórias e vultos, 
cuja existência se alimenta das próprias chamas, que 
pulsa, vibra e irradia a história de um povo trabalhador 
contada por um pedreirense genuíno, destemido e ao 
mesmo tempo apaixonado pelo enredo que abraçou.

Prepare-se para viver uma viagem que atravessa 
altaneira a avenida do tempo; vai palmilhando e descor-
tinando fatos; apresentando pessoas, datas, feitos. Com 
a precisão de um ourives, o autor trata a tudo e a todos 
de forma carinhosa e igualitária transportando o leitor, 
em sonhos e pensamentos, para a Pedreira de ontem, 
de hoje e de sempre.

 Filho do centenário Valentin Steula, o autor, Ed-
gardo Luis Steula, trabalha incansavelmente e esquadri-
nha o farto material colhido de forma beneditina. Ele 
trata do tempo pedreirense como os acordes de uma 
sinfonia e age como um artista que empresta as cores 
do arco-íris para colorir a história de uma sociedade or-
deira e forjada na têmpera das adversidades.

Realça, de início, com especial destaque, a mo-
déstia do autor e sua preocupação por consignar que 
esta é uma obra incompleta que abre a perspectiva para 
que outros desbravadores da penumbra do tempo con-
tinuem o trabalho de pesquisa e complementação. Mas 
mercê da honorabilidade e da modéstia do signatário 
do livro, ele avulta sua preocupação por fazer a ressal-
va de possíveis omissões em relação a fatos e pessoas, 
convidando, assim, o leitor a refletir sobre a extensão e 
a complexidade de uma obra desse porte.

Foram 13 anos de estudos, viagens, leituras de do-
cumentos noites adentro, entrevistas e seleção de mate-
rial. Ao final, Edgardo, porém, nos brinda com uma pérola 

e um espetáculo multifacetado com milhares de prota-
gonistas. Nada (ou quase nada, como ele próprio prefere 
dizer) escapou de sua lupa e sua verve de pesquisador.

Assim foi que, com indisfarçável orgulho, aceitei 
o convite de prestar minha modesta colaboração pre-
faciando a obra. Na verdade, acompanho de há muito 
o trabalho, quiçá o exemplo do Edgardo Steula. Ainda 
guardo na retina da memória a construção da APAE, a 
legalização da Associação Comercial, o projeto e a edifi-
cação da Igreja de São Sebastião, cuja maquete foi feita 
por ele próprio. Sonhos que se tornaram realidade. E, 
agora, este livro concebido, qual escultor que dá à pedra 
bruta do mármore as formas delicadas de uma deusa.

“A pátria é nos lugares onde a alma está acorren-
tada”, dizia Voltaire. Edgardo aborda a saga pedreirense 
estabelecendo claramente os ciclos socioeconômicos, a 
começar pela exploração do café para, em seguida, firmar-
-se como polo produtor de cerâmica, as diversas crises, até 
chegar ao atual estágio que é o do turismo comercial.

Das sacas de café no lombo dos burros para a Flor 
da Porcelana. Dos imigrantes aos pracinhas. Da Revolu-
ção de 1932 até o Monsenhor Nilo Romano Corsi. Do 
hospital para a banda. Do Dr. Sylvio de Aguiar Maya ao 
Dr. Euclides Nery Junior. Das autoridades históricas lo-
cais para os símbolos pedreirenses. Da usina hidrelétrica 
para o turismo comercial. Do Coronel João Pedro a Hygi-
no Amadeu Bellix. Nada é deixado à margem da história. 
Tudo com esmero, precisão e imparcialidade.

De fato, neste livro falta um capítulo. Seria aquele 
dedicado ao próprio Edgardo Steula e sua extraordinária 
colaboração, quer escrevendo, quer fazendo a própria his-
tória de Pedreira. No entanto este tomo faltante nós mes-
mos vamos narrar e cravejar de maneira indelével para a 
história. Com nosso reconhecimento e preito de gratidão.

Leia. Conheça. Recorde. Emocione-se. Não deixe, 
porém, de guardar um exemplar desta obra para seus 
filhos e netos. Eles vão lhe agradecer.

Pedreira, agosto de 2013.

Paulo Antonio Begalli 

Prefácio
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Introdução
Quando o prefeito Hamilton Bernardes Júnior e 

o vice-prefeito Antônio Ganzarolli Filho solicitaram-me 
que escrevesse sobre a economia pedreirense para 
compor um livro sobre a história de Pedreira, aceitei 
imediatamente. Como ninguém se propôs a escrever 
sobre os demais temas que compõem a história de 
uma cidade, acabei assumindo a incumbência de es-
crever sobre os vários aspectos de um pouco do que 
aconteceu desde a descoberta do Brasil até nossos 
dias (2012).

A princípio, em minha ingenuidade, julguei que 
seria fácil citar fatos da minha terra, pois meus familia-
res residem em Pedreira desde o ano de 1888 e ainda 
conto com meu pai muito lúcido, aos 104 anos de ida-
de, para me ajudar. Enganei-me. É muito difícil narrar 
a história de uma cidade e seu povo. Para amenizar as 
dificuldades, tive a felicidade de contar com os valo-
rosos trabalhos e com a amizade de dois amparenses 
pesquisadores e historiadores.

Um deles é o Prof. Roberto Pastana Teixeira Lima, 
popularmente chamado de “Liminha do pedreirense”. 
Ao efetuar suas longas pesquisas em busca de dados 
para escrever vários livros sobre a história do muni-
cípio de Amparo, ele teve a bondade e o capricho de 
escrever um compêndio dos documentos que encon-
trou alusivos ao passado de Pedreira que denominou 
“Documentos interessantes para a história de Pedrei-
ra”. Elaborou também um caderno com documentos e 
relatos sobre a história do Entre Montes. Esse caderno 
recebeu o título de “Apontamentos para a história do 
Entre Montes”.

Outro amparense de grande valor para meus 
trabalhos é o Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy que, 
embora um tanto distante, é um descendente da fa-

mília do fundador de Pedreira. Esse amigo trabalha no 
Ministério da Fazenda, em Brasília, onde conseguiu-
-me documentos de grande valor histórico. Isso além 
dos documentos e dos livros que conseguiu na cidade 
de Amparo, os quais me cedeu.

Desses amigos não só obtive muito material 
para a história de Pedreira, mas também aprendi como 
e onde procurar outras fontes de dados para a elabora-
ção deste livro. Sem a colaboração desses dois amigos, 
pouco eu poderia fazer.

Outra dificuldade que encontrei foi decidir o que 
devia e o que não devia ser escrito. Quanto a isso sei 
que decepcionei muita gente que esperava que o fol-
clore pedreirense fosse mais abordado. Que se falasse 
mais dos hábitos e dos costumes antigos. Esperavam 
mais histórias sobre o passado dos italianos, valorosos 
na vida e no progresso de Pedreira, o mesmo poden-
do-se dizer dos portugueses que em menor quantida-
de aqui viveram. 

Obviamente ainda há muito a ser explorado; eu 
sei. Mas fiz o que pude e tenho a certeza de que abri 
o caminho para que outras pessoas venham a traba-
lhar em novas pesquisas e divulgar novas histórias. Em 
uma página deste livro, indiquei lugares onde podem 
ser encontrados mais documentos de valor histórico. 
Alguém, em futuro breve, escreverá um novo livro e 
conseguirá com letras reproduzir fielmente o arrojo, a 
disposição para o trabalho e a incrível capacidade de 
montar empresas como o que se verifica nas pesso-
as pedreirenses. E foi essa incomum qualidade desse 
povo que deu a Pedreira seu valoroso e diversificado 
parque industrial, suas praças, ruas e avenidas de co-
mércio turístico sem prejudicar suas virtudes hospita-
leiras, que é sua marca.
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Para promover a justiça e registrar a verdade, 
considero coautores deste livro, no que tange aos fa-
tos aqui registrados e relativos até 31-10-1896, quan-
do Pedreira foi emancipada, os pesquisadores e his-
toriadores Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy e o 
Prof. Roberto Pastana Teixeira (Liminha) Lima, ambos 
nascidos na cidade de Amparo. Além de seus escritos, 
frutos de muita pesquisa, o Dr. José Eduardo forne-
ceu-me farta literatura nacional com dados referen-
te à nossa região. Foi ele que descobriu o Ofício do 
governador da Capitania endereçada a Philipe Pires 
de Ávila em 31-10-1778. Do Dr. Roberto Pastana usei 
os dados constantes de três de suas publicações que 
receberam os seguintes títulos:

“A cidade racional” (história de Amparo), edita-
do em 1998; “Documentos interessantes para a histó-
ria de Pedreira”, editado em 1998; e “Apontamentos 

para a história do Entre Montes”, editado em 1991.

Além dos valiosos dados históricos que deles re-
cebi, os trabalhos desses historiadores ensinaram-me, 
também, como e onde encontrar outros documentos 
úteis à história de Pedreira.

Seria natural que, sendo ambos amparenses, se 
dispusessem a aglomerar dados relativos ao município 
de Amparo, terra onde nasceram e residem. No en-
tanto, tiveram a presteza e a gentileza de compilarem 
muitas e muitas informações sobre Pedreira, as quais 
foram fartamente aproveitadas neste livro.

Ao professor Roberto Pastana Teixeira (Liminha) 
Lima e ao Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy, expres-
so aqui meu reconhecimento e minha gratidão pelo 
muito que fizeram pela história e pela cultura da minha 
querida Pedreira.

Honra ao Mérito
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Tentar agradecer pessoa por pessoa pela cola-
boração que prestaram para a elaboração deste livro 
seria praticamente impossível.

Foram mais ou menos 12 anos de pesquisas em 
busca de fotografias antigas, documentos que com-
provassem os feitos e a descrição do passado, depoi-
mentos que pudessem enriquecer a história de Pe-
dreira que a partir de agora terá mais páginas.

Recebi a colaboração da Prefeitura Municipal 
de Pedreira, suas secretarias, seus departamentos e 
também da Câmara Municipal de Pedreira.

Recebi a colaboração de proprietários e funcio-
nários de indústrias de porcelana e a colaboração de 
todas as entidades civis de direito privado e sem fins 
lucrativos que consultei. 

Recebi a colaboração de muitas pessoas que ti-
nham alguma coisa a contribuir para a história de Pe-
dreira. Jamais poderia escrever este livro sem a cola-
boração da comunidade, com destaque para as casas 
fotográficas e os fotógrafos. A todos eu reconheço o 
valor da colaboração e deixo minha sincera gratidão.

Confessando que não adotei a organização ade-
quada para registrar os nomes de todas as pessoas que 
comigo colaboraram para a elaboração deste livro, hu-
mildemente peço desculpas a quem colaborou e não 
teve seu nome relacionado no rol dos agradecidos.

Deixo registrados, porém, meus sinceros agra-
decimentos a estas pessoas cujos nomes me foram 
possível lembrar:

• Antônio Ganzarolli Filho - ex-prefeito de Pedreira

• Flavio Avezun - ex-presidente da Câmara Municipal

• Salvador Paulela Neto - ex-presidente da Câmara 
Municipal

• Monsenhor Nilo Romano Corsi - pároco da Paróquia 
Santana

• Gualter Berardo - chefe do Cartório Eleitoral da ci-
dade de Amparo

• Ana Rita Eccel Sartorio – assistente na Câmara Mu-
nicipal de Pedreira

• Hygino Amadeu Bellix - ex-prefeito e colaborador

• Jonas Donizetti - deputado estadual

• Silvio Bernardini - do Departamento Jurídico da Pre-
feitura de Pedreira

• Sidnei Defendi - jornalista e ex-assessor de impren-
sa do prefeito Hamilton Bernardes

• Adilson Spagiari - coordenador do Museu Beato 
José de Anchieta

• Todos os funcionários do Museu Bernardino de 
Campos, de Amparo

• Jair Mongelli Júnior - coordenador da Mitra Dioce-
sana de São Paulo 

• Bianca Baccarelli - da Biblioteca Municipal de Pe-
dreira

• Cecília Lazarini - dos serviços de cadastro e arreca-
dação da Prefeitura de Pedreira

• Mara Faustino - do Grupo Escolar Cel. João Pedro 
de Godoy Moreira, de Pedreira

• Walter José Steula e Fábio Vinícius Polidoro – presi-
dentes do E. C. Santa Sofia

• Irene Arrelaro - viúva do ex-vereador e ex-presiden-
te do E. C. Corinthians de Pedreira Gerson Ornelas 
de Ávila – descendente dos Pires de Ávila

Agradecimentos
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• Norberto de Almeida - ex-presidente da APAE 

• Aristides Machado de Oliveira (in-memoriam) - ex-
-presidente do Lar dos Velhos Flamínio Maurício 
Neto 

• Ana Machado de Oliveira Batagliolli - ex-funcionária 
do Lar dos Velhos 

• Aos membros do Lions e do Rotary Club de Pedreira

• Márcia Massaine e Jacy Lori Ártico Mattédi - bisne-
tas da segunda esposa do Cel. João Pedro de Godoy 
Moreira

• Dona Josefina Moratori Stranieri (in-memoriam) e 
seus filhos Álvaro (in-memoriam), Francisco e Luiz 
pelo empréstimo das coleções de jornais “O Pedrei-
ra” e “Jornal da Comarca” que foram preservados 
por José Stranieri

• Antonio Oswaldo Selingardi

• Hélio José dos Santos

• Aparecida Alvarenga de Oliveira (in-memoriam)

• Vera Lúcia Teixeira Magalhães 

• João Carlos Baccarelli e Carlos Laércio Zanini - ex-
-presidentes do Clube Náutico Joaquim Carlos 

• Raquel Gallo de Miranda e Meliza Martinelli Pintor - 
funcionárias do Clube Náutico Joaquim Carlos 

• João Eduardo Corsi

• João Baccarelli - ex-combatente da Segunda Guerra 
Mundial 

• Joana Russo Lopes - viúva do ex-combatente da Se-
gunda Guerra Mundial José Maria Lopes 

• Maria Helena Cáu Palanch - filha do ex-combatente 
Casto Cáu 

• Helena Righetti Cassaro (in-memoriam) e Cristina - 

viúva e filha, respectivamente, do ex-combatente 
da Segunda Guerra Mundial Fernando Cassaro

• Maria Cecilia Zamai e seu filho Rinaldo M. Zamai - 
músicos 

• Vera Lúcia Leite Manzatto - pintora dos quadros 
“Lavando roupas” e “Rodas d’água no Rio Jaguary” 

• Silvio Broglio 

• Silvio Lazarini 

• José (Zito) Castelo 

• Foto Estrela e Foto Millennium 

• Oscar Geremias 

• Santino Maziero 

• Antonio Rodrigues (Baía) - ex-árbitro de futebol 

• Francisco (Chiquinho) Vicentini 

• Nelson Rozon 

• Juarez Marchesini 

• Josefina Bacci

Deixo um agradecimento especial ao meu pai, 
Valentin Steula, que se encontra com 104 anos de 
idade, muito lúcido, nascido em Pedreira e que me 
passou muito do que ele conheceu no passado. Mais 
um agradecimento especial ao Exmo. Vice-Presidente 
da República, Michel Temer, que conseguiu e me for-
neceu o texto original da Lei nº 450, de 31-10-1896, 
que emancipou nosso município, pois em Pedreira 
ninguém a tinha em seus arquivos.

Que ninguém se sinta esquecido ou vítima de 
minha ingratidão, pois todos nós, juntos, fizemos e 
escrevemos a história de Pedreira.
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Os primeiros registros encontrados sobre a pas-
sagem do homem civilizado em nossa região datam 
de após 1591 e antes de 1601. Seu nome era Anthony 
Knivet, um pirata inglês. Sobre esse episódio o historia-
dor Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy, no compên-
dio intitulado “Amparo 500 anos”, descreve a seguinte 
matéria: 

“Um Pirata no Camanducaia

Um autêntico pirata, com galeão e tudo, descen-
do o nosso tranquilo Camanducaia? Sonho? História da 
Carochinha? Ou coisa de maluco? Ninguém acreditaria 
e teria razão...

Nenhum navio pirata jamais desceu ou subiu o 
Camanducaia, mesmo porque, na maior parte do tem-
po, até canoas têm dificuldade em navegar por ele.

Mas, no final do século XVI, por volta de 1590, 
ou pouco depois, um jovem pirata inglês, Anthony 
Knivet, integrante da frota do famoso Cavendish, caiu 
prisioneiro dos vicentinos ao desembarcar na Ilha São 
Sebastião. Foi imediatamente escravizado por Salva-
dor Correia de Sá, governador do Rio de Janeiro, que 
o obrigou às maiores e mais perigosas tarefas. Chegou 
mesmo a mergulhar na baía da Guanabara usando um 
escafandro improvisado, para recuperar canhões que 
haviam caído no mar. Essa aventura quase lhe custou a 
vida deixando-o acamado por dois meses.

Mais tarde, Salvador Correia de Sá o emprestou 
a João Pereira de Souza, chefe de uma bandeira que, 
saindo de São Paulo, ia se internar pelo sul de Minas em 
busca de ouro e escravos índios. A bandeira atravessou 
a Mantiqueira, em ponto não identificado, mas certa-
mente próximo à atual cidade de Bragança Paulista.

Knivet e mais alguns jovens desertaram e ten-
taram voltar a São Paulo, mas se perderam. Alguns 
foram capturados por canibais e devorados (segundo 
narração do próprio Knivet). Ele e mais outro compa-
nheiro improvisaram uma jangada e desceram um rio, 
onde havia uma aldeia de índios com seis casas, e que 
acabou por desembocar no rio Piracicaba, donde pas-
saram ao Tietê. Knivet conseguiu chegar ao rio Paraná, 
mas na altura de Foz do Iguaçu, para cúmulo do azar, 

foi recapturado por Salvador Correia de Sá, que por ali 
passava com outra bandeira.

O pirata conseguiu voltar para a Inglaterra onde 
escreveu um livro narrando suas desgraças e aven-
turas no Novo Mundo, que se tornou um 'best-seller' 
na época. No século passado essa obra foi traduzida 
para o português e publicada na 'Revista Trimensal do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro', tomo 41, 
páginas 183 a 238. Mais tarde, já em nossos dias, o 
grande historiador Francisco de Assis Carvalho Franco 
publicou nova edição, mas que, esgotada, também só 
pode ser encontrada nos 'sebos' de livros usados.

O que nos interessa, porém, é que só dois rios 
formadores do Piracicaba nascem em Minas Gerais: o 
Camanducaia e o Jaguari. Um deles teria sido usado 
pelo desastrado pirata na sua descida até o Tietê. Kni-
vet menciona na sua narrativa uma montanha que nos 
parece ser a Pedra Bela. Por isso, preferimos pensar 
que foi o Camanducaia, mesmo porque é mais ampa-
rense que o Jaguari, que passa longe da cidade... 

Para Anthony Knivet fica a honra de ter sido o 
‘primeiro homem branco’ a atravessar terras ampa-
renses...”.

Além dos registros sobre Knivet, citados pelo Dr. 
José Eduardo, a Editora Brasiliense, de São Paulo, tam-
bém editou, em 1944, a coleção (esgotada) intitulada 
“A conquista da terra”, cujos primeiros volumes foram 
dedicados a Marco Polo, Anthony Knivet e James Cook 
em seus relatos de viajantes, exploradores e cientistas 
europeus. 

ANTHONY KNIVET DESCEU  
PELO RIO JAGUARI

No Brasil, Anthony Knivet é desconhecido por 
quase todos os brasileiros. Nos países europeus, o 
nome desse aventureiro figura ao lado de nomes fa-
mosos como James Cook e Marco Polo, este último 
bastante conhecido dos brasileiros com um bom nível 
cultural. Na internet, há milhares de sites incluindo o 

O Primórdio dos fatos

CAPÍTULO I
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nome de Anthony Knivet, esse suposto pirata inglês. 
(Observação: no dia 06-05-2009 havia 5.700 sites). A 
maioria desses sites relaciona o nome de Anthony com 
sua convivência com portugueses, franceses, ingleses, 
espanhóis, negros, colonos selvagens e com as varia-
das tribos indígenas em locais que hoje são conhecidos 
como cidades litorâneas.

Lendo esses sites, porém, verifica-se que muitas 
das histórias são relatadas de forma esquisita. Não há 
coerência entre muitas delas. Percebe-se que pessoas 
colocam suas opiniões e seus modos de interpretar os 
fatos, até mesmo citando aventuras deturpadas ocor-
ridas com Anthony. Muitos escrevem com base no que 
havia ocorrido ou que ocorreram de modo diferente. 
Em alguns sites cita-se o relato escrito pelo próprio An-
thony sobre sua aventura no Brasil. De fato, pela leitu-
ra do texto relatado pelo Dr. José Eduardo Pimentel, 
denominado “Um pirata no Camanducaia”, percebe-se 
que esse pirata inglês havia escrito um livro sobre suas 
aventuras naquele Brasil selvagem.

Sim, Knivet, no ano de 1625, escreveu sobre seus 
dez anos vividos no Brasil, suas aventuras e seus sofri-
mentos. Na Inglaterra, que na época já era um país ci-
vilizado, os contos de Knivet foram considerados mira-
bolantes e muitos duvidavam da veracidade dos fatos. 
Imagine, numa cidade moderna como Londres, alguém 
dizer que viveu num país onde homens e mulheres (ín-
dios e índias) andavam nus! E falar ainda das frutas e 
dos rizomas que aqui se comiam e que eram conhecidos 
pelos nativos, até mesmo o ananás (abacaxi). 

Esse livro de fato existe no Brasil e foi encon-
trado numa livraria de um shopping da cidade de 
Campinas. Ele foi editado pela ZAHAR – Jorge Zahar 
Editora, da cidade do Rio de Janeiro. A organização, 
a introdução e as notas couberam à Sheila Moura 
Hue. E a tradução do original, de 1625, foi um tra-
balho de Vivien Kogut Lessa de Sá, professora do 
Departamento de Letras da PUC-Rio e especialis-
ta em literatura inglesa do Renascimento. Teodoro 
Sampaio - filho de escrava negra, autor da Disser-
tação de Mestrado na Faculdade de Filosofia e Ci-
ências Sociais, na Universidade Federal da Bahia, e 
um dos grandes pensadores brasileiros - colaborou 
na elaboração da edição brasileira desse livro. Foi 
ele quem analisou os lugares descritos pelo suposto 
pirata inglês e os mapas contidos no livro e informou 
onde e como tais lugares são conhecidos atualmen-
te. O título do livro é “As incríveis aventuras e estra-
nhos infortúnios de Anthony Knivet”.

Desse livro, que tem 255 páginas, vamos citar 
aqui alguns textos interessantes e relacionados com 
nossa região.

• Foi o reverendo Samuel Purchas que adquiriu 
e coletou grande quantidade de manuscritos 

que depois editou uma gigantesca coleção de 
relatos de grandes navegadores no ano 1625.

• Anthony Knivet veio ao Brasil num navio co-
mandado por Thomas Cavendish (também 
suposto pirata) em sua segunda viagem ao 
mar do sul.

• Para o Brasil, já famoso por seu ouro e suas 
pedras preciosas, vinham: portugueses, ingle-
ses, holandeses e espanhóis em busca dessas 
riquezas que para os índios nada significavam.

• Encontra-se na p. 14 desse livro o seguinte 
texto: “A Inglaterra era um dos mais velhos 
aliados de Portugal e desde o início do século 
XVI havia comércio, em pequena escala, entre 
Brasil e Inglaterra; mas após a deterioração 
das relações com a Espanha e a anexação de 
Portugal por Felipe II, o comércio pacífico dos 
ingleses nas costas brasileiras foi substituído 
pelo ‘priveteer’, uma prática em que navios 
privados recebiam autorização da coroa para 
saquear e atacar navios de outras nacionali-
dades, e em troca pagavam parte do butim 
para o governo”.

Nota do autor: A palavra “butim” tem mais de um 
significado. Mas é de se crer que nesse caso se 
aplica a seguinte interpretação: butim = produto 
de roubo ou pilhagem.
Interpretação do autor: Os piratas ingleses eram 
patrocinados pelo governo de seu país para sa-
quear riquezas que em parte iam para a coroa in-
glesa. Parece que o governo inglês patrocinava a 
pirataria. Na p. 10 do livro, há um texto no qual se 
diz que a rainha Elizabeth I chamava o navegador 
Francis Drake de “my pirate”.

• Após violenta batalha naval onde Thomas 
Cavendish perdeu quase todos seus homens 
e navios, Knivet foi abandonado semimorto, 
com pés gangrenados, em uma praia do lito-
ral de São Paulo.

• Entre tantos acontecimentos, ele viveu muito 
tempo como escravo de Salvador Correia de 
Sá, governador do Rio de Janeiro, na época, 
e com seu filho Martin Correia de Sá (des-
cendentes de Estácio de Sá e Mem de Sá – 
fundadores da cidade do Rio de Janeiro), e 
uma das frases de Anthony Knivet foi esta: 
“Preferi colocar-me nas mãos da piedade bár-
bara dos selvagens devoradores de homens 
do que da crueldade sanguinária dos portu-
gueses cristãos”.
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• No texto da contracapa do livro há o relato 
de que Knivet era filho ilegítimo de um nobre 
inglês e, portanto, sem direito a herança. O 
jovem decidiu então deixar seu país no ano 
de 1591 na frota do pirata Thomas Cavendish 
para dar volta ao mundo e fazer fortuna. No 
entanto, a partir de então, sua vida foi muito 
atribulada. Foi três vezes condenado à morte 
e apanhou muito.

• Na p. 115 do livro, consta que ele diz: “De-
pois que deixamos o capitão fizemos uma 
canoa bem grande da casca de uma árvore 
e começamos a descer um rio chamado Ja-
guary”. Knivet diz ainda que uma semana 
depois encontraram uma aldeia abandonada, 
com seis casas, e que ali encontraram vasos 
de cerâmica e dentro deles pepitas de ouro 
e pedras preciosas, e que mais tarde abando-
naram a canoa e seguiram a pé. Segundo Teo-
doro Sampaio, eles abandonaram a canoa na 
confluência dos rios Jaguari e Camanducaia. 

Notas do autor (1): Tais relatos nos levam a crer 
que mais ou menos onde se encontra o município 
de Pedreira havia, em passado remoto, habitações 
de índios.
 
(2): Ainda, segundo Teodoro Sampaio, Knivet e ou-
tros índios partiram na canoa de casca de árvore 
de um lugar que ficava entre as atuais cidades Ati-
baia e Bragança Paulista. Já era citado na época o 
Morro do Lopo, famoso até nossos dias.

 

• Na p. 128 do livro, há o relato de que o in-
glês reencontrou Martim Correia de Sá, que 
havia retornado do rio Jaguari onde se se-
pararam.

Nota do autor: Por tudo que nesse livro consta, 
somos levados a acreditar que o pirata inglês An-
thony Knivet e possivelmente Martim Correia de 
Sá tenham sidos os primeiros homens civilizados 
a passar pelas terras que atualmente formam o 
município de Pedreira. No entanto, outras histórias 
idôneas podem surgir e invalidar esse parecer.

• Outro relato curioso é que em uma das vezes 
em que Knivet foi escravo de Salvador Correia 
de Sá souberam que os holandeses viriam 
atacar os portugueses aqui no Brasil. Para en-
frentá-los, mandaram fabricar vários canhões 
que foram colocados em pontos estratégicos 

e em cima de pedras à beira-mar. Ocorreu que 
uma espécie de maremoto tirou os canhões 
de cima das pedras lançando-as a uma pro-
fundidade de 60 metros. O governador Sal-
vador Correia de Sá sabendo que Knivet tudo 
fazia para ir embora a ele prometeu: “Se você 
descer até os canhões e colocar um gancho 
com cordas em suas argolas, eu lhe permiti-
rei partir e ainda lhe darei um bom dinheiro”.  
Louco para partir, ele não hesitou em aceitar. 
Com um saco de estopa untado com basalto 
fizeram uma bolha de ar que daria oxigênio 
durante o mergulho e lhe amarraram nas per-
nas uma pesada pedra para ajudá-lo afundar. 
Knivet mergulhou e começou a afundar. No 
entanto, a certa profundidade, ele sentia a 
bolha de ar lhe puxar para cima e a pedra lhe 
puxar para baixo, houve momento em que ele 
pensou que teria seu corpo partido ao meio. 
Não viu outra solução. Tirou a faca da cinta e 
cortou a corda que o prendia à pedra e assim 
continuou mais tempo como escravo.

ANTIGOS HABITANTES DE NOSSA REGIÃO

Não pode ser descartada a hipótese de nossa re-
gião ter sido habitada mais ou menos na mesma época 
em que o Brasil foi habitado, ou seja, há milhares de 
anos, pois se desconhece o período em que os índios 
passaram a morar nas Américas. Além de tudo que foi 
exposto, convém ainda recordar que o Tratado de Tor-
desilhas foi firmado no ano de 1494, e isso nos permite 
admitir a possibilidade de outros visitantes estrangei-
ros terem passado ou vivido em nossa região antes da 
descoberta de Cabral, em 1500.

Embora sabendo que possa haver em inúme-
ros e diversos locais muitos registros abrangendo fa-
tos relativos à nossa região, mais precisamente onde 
se encontra Pedreira, o mais antigo foi encontrado no 
volume 84 da coleção de livros editados pelo Depar-
tamento de Arquivo do Estado de São Paulo – da Se-
cretaria da Educação – e intitulado “Documentos in-
teressantes para a história e costumes de São Paulo”, 
editado no ano de 1961. É uma coletânea de Ofícios 
expedidos pelo governador da Capitania, no período 
de 1782 a 1786.

Nesse livro, p. 142 e 143, encontra-se o seguinte 
texto (original):

“Para Philipe Pires de Ávila dar Sustento ao preto 
Calafate, que leva em sua Comp.ª p.ª o Regi.º do Rº 
Grande Caminho de Goyas, como abaixo se declara.
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Porquanto o Escravo Zacarias, oficial de Calafa-
te, que parte nesta ocasião para o Rº Grande, me re-
presenta não tinha meios para a sua sustentação no 
decurso desta viagem, e que desejava que por conta 
dos salários que hade vencer, e lhe hão de ser pagos 
pela Real Fazenda, se lhe fizessem as assistências ne-
cessárias: Ordeno a Philipe Pires de Ávila encarregado 
da Conduta do referido Escravo, lhe assista durante o 
tempo da sua marcha, com alimento que carecer, e ain-
da com alguns remédios de que necessitar no caso de 
enfermidade, que tudo lhe será pago pelos seus venci-
mentos; apresentando conta da respectiva despesa. S. 
Paulo a 31 de outubro de 1778 // com a rubrica de S. 
Ex.ª//”.

O nome de Philipe Pires de Ávila consta também 
no livro nº 4 de Batizado da Igreja São José de Mogi 
Mirim, assim descrito: “Mº - Aos 12-05-1800 annos, 
nesta Matriz de Sam Jozé de Mogi Mirim baptizei e pus 
os santos óleos a Maria filha de Anna, solteyra, e pai 
incógnito, no Citio Cascalho, de Philipe Pires de Ávila, 
meus fregueses: Padrinhos o mesmo Philipe Pires de 
Ávila, cazado, e Ricarda, solteyra, filha de Gertrudes Pi-
res, moradores no bairro Resaca. O Vigario João Safino 
da Foncª.”.

Volta-se a ver o nome de Philipe Pires de Ávila, 
após D. Pedro II assinar a Lei nº 601, de 18-09-1850 
(Lei da Terra), na qual declara que: aquele que tivesse 
a posse mansa e pacífica da propriedade e nela hou-
vesse construído uma casa e já tivesse iniciado algu-
ma cultura, poderia passar a escritura do terreno. Pois 
bem, na cidade de Amparo, o Cartório Paroquial rece-
beu em 11-09-1855 o primeiro proprietário para regis-
trar uma escritura, e ele foi exatamente João Pedro de 
Godoy Moreira, o pai do fundador de Pedreira.

O texto dessa escritura consta da p. 5 do livro in-
titulado “Documentos interessantes para a história de 
Pedreira”, de autoria de Roberto Pastana Teixeira Lima 
- o Liminha - e uma parte dela será aqui reproduzida 
(conforme consta):

“1855 – Setembro, 11 – Registro Paroquial de 
Amparo – nº 1:

Bairro do Cascalho
N. 1
Este sitio pertence a João Pedro de Godoy Morei-

ra por herança que teve do finado seo sogro, e sogra; 
Philipe Pires de Ávila e Maria Pires da Rocha; e compra 
que fez de Thomé Pires de Ávila e sua mulher Maria 
Franca, cujos terrenos forão posses feito pelo mesmo 
Philipe Pires...”.

Assim, sabe-se que Philipe Pires de Ávila era 
dono de pelo menos boa parte das terras que abran-
gem o território pedreirense, e que no ano 1778 ele já 

se encontrava residindo por aqui.
Então, em 1778, já havia caminhos que passa-

vam pelo bairro do Cascalho e consequentemente por 
Pedreira? Em verdade, se nos aprofundarmos na his-
tória do Brasil, e em particular na movimentação que 
havia em busca de minerais preciosos, ficaremos sa-
bendo que desde o litoral, onde residia a maioria dos 
estrangeiros, até os atuais Estados de Goiás e Minas 
Gerais, toda região era cortada por trilhas usadas por 
aventureiros, Bandeiras e bandeirantes em busca de 
ouro e pedras preciosas.

O mesmo Roberto Pastana Teixeira Lima (Limi-
nha) publicou um livro sobre a história de Amparo 
intitulado “A cidade racional”. Liminha, que em seus 
longos anos de atividades como historiador e pesqui-
sador obteve grande conhecimento sobre as trilhas e 
os caminhos de parte do nosso Estado de São Paulo, 
publicou na p. 54 do citado livro um mapa de nossa re-
gião intitulado: A carta de Daniel Pedro Müller – 1836 
– e os caminhos do século XVIII (Fig. 1). Nesse mapa, 
entre os vários caminhos existentes há um que parte 
da cidade de São Paulo, passa por Atibaia, segue para 
Amparo e daí ruma até atingir a Estrada de Goiases. 
Quem conhece a região sabe que antes desse caminho 
para chegar à cidade de Amparo, deveria passar no 
bairro do Cascalho onde residia Philipe Pires de Ávila.

É de se acreditar que o escravo Zacarias tenha 
trilhado pelos caminhos que antecederam tal estrada. 
Assim, entende-se que desde longo tempo as terras 
pedreirenses serviram a moradores e aventureiros que 
por aqui passaram para se agruparem a regimentos de 
combates militares ou em busca de pedras preciosas e 
ouro. Outro registro idôneo, mais recente, foi encon-
trado no livro intitulado “Repertório das sesmarias”, 
editado em 1994, pela Secretaria de Estado da Cultura 
(São Paulo), Departamento de Museus e Arquivos – Di-
visão de Arquivos do Estado. Esse livro publicado é um 
resumo das anotações correspondentes às concessões 
de terras no período em que a Coroa Portuguesa e os 
imperadores as distribuíam para que se iniciasse a ocu-
pação do interior brasileiro. Uma concessão ocorrida 
no ano de 1726 tem o seguinte texto (conforme consta 
– p. 169 do citado livro):

“Francisco Paes da Silva, bairro de Atibaia. Uma 
légua de terras no rio de Jaguary, começando da barra 
de um ribeirão que está no caminho dos Batataes do ou-
tro lado que chamam Feijão Queimado, e pela língua de 
terra Camanducaia, pelo dito rio de Jaguary acima até 
um salto de um campo onde os Guarulhos tem sua pes-
caria, e dahi cortando para o sertão até o rio Mogy pelo 
rumo do Norte, ou quarta de Noroeste e dahi pelo rio de 
Mogy abaixo até um salto que faz o dito rio de Mogy que 
está na ressaca do campo do mesmo rio”. 



17

Fig. 1 - A carta de Daniel Pedro Müller e os caminhos do século XVIII

O texto da concessão de sesmaria nos mostra 
dois fatos importantes: 1 - os índios guarulhos, ou gua-
rus como eram conhecidos, já viviam em nossa região 
ou no mínimo pescavam nela: 2 - o rio Jaguari devia ser 
muito piscoso para merecer tal registro na concessão 
da sesmaria. Qualquer texto histórico sobre a cidade 

de Guarulhos cita que esses índios deram origem ao 
nome do município. No trabalho histórico sobre Ati-
baia, elaborado por Eliana Balceiro, a autora descreve 
que o Padre Matheus Nunes de Siqueira catequizou 
os índios guarus, os quais trabalharam até mesmo na 
construção de uma capela. 
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O historiador Dr. José Eduardo Pimentel de Go-
doy deduz que o local de pescaria dos índios guarulhos 
era onde se encontra a usina hidrelétrica construída 
pela empresa Nadir Figueiredo S/A, próximo à divisa 
entre os municípios de Pedreira e Jaguariúna.

No livro “Efemérides amparenses”, escrito por 
Áureo de Almeida Camargo e editado no ano de 1969, 
o autor relata a cronologia de importantes aconteci-
mentos relativos ao município de Amparo e, na p. 93, 
consta, referente ao ano de 1854, o seguinte texto 
(conforme consta):

“Diante da comunicação da autoridade policial 
da Freguesia Socorro do Rio do Peixe, sobre a existên-
cia de 20 e tantos índios bravios, os quais já estiveram 
na Freguesia de Serra Negra e Amparo, no bairro do 
Lambedor, matando criações para comer, como mulas 
e gados o Presidente da Província recomenda prudên-
cia, autorizando ‘despender até 50$000 para comprar 
objetos que devem ser dados aos índios’”.

Além dos índios guarulhos, os caiapós também 
tiveram presença muito registrada na região, que apa-
recem nas histórias de Jaguariúna, Mogi Guaçu, Nu-
poranga, Andradas e de outras cidades paulistas. Há 
relatos que se referem a esses indígenas como pro-
fundos conhecedores dos alimentos que as matas lhes 
ofereciam: frutas, raízes, palmitos, folhas etc. Os eu-
ropeus, para sobreviverem nas matas, necessitavam 
dos conhecimentos dessa gente que muitas vezes foi 
escravizada e enviada para a linha de frente nas muitas 
batalhas ocorridas e que tinham como objetivo con-
quistar mais terras para a nação brasileira, além das 
que lhe pertencia pelo Tratado de Tordesilhas.

Documentos idôneos, que serão citados mais 
à frente, relatam que as terras que atualmente per-
tencem ao território pedreirense já eram habitadas 
antes do ano de 1795. Bernardinho de Campos, um 
amparense que foi duas vezes presidente do Estado 
de São Paulo, em um trabalho escrito sobre a forma-
ção da cidade de Amparo, relata que nossa região era 
habitada por escravos fugitivos e por sonegadores de 
impostos que fugiam da polícia e dos fiscais. A região 
onde se encontram as cidades de Pedreira e Amparo 
era de fato afastada das principais rotas das “Bandei-
ras e entradas”. Uma dessas rotas, muito famosa, era 
o caminho dos Goiases. Sobre esse caminho, um site 
intitulado Campinas City, da <puccamp.aleph.com.br>, 
e captado na internet em 28-06-2002, diz:

“Quando a capitania de Minas Gerais se tornou 
independente, os paulistanos sentiram necessidade de 
outros caminhos que os levassem a Goiás, sem passar 
por Minas. Por esta razão, quando Rodrigo César de 

Meneses foi nomeado governador da capitania de São 
Paulo, em 1721, incentivou Bartolomeu Bueno da Silva, 
o segundo Anhanguera, a partir em busca de riqueza 
na serra dos Martírios. Filho do bandeirante do mes-
mo nome (o primeiro Anhanguera), ele já estivera lá 
em companhia do pai, em 1722, quando tinha 12 anos. 
Como profundo conhecedor dos sertões Luiz Pedroso 
de Barros aproveitou-se da situação e ofereceu-se para 
abrir caminho para a Bandeira em troca do indulto de 
seus crimes e um pagamento anual. Ajudado pela fa-
mília Pedroso abriu uma estrada estreita que partia 
de São Paulo, passava por Jundiaí, pelas Campinas 
(chamadas de Mato Grosso), por Mogi Guaçu e Casa 
Branca. O caminho cortava também os rios Pardo e Sa-
pucaí e terminava no rio Grande, perto do ribeirão do 
Inferno, lugar chamado Desemboque. Nascia assim o 
'Caminho dos Goiases' tão significativo para a história 
de Campinas. Uma vez construída a estrada, a Bandei-
ra de Bartolomeu partiu de São Paulo à procura das 
Minas de Goiases, no dia 3 de junho de 1722”.

Esse “Caminho dos Goiases”, com alguns me-
lhoramentos, é hoje a estrada Campinas-Mogi Mirim e 
passa aproximadamente a 15 quilômetros, a oeste, da 
cidade de Pedreira. A Via Anhanguera (quase paralela 
a Campinas-Mogi Mirim) é a que atualmente conduz 
o viajante a Goiás. Outras rotas usadas pelos Bandei-
rantes ficam a leste de Pedreira. Havia várias delas. Os 
aventureiros que sonhavam com a descoberta de ouro 
e pedras preciosas partiram de cidades localizadas pró-
ximas à atual Rodovia Presidente Dutra, como Jacareí, 
Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, 
Lorena e também Parati, e subindo a Serra da Manti-
queira chegavam até os locais onde atualmente se en-
contram os municípios de Ouro Fino, Pouso Alegre, Ca-
xambu, Campanha e Baependí. Esta última muito citada 
nas histórias dos Bandeirantes e dos tropeiros.

Há várias estradas pavimentadas interligando as 
cidades paulistas com as mineiras aqui citadas. No en-
tanto, todas as estradas, caminhos e picadas, abertas 
e utilizadas pelos aventureiros que iam a Minas Gerais 
em busca de riquezas, acabaram gerando o traçado de 
uma estrada principal que é a Rodovia Fernão Dias, 
cujo nome é uma homenagem a um dos mais famosos 
Bandeirantes, Fernão Dias Paes.

Outro caminho, porém sem fama histórica, foi exi-
bido em documento idôneo no livro “A cidade racional”, 
p. 66, de autoria do Prof. Liminha. Trata-se da “Carta pro-
visória” da zona triangular, no ano de 1889, que mostra 
os diversos pontos de visadas, onde os viajantes se po-
sicionavam para determinar o rumo a seguir. Um desses 
pontos está localizado no bairro da Areia Branca que tem 
parte de sua área no território pedreirense.

Assim, as terras ocupadas pelos municípios de 
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Pedreira e Amparo ficavam de fato afastadas das ro-
tas das Bandeiras e das Entradas. Esse isolamento se 
transformou num bom esconderijo para os sonegado-
res de impostos e escravos fugitivos e fez ainda que o 
desenvolvimento e a elevação do local em município 
fossem retardados em relação a outros da região.

CONCESSÃO DA SESMARIA

Sesmaria era o nome que se dava às glebas de 
terra que a Coroa Portuguesa, ou o Brasil Colônia, ou 
o Brasil Império, distribuía gratuitamente como parte 
de uma política de ocupação do interior brasileiro vis-
to que, os estrangeiros, ao chegarem aqui, ocuparam 
apenas as áreas litorâneas. Foi uma decisão que deu 
certo, pois a partir de então a população foi se alas-
trando e os municípios foram sendo criados. Na Fig. 2, 
pode-se ver, nos quatro mapas do Estado de São Paulo, 
a evolução da criação dos municípios, desde o ano de 
1600 até o ano de 1997.

Para melhor entender os acontecimentos histó-
ricos que serão relatados, é conveniente que o leitor 
conheça a evolução dos domínios político-administra-
tivos a que as terras pedreirenses, até o bairro do Cas-

calho, estavam subordinadas.
Segundo dados da Fundação Seade, em 13-08-

1769, Atibaia (com o nome de São João de Atibaia) 
desmembrou-se da cidade de São Paulo (sede da ca-
pitania). Pedreira estava em território de São Paulo e 
depois em território atibaiense.

Em 17-10-1797, Bragança Paulista, com o nome 
de Conceição do Jaguari, desmembrou-se de Atibaia e 
passou a ser denominada Vila Nova Bragança. Pedreira 
estava em território bragantino.

Em 14-03-1857, Amparo desmembrou-se de Bra-
gança Paulista. Pedreira estava em território amparense.

Em 31-10-1896, Pedreira desmembrou-se de 
Amparo.

O território pedreirense foi parte de uma sesmaria 
concedida a quatro cidadãos atibaienses, em 14-12-1795. 
O livro “Repertório das sesmarias” – vol. VI, editado pela 
Secretaria de Estado da Cultura – Divisão de Arquivos do 
Estado (São Paulo), p. 259, divulga o seguinte resumo dos 
termos dessa concessão (conforme consta): 

“Joaquim Antonio Azevedo, José Rodrigues Bue-
no, Manuel José Villaça e José Pedroso Pinto. Duas 
léguas de terras em quadra na paragem chamada o 
sertão de Jaguary, districto da Villa de São João de Ati-

Fig. 2 - Quatro mapas dos municípios paulistas em épocas distintas

Primeira Divisão 
Territorial do Estado 

de São Paulo

Divisão 
Político-Admnistrativa
Estado de São Paulo

1800

Divisão 
Político-Admnistrativa
Estado de São Paulo

1997

Divisão 
Político-Administrativa

Estado de São Paulo
1900

Fonte: Fundação Seade
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baia, onde passa uma picada que vai ter a estrada que 
segue para Goyaz e sahe da parte de cá da Villa de 
Mogy Mirim, servindo de pião a referida picada para 
dela se dividir uma légua de cada banda com as suas 
quadras; cujos rumos devem ser de Oeste a Leste e de 
Norte a Sul, tendo principio a demarcação e um ribeiro 
chamado do Cascalho correndo pela mesma picada a 
buscar o rio de Jaguary”. (Lv. 26, fls. 157v)

Nas cópias das folhas 157 e verso, do livro 26, 
fornecidas pelo Arquivo do Estado de São Paulo, ape-
sar de apresentarem textos ilegíveis (Fig. 3), foi pos-
sível observar mais os seguintes dados interessantes 
para serem aqui divulgados (conforme consta):

“Bernardo Joze (?), faço saber aos que (?) que 
atendendo a representação do Guarda Mor Joaquim 
Antonio de Azevedo, Joze Roiz Bueno, Alferes Manoel 
Joze Villaça e o Capitão Joze Pedrozo Pinto, dous da Fre-
guezia de Nazaré, hum dessa cidade e outro de Jaguary, 
que eles suplicantes se achão com numerosa família e 
escravatura para sustentarem e sem terras proporcio-
nadas e lavoura necessária para subsistência das mes-
mas (...) que no local já havião muitas pessoas deitadas 
suas roças e com ranchos em forma de posseções”.

Quem eram essas pessoas que foram contempla-
das com duas léguas de terras em quadra, à beira do rio 
Jaguari e em torno do ribeiro chamado do Cascalho onde 
havia uma picada que ia para a estrada dos Goiases?

É o Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy, hábil no 
manuseio com a Genealogia Paulistana, de Luiz Gon-
zaga Silva Leme, que em carta dirigida ao autor deste 
livro fez o seguinte relato:

“Achei o nome do guarda-mor Joaquim Antonio de 
Azevedo na Genealogia Paulistana, de Luiz Gonzaga Silva 
Leme, volume I, página 395. O guarda-mor era natural de 
Nazaré (hoje Nazaré Paulista, um pouco adiante de Ati-
baia, para quem vai para Jacareí pela via D. Pedro I), filho 
de Bartolomeu Bueno de Azevedo e de sua primeira mu-
lher Ana Rodrigues Fortes. O guarda-mor casou em 1795, 
em Nazaré, com Maria Antônia de Jesus, filha do tenente 
Antônio Luiz Ferreira e de Leonor de Oliveira Franco”.

Quanto a José Rodrigues Bueno, este era irmão 
inteiro do guarda-mor Joaquim Antonio de Azevedo, 
filho do mesmo pai e da mesma mãe, e casou-se em 
1798, na mesma freguesia de Nazaré, com Ana Joa-
quina de Oliveira, filha do Capitão Manoel de Oliveira 
Franco e de Maria Gertrudes de Jesus. Em segundas 
núpcias, José Rodrigues Bueno casou-se em 1819, em 
Atibaia, com Gertrudes Maria do Patrocínio, filha de 
Ângelo Franco Corrêa e de Josefa Rodrigues da Cunha.

Manoel José Villaça era natural de Portugal, mas 
também foi morador de Nazaré, onde se casou, em 
1784, com Mariana Casado Vilas Boas (foi o terceiro 
marido desta), filha de José Casado Vilas Boas e de Ma-
ria Ribeiro de Siqueira, também moradores daquele 
lugar. Mariana era parente afim e distante do guarda-
-mor e de seu irmão José Rodrigues Bueno.

Finalmente, o Capitão José Pedroso Pinto, prova-
velmente atibaiense, foi casado em São Paulo, em 1775, 
com Leonor Soares de Siqueira, que faleceu em 1819 em 
Bragança e que era filha de Manoel Fernandes Rosa e de 
Luzia Nunes de Oliveira. O Capitão José Pedroso Pinto 
era filho de José Pinto Romeiro, de Guaratinguetá, e de 
sua segunda mulher, Rita Pedroso de Siqueira, de Ati-
baia. No “Catálogo de documentos sobre a história de 
São Paulo”, existente no Arquivo Histórico Ultramarinho 
de Lisboa, volume II do índice, encontramos a informa-
ção de que o Capitão José Pedroso Pinto foi presidente 
da Câmara Municipal de Bragança – verbetes números 
4.410, 4.764, 4.830 e 4.328.

Esses documentos revelam alguns fatos interes-
santes:

• o bairro do Cascalho já era assim denominado 
no ano de 1795;

• havia uma picada que passava pelo bairro do 
Cascalho e ia até a estrada de Goiases;

• antes de 1795, o bairro do Cascalho já era ha-
bitado por pessoas que cultivavam lavouras;

• a região onde se encontra Pedreira era conhe-
cida como o Sertão de Jaguary.

Três dos quatro contemplados com terras tinham 
patentes da guarda nacional ou eram parentes de quem as 
tinham, fato que lhes colocavam em situação privilegiada.

SURGE PHILIPE PIRES DE ÁVILA, SOGRO DO 
PAI DO FUNDADOR DE PEDREIRA

No Livro de Batizado, nº 4, fl. 107 vº, da Matriz 
São Jozé de Mogi Mirim, foi encontrada pelo historia-
dor Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy o seguinte 
texto (conforme consta):

“Mº - Aos 12-05-1800 annos, nesta Matriz de Sam 
Jozé de Mogi Mirim baptizei e pus os santos óleos a Maria 
filha de Anna, solteyra, e pai incógnito, no Citio Cascalho, 
de Philipe Pires de Ávila, meus fregueses: Padrinhos o 
mesmo Philipe Pires de Ávila, cazado, e Ricarda, solteyra, 
filha de Gertrudes Pires, moradores no bairro Resaca.

O Vigario João Safino da Foncª.”

Esse registro de batizado prova que o bairro Casca-
lho era habitado no ano de 1800 (e antes) e permite-nos 
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Fig. 3 – Cópia da Carta de Sesmaria em torno do Ribeiro do Cascalho
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deduzir que, nessa época, já havia um caminho interli-
gando os dois bairros: Cascalho e Ressaca (próxima à atu-
al Santo Antônio de Posse). Provavelmente, esse caminho 
deve ser o mesmo que atualmente parte da Av. Antônio 
Serafim Pettean, no bairro do Cascalho, vai ao bairro Duas 
Pontes, passa por Santo Antônio de Posse, Ressaca e ter-
mina na via asfaltada Campinas-Mogi Mirim (SP-340), 
que é a antiga estrada dos Goiases. Pedreira teria então 
dois caminhos ligando-a à tal estrada: um passando por 
Jaguariúna e outro por Santo Antônio da Posse.

Outro fato digno de atenção: foi concedida uma 
sesmaria, com 2 léguas em quadra (12 km), em torno 
do ribeiro chamado do Cascalho, a Joaquim Antonio de 
Azevedo, José Rodrigues Bueno, Manuel José Villaça 
e José Pedroso Pinto, na data de 14-12-1795. A carta 
que concedeu a sesmaria citou que no local já havia 
pessoas com “roça deitada”, ou seja, com plantações. 
Philipe Pires de Ávila devia estar lá como dono do 
Sítio Cascalho, pois já estava em 31-10-1778. Não foi 
encontrado nenhum documento sobre o que os quatro 
senhores fizeram com a sesmaria. Será difícil saber, 
pois naqueles dias não havia Cartório de Registro de 
Imóveis em Amparo. Era uma época em que muitas 
transações eram firmadas apenas em documento 
particular que permanecia em poder das pessoas. 
Mais tarde, essas terras foram herdadas em parte, e 
adquiridas outras, por João Pedro de Godoy Moreira, 
pai do fundador de Pedreira. O bairro do Cascalho 
devia ser muito mais amplo do que ora conhecemos.

SURGEM OS PEDROS

A concessão de sesmaria ao sesmeiro era parte de 
uma política portuguesa para ocupar e explorar o interior 
do Brasil, e não apenas o litoral como ocorria até mais 
ou menos no ano de 1520. Foram concedidas incontáveis 
sesmarias até que, em 18-09-1850, os governantes deci-
diram que havia chegado a hora de não distribuir mais 
nada gratuitamente. Nessa data foi aprovada a Lei nº 601, 
denominada “Lei de Terras”, e cujos textos mais interes-
santes vão a seguir ser reproduzidos: 

 

Nota: O texto da Lei e Decreto abaixo foi consegui-
do em <www.webhistoria.com.br>.

“LEI Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850 (con-
forme consta):

Dispõe sobre as terras devolutas do Império, e 
acerca das que são possuídas por título de sesmaria 
sem preenchimento das condições legais, bem como 

por simples título de posse mansa e pacifica: e deter-
mina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam 
elas cedidas a título oneroso, assim para empresas 
particulares, como para o estabelecimento de colônias 
de nacionais e de estrangeiros, autorizada a promover 
a colonização estrangeira na forma que se declara.

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo 
do Brasil: fazemos saber a todos os Nossos Súditos que a 
Assembleia Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:

Art. 1 Ficam proibidas as aquisições de terras de-
volutas por outro título que não seja o de compra (...).

Art. 5. Serão legitimadas as posses mansas e pacífi-
cas, adquiridas por ocupação primária, ou havidas do pri-
meiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com princí-
pio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro ou 
de quem o represente, guarda das regras seguintes (...)”.

“DECRETO LEI Nº 1.318 DE 30 DE JANEIRO DE 
1854: (diz textualmente)

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, 
e nelas se estabelecerem, ou vierem à sua custa exer-
cer qualquer indústria no país, serão naturalizados, 
querendo. Depois de dois anos de residência pela for-
ma por que o foram os da colônia de São Leopoldo, e 
ficarão isentos do serviço militar, menos do da Guarda 
Nacional dentro do município.

Art. 91. Todos os possuidores de terras, qualquer 
que seja o título de sua propriedade, ou possessão, são 
obrigados a fazer registrar terras, que possuírem, den-
tro dos prazos rareados pelo presente Regulamento, os 
quais se começarão a contar. Na Corte e Província do 
Rio de Janeiro, na data fixada pelo Ministro e Secretá-
rio de Estado dos Negócios do Império e nas Províncias, 
da fixada pelo respectivo Presidente.

Art. 92. Os prazos serão 1, 2, e 3: o 1 de dois 
anos, o 2 de 1 ano, e o 3 de seis meses.

Art. 93. As declarações para registro serão feitas 
pelos possuidores, que as escreverão, ou farão escrever 
por outrem em dois exemplares iguais, assinando-os am-
bos, ou fazendo-os assinar pelo indivíduo, que os houver 
escrito, se os possuidores não souberem escrever.

Art. 97. Os Vigários de cada uma das Freguesias 
do Império são os encarregados de receber as 
declarações para o registro das terras, e os incumbidos 
de proceder a esse registro dentro de suas Freguesias, 
fazendo-o por si, ou por escreventes que poderão 
nomear, ou Ter sob sua responsabilidade”.

Dando os termos dessa Lei e do Decreto uma in-
terpretação popular, pode-se dizer que ela determinou 
o seguinte: “Chega de dar terra de presente. A partir de 
agora, quem quiser terras, que compre”. No entanto, a 
Lei reservou o direito de registrar suas terras a àqueles 
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que tivessem morada na área e ali mantivesse planta-
ções, ou seja, que de fato estivesse aproveitando a terra 
e fazendo-a produzir. Era importante, também, que não 
houvesse conflito quanto à posse do terreno.

A Lei de Terras foi aprovada no ano de 1850, e 
o Decreto que a regulamentou entrou em vigor qua-
tro anos depois, ou seja, em 30-01-1854. O Decreto 
de regulamentação determinou que aos vigários de 
cada Freguesia competia receber as declarações dos 
proprietários de terra e efetuar os registros. O local de 
trabalho desses vigários passou a ser denominado Car-
tório Paroquial, que na cidade de Amparo, só foi ins-
talado no ano de 1855 e tinha como Oficial o Vigário 
Antônio Manoel de Camargo Lacerda.

A primeira pessoa a comparecer ao Cartório 
Paroquial de Amparo foi João Pedro de Godoy Mo-
reira (pai do fundador) para registrar e legalizar a 
posse de um terreno que havia herdado de seu so-
gro Philipe Pires de Ávila, o mesmo que figura no re-
gistro de batizado na Matriz de Mogi Mirim quando 
batizou Maria, que morava no Cascalho. Outra parte 
foi comprada por João Pedro de Thomé Pires de Ávi-
la, irmão de Philipe.

O livro “Documentos interessantes para a histó-
ria de Pedreira” divulga a íntegra da escritura, que foi 
transcrita pelo professor Liminha com ortografia origi-
nal e segue abaixo reproduzida (conforme consta):

“1855 – Setembro – 11 – Registro Paroquial de 
Amparo – nº 1

Bairro do Cascalho
N. 1

Este sitio pertence a João Pedro de Godoy Mo-
reira por herança que teve do finado seo sogro, e so-
gra: Philipe Pires de Ávila, e Maria Pires da Rocha; e 
compra, que fez de Thomé Pires de Ávila, e sua mu-
lher Maria Franca, cujos terrenos forão posses feitas 
pelo o mesmo Philipe Pires, achando-se anulada em 
segundo possuidor, e a outra em terceiro possuidor, 
achando-se reunidos em um só terreno: achando-se 
com grandes plantações de café, e caza de moradas 
e todas as benfeitorias, cujos terrenos se achão nos 
limites desta Freguezia, cujas divizas tendo principio 
em o paço do rio Jaguary seguindo por um vallo, de-
visando com terras de Antônio de Godoi Moreira pelo 
lado da direita á sahir na estrada da Freguezia, e se-
guindo pela estrada até frontear uma peráva secca 
que tem cruz; e deste marco á rumo direita á um mar-
co de páo de aririvá, que se acha na beira do córrego, 
denominado Sego, e por este assima divisando com 
os mesmos seos herdeiros até encontrar em um mar-
co, que se acha na cabeceira do dito córrego, de páo 
de Cajarana, e deste marco a rumo direito pelo espi-

gão divisando, pelo o lado da direita com os mesmos 
assima até o marco de um páo de guarantã, que se 
acha no espigão, e dahi devisando com as terras de 
Jozé Barboza Aranha pelo lado da direita, e seguindo 
pelo espigão devisando com o mesmo Barboza, e Ma-
noel Carlos Aranha pelo mesmo espigão até um mar-
co de páo de guaraiuva que se acha na beira do mat-
to virgem no espigão; e dahi quebrando pelo o lado 
esquerdo, devisando com terras de Joaquim Franco 
de Camargo, pelo o lado da direita; e descendo pela 
beira da capueira e mattos á pouca distancia, sahe 
e atravessa a barroquinha, e desta barroquinha que-
brando á esquerda a procurar á um páo de candêa 
que tem Cruz, e deste marco descendo a rumo direito 
a um cêpo de perova, que se acha na barra de um 
córrego e tem, e deste marco atravessando o córrego 
á rumo direito devisando com Jozé Pires de Oliveira 
pelo lado da direita, a rumo direito á uma perova ver-
de no espigão que tem Cruz, e dahi devisando com 
terras de Joaquim Jozé soares pelo lado da direita, e 
seguindo pelo espigão abaixo até o debruço do rio Ja-
guary, e dahi a rumo direito á um páo de guarita que 
se acha no barranco do mesmo rio; e seguindo pelo 
rio assima, pelo o lado esquerdo, até o poço e vallo, 
onde teve seo principio. Amparo honze de setembro 
de mil oito centos e sincoenta e sinco. A extenção do 
terreno meia légua em quadra mais, ou menos. João 
Pedro de Godoi Moreira.

No anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus 
Christo de mil oito centos e sincoenta e sinco. Trigésimo 
quarto da Independência do Império do Brazil, aos trinta 
de maio, digo, aos honze de setembro do dito anno nesta 
Freguezia de Amparo termo do município de Bragança, em 
casa de minha rezidencia compareceo o Senhor João Pedro 
de Godoy Moreira, pessoa de meo conhecimento, pelo qual 
me forão apprezentados dous exemplares de um mesmo 
teor fazendo expressa menção das terras que ele possue, 
nesta Freguesia nos quaes, depois de examinadas, e achan-
do conformes, fiz as competentes notas, na conformidade 
do artigo cento e um do regulamento numero mil trezentos 
e dezoito de trinta de Janeiro de mil e oito centos e cincoen-
ta e quatro; e um deles foi entregue ao mesmo Senhor Mo-
reira para seo documento, e outro ficou archivado, depois 
de registrado no livro competente as folhas duas; e para 
constar lavrei dous termos do mesmo teor, que assignei em 
ambos com meu nome inteiro. Amparo honze de setembro 
de mil oito centos e sincoenta e sinco.

O Vigário Encomendado Antônio Manoel de Ca-
margo Lacerda. 8$278 termos nos dois exemplares, e 
registro no livro somão Rs. 8$278. O Vigário Lacerda. 
Nada mais continha, e nem declarava o mencionado 
exemplar, que fielmente copiei neste livro, ao qual me 
reporto. Amparo 11 de setembro de 1855.

O Vigrº. Antônio Mel. De Camgº. Lacerda”.
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João Pedro (pai) ao escrever os dois “exempla-
res”, que foram apresentados ao vigário, descrevendo 
sua propriedade, fez questão de citar textualmente: 
“Achando-se com grandes plantações de café, e caza de 
moradas e todas as benfeitorias.” É de se concluir que 
essa frase tinha como objetivo atender ou preencher as 
exigências do artigo 5, da Lei de Terras. Parece que João 
Pedro sabia que a propriedade que estava registrando 
fazia, de fato, parte de uma antiga sesmaria. Interessan-
te é observar que, de acordo com o que foi registrado 
por Liminha (“A cidade racional”, p. 72 - Tentativa de 
localizar as sesmarias), na região ocupada atualmente 
por Amparo e Pedreira, ocorreram concessões de três 
sesmarias, sendo uma delas no ano de 1726 e, outra, 
em 1795. Eram seis as pessoas que as receberam. No 
entanto, na p. 162, do livro “Efemérides amparenses”, 
Áureo de Almeida Camargo registra: 

“1885 – De acordo com o Regulamento de 30-
01-1854 é procedido em Amparo o 1º registro de terras 
(Registro Paroquial) referente à propriedade de João 
Pedro de Godoy Moreira: seriam registradas 326 pro-
priedades; a última, de Antônio José de Godói Siqueira, 
procedida aos 26 de abril de 1858”.

Esses registros paroquiais de escrituras deixam 
claro que as sesmarias já estavam todas loteadas, no 
mínimo, em 326 glebas. Filho de José Ortiz de Camargo 
e de Gertrudes Maria de Godoi, João Pedro de Godoy 
Moreira casou-se duas vezes, sendo o primeiro casa-
mento em 1811, com Inácia Pires de Ávila, filha de 
Philipe Pires de Ávila e de Maria Pires da Rocha, que 
deixaram o Sítio do Cascalho de herança ao genro.

Seu segundo casamento foi com Ana Franco da 
Cunha.

No livro “Efemérides amparenses”, p. 12, Áureo 
deixou registrado:

“Janeiro-5-1864 – Lavratura do testamento de 
João Pedro de Godoy Moreira, natural de Bragança, 
um dos mais antigos moradores de Amparo (...)”.

Márcia Ignes Massaine, bisneta da segunda es-
posa do fundador de Pedreira, já procurou muito por 
tal testamento sem o encontrar. Encontrou, entretan-
to, um documento denominado “Planta da Fazenda do 
Jaguary” (Fig. 4), datado de 24 de novembro de 1864, 
elaborado pelo Agrimensor Eugenio Grilleti (?), após o 
falecimento de João Pedro (pai). 

Nota-se que a maior área da Fazenda Jaguary 
ficou em poder da viúva Ana Franco da Cunha. Coube 
uma gleba de terra a João Batista de Godoy Moreira 
(fundador de Pedreira). Era a Fazenda Triunfo onde se 
formaram os bairros Jardim Triunfo, Jardim Triunfo 78 

e Jardim Triunfo 79. Outra área passou a pertencer a 
José Pedro de Godoy Moreira onde atualmente se en-
contra parte da Vila Canesso, a Praça Cel. João Pedro e 
parte da Rua XV de Novembro. Na década de 1870, a 
Fazenda Bela Vista (Morro do Cristo) também perten-
cia a José Pedro.

Encontra-se também nessa planta uma área per-
tencente a Joaquim Rodrigues da Cruz. Nesse pedaço 
de terra está parte da Vila Canesso, até mesmo a área 
ocupada pela antiga sede da fazenda onde está a Por-
celana Artística Joana D’Arc Ltda. –  na Av. Wanderley 
José Vicentini, nº 1386 – e boa parte do vale cortado 
pelo Caminho Municipal Júlio Perón e pelas ruas João 
Moises Castelo e Carmelo Minosso. A origem do nome 
bairro Santa Cruz e da própria Necrópole Santa Cruz 
deve estar no nome do antigo proprietário, Joaquim 
Rodrigues de Paula Cruz, que em 1890 ou 1891 doou 
parte do terreno para a construção do cemitério mu-
nicipal da Rua Ângelo Ferrari. Vizinha do senhor Cruz 
está a propriedade de José Libanio de Abreu Soares, 
que atualmente é a Fazenda Monte Nilo, onde, em par-
te dela, foi edificado o Jardim São Nilo.

Nessa planta consta a propriedade de Bento de 
Godoi Moreira, que ficava à esquerda da Rodovia João 
Beira (SP 95) e fazia divisa com as terras de Joaquim 
Franco de Godoi Moreira, cuja área se aproximava ao 
bairro Duas Pontes. As terras de Antônio de Godoi Mo-
reira (não consta: Pedro) ocupava partes dos seguin-
tes bairros: Estância Santa Rita, Vila Santo Antônio (ou 
Vila Macedo), Corcovado e Jardim Andrade. À direita 
da planta consta: Terras da Fazenda da Dona Roza. Tra-
tava-se da viúva de Francisco Pires de Ávila que havia 
herdado terras de seu pai Philipe Pires de Ávila. No ato 
da escritura, o filho Modesto Pires de Ávila represen-
tou sua mãe, dona Roza.

Na planta, há uma quadra dividida em seis glebas 
ocupada por mata virgem e capoeiras e que foram destina-
das aos órfãos Sabrina, João, Jozé, Paulino, Manoel e Ma-
ria. No livro “Documentos interessantes para a história de 
Pedreira”, Liminha registrou a transcrição de outras escritu-
ras de sítios ou fazendas que havia no bairro do Cascalho.

Na obra "Efemérides amparenses", p. 209, Áu-
reo deixou o seguinte registro:  

"João Pedro, o velho, era homem dinâmico, ar-
rojado, participava da vida social, política, e principal-
mente trabalhava muito em prol do desenvolvimento 
do município de Amparo". 

Algumas de suas participações registradas por 
Áureo de Almeida Camargo, no livro “Efemérides am-
parenses”:

“02-09-1833 – Figuram na lista de jurados de 
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Bragança os seguintes moradores de Amparo: (...) João 
Pedro de Godói Moreira (...) Salvador de Godói Morei-
ra. / 07-09-1836 - em reunião da Assembleia Paroquial 
na Igreja Matriz, para escolha de Juízes de Paz, João 
Pedro recebeu votação / 04-02-1842 – Juiz de Paz / 01-
04-1842 – Sub-Delegado / 04-02-1852 – Sub-Delegado 
/ 04-10-1857 – Suplente de Vereador / 06-08-1862 – é 
suplente de Delegado de Polícia do Termo do Amparo”.

No ano de 1864, faleceu João Pedro de Godoy Mo-
reira, filho de José Ortiz de Camargo e de Gertrudes Ma-
ria de Godoi. No mesmo livro, p. 71, Áureo anotou:

“Dia 4 – Abril – 1866 – Em correspondência de 
Amparo, o Correio Paulistano, da capital, informa que 
João Batista de Godoy Moreira, ‘sendo geralmente co-
nhecido pelo nome de João Pedro de Godoy Moreira, 
passa doravante a assinar-se assim’. Filho de outro de 
igual nome, lavrador, ocupou cargos de nomeação e 
eleição como vereador. Pedreira muito lhe deve. Fale-
ceria em junho de 1913, (...)”.

Seu filho João Batista, que passou a ser João Pe-
dro, certamente herdou a mesma determinação, o mes-
mo espírito arrojado, o mesmo, ou talvez até mais, de-

sejo de participação na vida pública. Residindo em sua 
propriedade, mais tarde denominada Fazenda Triun-
fo, em verdade, era um amparense, pois o que hoje é 
Pedreira, na época era território de Amparo. No livro 
“Efemérides amparenses”, o autor Áureo registrou uma 
série de participações do Capitão João Pedro na vida pú-
blica e comunitária amparense e que assim se resume:

“03-12-1862 – João Batista de Godói Moreira 
presta juramento como vereador / 1871 – Novem-
bro – Sob a presidência do Dr. Joaquim Carlos Ber-
nardino e Silva organizou-se uma associação para 
cuidar da construção de um teatro e João Pedro era 
um dos diretores. / 01-01-1872 – João Pedro, Antô-
nio de Godoi Jorge, João de Sousa Campos, José Ma-
nuel Miranda e José de Godoi Moreira promoveram 
reunião para debaterem a construção de um ramal 
da estrada de ferro para Amparo. / 03-10-1890 – O 
Correio Amparense divulgou que João Pedro era um 
dos incorporadores do Banco Industrial Amparense. 
/ 07-04-1891 – Promoveu a organização da Com-
panhia Industrial e Agrícola Amparo e Bragança. / 
05-05-1892 – Nomeados membros do Conselho de 
Intendência João Batista de Oliveira Mattos, Emilia-
no Pires de Ávila e João Pedro de Godoy Moreira. / 

Fig. 4 – Planta da Fazenda do Jaguary – dividida entre interessados
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29-09-1892 – É eleito vereador por Amparo. / 28-
05-1893 – O Vereador Capitão João Pedro de Godói 
Moreira pede exoneração do Cargo em virtude de 
seu estado de saúde. / 06-06-1873 – Cita-se que o 
Cap. João Pedro de Godói Moreira fazia parte do Es-
tado Maior da Guarda Nacional, na 2ª Companhia 
do Batalhão de Infantaria. / 14-11-1892 – A Câmara 
Municipal de Amparo organizou uma comissão a fim 
de estabelecer as bases e estudos para os serviços 
de água, esgoto e iluminação pública. João Pedro 
foi um dos membros escolhidos. / 14-12-1889 – João 
Pedro e outros representam (inclusive o Engenhei-
ro Tito Martins Ferreira, que projetou a planta do 
Grupo Escolar de Pedreira) ao governo de São Paulo 
pedindo privilégio de uma linha de bonde a vapor 
ligando os Bairros de Pedreira, Duas Pontes e outros 
até as proximidades da fazenda do Barão de Campi-
nas. Essa pretensão foi indeferida por Prudente de 
Morais. / 20-12-1866 – A Câmara menciona o nome 
das pessoas que têm concorrido para a vitória das 
armas imperiais na guerra contra o Paraguai: João 
Batista de Godói Moreira foi um dos mencionados”.

Em 1836, João Pedro casou-se com Francisca Eu-
genia Alves Cordeiro (Moreira, após o casamento). E o 
casal não teve filhos. Qualquer pessoa dotada de um 
mínimo de cultura sabe que é da própria natureza do 
ser humano casar-se e ter filhos, amá-los, protegê-los 
até vê-los encaminhados na vida, e com isso perpetuar 
a espécie. O fundador de Pedreira viu-se privado dessa 
felicidade. Sua vida ficou vazia. Para preenchê-la João 
Pedro se dedicou, na cidade de Amparo, a participar 
dos movimentos em favor do progresso amparense 
conforme se nota bem pelos registros, já citados, de 
Áureo de Almeida Camargo.

JOÃO PEDRO E A CONSTRUÇÃO  
DA LINHA FÉRREA EM PEDREIRA

João Pedro era um benfeitor, inteligente, culto, 
arrojado, altruísta, homem de posses e cidadão reco-
nhecidamente honesto. Por todas essas virtudes era 
conhecido e respeitado em toda região até mesmo 
pelos mais influentes senhores da Província. Era ele 
um fazendeiro produtor de café, cuja comercialização 
exigia o transporte para Santos, em lombo de animais. 
As ferrovias proliferavam na Província de São Paulo. 
Era chegado o momento de Pedreira ser servida por 
esse transporte que na época surgia como espantoso. 
Na publicação intitulada “Pedreira Livre!”, editada em 
22-11-1896, para comemorar a emancipação do muni-
cípio e enaltecer o dinamismo de João Pedro, na capa 

há uma matéria, provavelmente escrita pelo então ad-
vogado Dr. Arthur Moreira de Almeida, dizendo (con-
forme consta):

“(...) Querendo dar expansão ao seu espírito ac-
tivo e empreendedor, prevendo o brilhante futuro que 
aguardava a povoação que tinha em mente fundar nas 
terras de sua fazenda, requereu privilegio para uma 
linha férrea de Campinas para a cidade do Amparo, 
desistindo deste para requerer nova estrada de ferro 
de Campinas para Mogy-mirim com um ramal para o 
Amparo, dando assim origem ao grande colosso que é 
hoje a companhia de Estrada de Ferro Mogyana, glo-
ria do Brasil, orgulho dos Paulistas, mas verdadeira 
filha do Coronel João Pedro que ideiou e requereu o 
respectivo previlegio (...)  A estrada de ferro que liga 
o Amparo á cidade de Serra Negra e ao Monte Alegre 
é igualmente devida ao mesmo cidadão, o qual tendo 
requerido o privilegio para uma via férrea de Pedreira 
a Silveiras, o Presidente da Mogyana comprometeu-se 
a levar a estrada àquella cidade e a Monte Alegre, me-
diante a desistência da Projetada linha (...)”.

Com o projeto aprovado na Assembleia Provin-
cial, em 21-03-1872 (Lei Provincial nº 18), a qual ga-
rantiu um rendimento de 7% sobre o capital aplicado, 
fundou-se na cidade de Campinas, em 30-03-1872, a 
Companhia Mogyana de Estradas de Ferro com o obje-
tivo de instalar uma linha férrea para Mogi Mirim e um 
ramal para o Amparo.

Antes mesmo que a fundação da Companhia 
Mogyana fosse publicada pela imprensa e aprovada 
pela Assembleia Provincial, João Pedro já trabalhava 
no caso, fato que Áureo de Almeida Camargo (“Efemé-
rides amparenses”, p. 9) assim registrou:

“1º - 01-1872 – Antônio Pires de Godoy Jorge, 
João de Souza Campos, José Manuel de Miranda, José 
de Godói Moreira e João Pedro de Godói Moreira pro-
movem reunião a fim de ser debatida a construção de 
um ramal férreo para Amparo”.

No livro “História de Pedreira”, 1979, p. 6, o Pa-
dre Antônio Toloi Stafuzza fala em um documento no 
qual consta que “(...) foi João Pedro de Godoy Moreira, 
o fundador, que obteve da Cia. Mogyana de Estradas 
de Ferro a possibilidade da passagem dos trilhos, pelo 
lugar, Bairro dos Pedreiras, em direção a Amparo”.

O fundador de Pedreira era homem de grande 
prestígio e influência entre os grandes cafeicultores do 
Estado, que na época decidiam sobre os acontecimentos 
mais importantes da nação, e pode de fato ter influído 
na decisão tomada. No entanto, outro fator colaborou 
para que o ramal da Mogyana passasse por Pedreira. O 
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primeiro engenheiro contratado para coordenar todo 
trabalho de implantação da ferrovia, Joaquim Miguel 
Ribeiro Lisboa, diz em relatório encaminhado à diretoria 
da empresa, após descrever os problemas e os dados 
da primeira seção do ramal, Campinas a Jaguary, e da 
segunda seção, Jaguary a Amparo (conforme consta) 
(Obs.: Jaguary é a atual Jaguariúna):

“Terceira Secção: Tendo de entroncar-se o ramal 
no ponto mais conveniente da linha principal era ne-
cessário um reconhecimento sobre as diferentes dire-
ções, que se apresentavão para o entroncamento. 

A direção que acompanha o Camanducaia abai-
xo, além de prestar-se a um traçado difícil para a cons-
trução por ser o valle do rio muito apertado em alguns 
lugares e ser ele muito encaixoeirado, deixava uma 
grande zonna de terrenos povoados e cultivados, obri-
gando à um maior trajeccto às mercadorias, embora o 
ramal por si só ficasse um pouco mais curto.

Transportando-se do Valle do Camanducaia 
para o Valle do Jaguary, pelas proximidades do lugar 
denominado Cascalho, que se presta facilmente à pas-
sagem da linha, dar-se-há o entroncamento nas mar-
gens do Jaguary satisfazendo assim as condições mais 
favoráveis, para servir a cultivados de fazendeiros im-
portantes, que deixarão, talvez sem isso, de concorrer 
com seus produtos para trafego da estrada.

Quanto ao entroncamento nas margens do Ati-
baia, a grande serra, que o separa do Jaguary, fez com 
que desde principio, se abandonasse esse traçado, que 
apesar de não alongar o percurso das cargas do Ampa-
ro, alongaria contudo, a linha a construir, justamente 
em uma zona, que dificultaria a sua construção. 

Começou-se a exploração desta secção em 
meiados de fevereiro, do alto do Cascalho em direção 
ao Amparo para mais tarde descer desse ponto para 
o Jaguary.

Achão-se explorados dez Kilometros, e, nestes oito 
ou dez dias, espero 
que o serviço terá 
chegado ao Amparo, 
d’onde voltará para 
o Cascalho o pessoal 
dessa turma, afim de 
executar a segunda 
parte desse traço. O 
terreno já explorado 
é bastante fácil, e 
espero que em todo 
o ramal não haverá 
dificuldade séria”.

Esse relató-
rio foi lido na As-

sembleia Geral de Acionistas, no dia 30-03-1873, e foi 
reproduzido em trabalho de pesquisa efetuado por 
Marcelo Celloto para a Faculdade de Ciências e Letras 
Plínio Augusto do Amaral, em junho de 1993. Houve 
coincidência entre os interesses do Capitão João Pedro 
e as conveniências apresentadas em relatório pelo en-
genheiro Joaquim Miguel Ribeiro Lisboa. Com a cons-
trução da Estação Ferroviária pelos empreiteiros Gia-
como Gauderio e Pedro Ricardini, Pedreira foi dotada 
daquele almejado e avançadíssimo meio de transporte 
formado pelas composições puxadas pelas “marias-fu-
maças”. Os lombos dos animais já pertenciam à histó-
ria no que tange ao transporte de café para o porto de 
Santos. Foi construído um túnel no km 17 (Fig. 5) da 
ferrovia, na montanha à esquerda do km 54 da SP 95 
(Rodovia João Beira) .

É evidente que João Pedro, em sua luta, repre-
sentava todos os cafeicultores da região interessados na 
importante conquista desse progresso. O fazendeiro José 
Pedro, irmão do Fundador, doou um pedacinho de sua 
fazenda para a construção da estação. Os próprios fun-
dadores da Companhia Mogyana eram, em sua maioria, 
fazendeiros que almejavam a conquista da ferrovia para o 
escoamento das safras de café de forma menos penosa.

As obras de construção da estrada de ferro fo-
ram divididas em três seções e inauguradas em datas 
diferentes.

Em 03-05-1875, inaugurou-se o trecho entre 
Campinas e Jaguary (Jaguariúna) com 34 km. Com 41 
km de linha, entre Jaguary e Mogi Mirim, em 27-08-
1875, as solenidades inaugurais contaram com a pre-
sença do Imperador D. Pedro II. O terceiro trecho, com 
30 km, entre Jaguary e Amparo (Pedreira inclusa), foi 
inaugurado em 15-11-1875. Pedreira estava interli-
gada a Amparo, Mogi Mirim, Campinas, Jundiaí (Cia. 
Paulista), e São Paulo e Santos, (Estrada de Ferro San-
tos-Jundiaí) e as cidades intermediárias dessas linhas.

A seguir: Fig. 6 – A primeira estação da Com-
panhia Mogyana 
construída e de-
pois demolida; Fig. 
7 – Segunda Esta-
ção da Companhia 
Mogyana, cons-
truída afastada do 
Rio Jaguari; Fig. 8 – 
Foto do trem indo 
a Amparo. Na fren-
te do trem, o pré-
dio da antiga Câ-
mara Municipal, da 
antiga Cadeia e da 
Delegacia de Polí-
cia; Fig. 9 – Foto da Fig. 5 – Túnel no Ramal do Amparo, km 17
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Fig. 6 – A primeira estação construída pela 
Companhia Mogyana de Estrada de Ferro, 
depois demolida para melhor posicioná-la 
na Praça Cel. João Pedro

Fig. 7 - Segunda estação construída pela 
Companhia Mogyana, mais afastada do rio 

Jaguari. Vista da porta de entrada na estação
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Fig. 8 – Na Praça Cel. João Pedro, o 
trem, soltando fumaça, rumo a Amparo. 
Na frente do trem, o prédio da antiga 
Câmara Municipal, da antiga cadeia e da 
antiga Delegacia de Polícia

Fig. 9 - Foto da passagem de pessoas e 
veículos sobre os trilhos da Estrada de 
Ferro da Companhia Mogyana
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passagem de pessoas e veículos sobre os trilhos da 
Estrada de Ferro da Companhia Mogyana.

Conforme consta do “Almanach da Companhia 
Mogyana – 1908-1909”, havia as seguintes estações in-
termediárias entre as inauguradas:

• Campinas a Jaguary: Guanabara, Anhumas, 
Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos 
Gomes. Mais tarde foi construída a estação 
Pedro Américo;

• Jaguary a Mogi Mirim: Guedes, Ressaca e 
Cons. Martim Francisco;

• Jaguary a Amparo: Pedreira e Coqueiros (atual 
Arcadas);

• Amparo a Serra Negra: Alferes Rodrigues, 
Pantaleão, Brumado e Santo Aleixo;

• Amparo a Socorro: Três Pontes, Monte Alegre, Dr. 
Carlos Norberto, Visconde de Soutello e Barão de 
Ibitinga (“Almanach de Campinas – 1912”).

Decorreu um bom tempo até que os trilhos che-
gassem a outras cidades do Circuito das Águas.

Em 02-03-1890, os trilhos ligam Amparo a Mon-
te Alegre (do Sul). Estação intermediária: Três Pontes.

Em 28-03-1892, com bitola de 60 cm, o trem vai 
de Amparo a Serra Negra (no “Almanach da Companhia 
Mogyana – 1908” consta que a estação foi inaugurada em 
11-09-1890). Estações intermediárias: Alferes Rodrigues 
– Pantaleão – Brumado e Santo Aleixo. Estas três últimas 
foram inauguradas antes da estação de Serra Negra.

Em 21-04-1909, os trilhos ligaram Monte a So-
corro. Estações intermediárias: Dr. Carlos Norberto – 
Visconde de Soutello e Barão de Ibitinga (“Almanach 
de Campinas – 1912”).

Se a terra dos Pedros, por estar localizada num 
ponto afastado das rotas das “Entradas e bandeiras”, 
que atualmente são a Rodovia Fernão Dias e a 
Campinas-Mogi Mirim, demorou a se formar, ela teve o 
privilégio de estar entre as primeiras cidades brasileiras 
a ser atendida pela ferrovia, que muito favoreceu o 
escoamento das safras cafeeiras.

Com dados apanhados no “Almanach da Com-
panhia Mogyana - 1908-1909” e numa publicação de-
nominada “História e imagens da Companhia Mogyana 
de Estradas de Ferro”, divulgada pela internet (www.
cmef.com.br/pp-fundacao), temos a seguinte evolução 
das construções das ferrovias brasileiras:

• 1854 – Irineu Evangelista de Souza, Barão de 
Mauá, empresário e empreendedor, inaugu-
rou a primeira ferrovia do Brasil ligando a raiz 
da Serra de Petrópolis ao Porto Mauá na Baía 
da Guanabara, Rio de Janeiro.

• 1858 – Iniciam-se as operações da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, num trecho de 48 km; 
Nota 1 – O nome inicial era Estrada de Ferro 

D. Pedro II; Nota 2 - Essa ferrovia foi constru-
ída em etapas vagarosas, pois só no ano de 
1873 seus trilhos chegaram à divisa do Estado 
de São Paulo. Até 1875, eram estas as esta-
ções existentes: Rio de Janeiro, Campo, Enge-
nheiro Novo, Cascadura, Queimados, Belém 
(atual Japeri), Rodeio (atual Paulo de Frontin), 
Barra do Piraí, Entre Rios (atual Três Rios), De-
sengano (atual Barão de Juparanã), Andrade 
Pinto, Santa Fé, Chiador, Sapucaia, Ouro Fino, 
Conceição e Porto Novo, Juiz de Fora, Volta 
Redonda, Barra Mansa; Resende, Campo Belo 
(atual Itatiaia), Boa Vista (atual Engenheiro 
Passos), Queluz, Lavrinhas e Cachoeira (atual 
Cachoeira Paulista).

• 1867 – Inaugura-se a São Paulo Railway Com-
pany, depois Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 
ligando o interior de São Paulo ao Porto de 
Santos. Mauá participou da construção dessa 
ferrovia, mas foi excluído pelos sócios ingle-
ses antes mesmo de sua inauguração. As esta-
ções dessa linha eram: São Paulo, São Bernar-
do, Rio Grande, Cubatão e Santos.

• 1868 - Um grupo de fazendeiros resolveu criar 
a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, li-
gando Jundiaí a Campinas. As estações dessa 
linha eram Jundiaí, Louveira, Rocinha (atual Vi-
nhedo) e Campinas, que ficou ligada a Santos.

• 1872 – Fundou-se a Companhia Mogyana.

No Nordeste do Brasil, também construíram es-
tradas de ferro. Mas na região Sudeste as instalações 
de mais ferrovias e a expansão das já relacionadas 
ocorreram após 1875. Das estações acima relaciona-
das nem todas se transformaram em município. Exem-
plos: Tanquinho, Ressaca, Guedes etc.

A FERROVIA TRAZ O PROGRESSO  
PARA PEDREIRA E MUDA O  

COTIDIANO DE SEUS HABITANTES

Assim, o bairro do Cascalho – mais tarde Pedrei-
ra – estava entre as 50 primeiras cidades da região Su-
deste que foram beneficiadas com os avançadíssimos 
serviços de transporte ferroviários. A partir desse pro-
gresso, ampliou-se a cafeicultura em todo o município 
de Amparo. Pedreira era parte dele. Frutas, aves, ovos, 
legumes e outros produtos agrícolas já podiam ser co-
mercializados no mercado de Campinas e de São Pau-
lo, a capital paulista.

O abastecimento do povoado tornou-se mais rá-
pido e simples. O trem trazia óleo, sal, fósforo, quero-
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sene, bacalhau da Noruega, casimira inglesa, vinho do 
Porto, utensílios domésticos, fazendas (tecidos), fer-
ragens e ferramentas (enxadas, picaretas, forcas etc.) 
inseticida, cal, cimento e outros bens consumidos pela 
população. 

Famílias inteiras podiam viajar para as cidades 
de São Paulo, Campinas, Mogi Mirim, Amparo, Jun-
diaí, Santos e até ao Rio de Janeiro para tratarem de 
seus negócios, visitarem parentes, passearem e tudo 
mais. As pessoas viajavam sentadas e chegavam rápi-
do se comparado com as caminhadas em lombos de 
animais e tendo que dormir pelas matas, campos ou 
em alguma pousada. Andar por “picadas” dentro da 
selva já fazia parte do passado, já era uma saudade. 
Havia um problema: quem estava prestes a viajar re-
cebia dos mais experientes a instrução de não vestir a 
melhor roupa. Isto porque, com alguma frequência, a 
locomotiva a vapor, aquecida com lenha, atirava ao ar 
muitas brasas e partes delas entravam pelos vagões, e 
não raro queimavam a roupa do passageiro.

A entrada dessas brasas nos vagões ocorria mui-
to quando o trem transitava dentro de um túnel que 
havia em um lugar chamado Belém, na ferrovia para 
São Paulo. Se na frente e no fundo do vagão houvesse 
janelas abertas formava-se uma corrente de ar (uma 
forma de sucção) que conduzia as brasas para dentro, 
e muitas pessoas eram atingidas e tinham suas roupas 
queimadas. Mas a maioria dos passageiros sabia desse 
fato e pouco antes do trem chegar ao túnel alguém gri-
tava: “fechem as janelas”.

Em “Efemérides amparenses”, p. 162, Áureo re-
gistrou:

“12-09-1886 – Torna-se diário o trem de passa-
geiros da Cia. Mogyana, cujo tráfego era feito unica-
mente às 3ªs, 5ªs e sábados”.

Mais tarde, a partir de data não sabida, ocorriam 
duas viagens por dia. Os horários eram alterados pela 
diretoria da empresa, sempre de acordo com as con-
veniências dos passageiros. No entanto, de um modo 
geral, um trem descia pela manhã, às 7h30, levando 
passageiros a Campinas onde faziam suas compras ou 
buscavam tratamentos de saúde (principalmente rela-
cionados ao olho) etc. Às 11h30, ou em horário pró-
ximo a esse passava por Pedreira, rumo a Amparo, o 
trem trazia cartas e jornais que eram recebidos e distri-
buídos pela Agência dos Correios, além de passageiros 
e pequenas encomendas. Nesse mesmo trem, as pes-
soas compravam revistas e jornais.

Quando no domingo acontecia um bom jogo de 
futebol em São Paulo, na segunda-feira muita gente se di-
rigia à estação para comprar a “Gazeta Esportiva” e ler as 

notícias e os comentários do esporte. A revista “O Cruzei-
ro”, que trazia uma página com cenas do "Amigo da Onça", 
era muito procurada também. No meio da tarde, outro 
comboio ferroviário descia para Campinas e, à noite, em 
horários que variavam entre 19h e 20h45, a maria-fumaça 
vinha de Campinas trazendo de volta os passageiros que 
fizeram compras ou cuidaram de sua saúde etc...

Os fazendeiros de Campinas que fundaram a 
Companhia Mogyana, ao decidirem construir um ra-
mal para Amparo, sabiam que nossa região era próspe-
ra e produzia muito café, e isso lhes daria muito frete 
e passageiros. Áureo de Almeida Camargo registrou na 
p. 185 de “Efemérides amparenses” o seguinte:

 
“14-10-1890 – Segundo relatório da Diretoria da 

estrada de ferro ‘só a estação do Amparo recebeu e 
exportou mais mercadorias do que qualquer outra da 
Companhia Mogyana’. 

No movimento de passageiros também a estação 
do Amparo (sem contar as outras do município) levou 
grande vantagem a todas as outras da Companhia Mo-
gyana, pois só ela vendeu 17.076 passagens, ao passo 
que Campinas vendeu 14.599 e Mogi Mirim 12.260”.

A título de curiosidade por ser pitoresco, segue 
reproduzido o texto de um comunicado aos usuários 
da estrada de ferro e que consta do “Almanach da 
Companhia Mogyana - 1908-1909” (conforme consta):

“DESPACHO DE AVES – As aves aceitas a despa-
cho, deverão estar acondicionadas em jacás, engrada-
dos, etc. Fora dessas condições, isto é, em sacos, ou 
atadas pelas pernas por meio de corda, barbante, cipó 
ou semelhante, serão recusadas, ainda mesmo que 
o remetente queira assumir toda a responsabilidade 
quanto á fuga, morte ou dano que poderiam sofrer du-
rante o transporte”.

Em geral, os trens que faziam as viagens diá-
rias eram compostos por uma locomotiva a vapor; um 
vagão de passageiro de 1ª classe; um vagão para a 2ª 
classe; e ainda um vagão fechado onde se transpor-
tavam as “encomendas” com entregas mais rápidas. 
Outras mercadorias eram transportadas sob o título 
de “carga” e demoravam mais para chegar ao destino, 
pois o trem de carga só partia quando houvesse gran-
de quantidade a ser transportada. Havia as romarias e 
eram famosas as que levavam romeiros de Campinas à 
festa do Bom Jesus, em Monte Alegre. Eram formadas 
composições (trens) com duas ou três locomotivas e 
14, 17 e até 23 vagões. Houve ano em que se viu até 
três dessas composições trafegando pelos trilhos rumo 
à festa ou dela retornando. As pessoas gostavam de 
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Fig. 10 – Interior de um carro de 2ª classe da Companhia Mogyana

ficar olhando e contando os vagões daqueles trens gi-
gantes trafegando pela ferrovia. 

Nos carros de primeira classe, os bancos tinham 
no encosto uma capa branca e passageiros com mais 
poder aquisitivo, é evidente.

Na antiga estação de Pedreira, até o ano de 
1909, os trilhos da estrada de ferro estavam instalados 
mais para o lado do rio Jaguari, bem próximo dos pré-
dios ainda existentes. Na sessão da Câmara Municipal 
de Pedreira, realizada em 05-08-1909 (Lv. 6, fl. 55vº), 
os vereadores José de Oliveira Cordeiro, Antônio Car-
los de Almeida Bicudo, Victório Palanch e Antônio José 
da Costa Cardozo apresentaram a Indicação nº 5 com o 
seguinte texto (conforme consta):

“Indicamos que a Câmara officie á directoria da 
Companhia Mogyana pedindo a mudança dos trilhos 
para o centro da praça 'Coronel João Pedro' e que a 
companhia concorra com a metade das despesas com 
a desapropriação de dous edifícios que acham se no 
largo, afim de haver espaço necessário para a mudan-
ça dos trilhos e ao mesmo tempo que se peça o au-
mento da Estação da Estrada de Ferro que não oferece 

comodidade para as cargas e nem conforto para o pu-
blico. Sala das sessões, 5 de agosto de 1909”.

A solicitação da Câmara foi bem recebida pelos 
diretores da Companhia Mogyana que assim se mani-
festaram por meio de um Ofício datado de 31-08-1909 
e que foi lido na Sessão Legislativa realizada em 15-09-
1909 (Lv. 6, fl. 59) (conforme consta):

“(...) comunica a esta Câmara que a Directoria 
da Companhia Mogyana, tomou em consideração o 
pedido feito, e resolveu de acordo com o parecer da 
Inspectoria Geral, que fossem mudadas as linhas da 
companhia n’esta Estação para o centro da praça 'Co-
ronel João Pedro' promovendo a Câmara a desapro-
priação dos edifícios existentes no largo. Para essas 
despesas a Compª Mogyana concorrerá com a quantia 
de réis quatro contos (4:000$000) no máximo, metade 
das despesas a faserem-se”.

Nessa mesma Sessão da Câmara entra a se-
guinte proposição que foi aprovada pelos vereadores 
(conforme consta):
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“A Câmara Municipal de Pedreira decreta: Arti-
go 1º São declarados de utilidade publica para o fim de 
serem desapropriados o edifício que outrora servia de 
Igreja n’esta localidade e a casa contigua a esse edifí-
cio, pertencente, ao 1º Culto Catholico do bispado e a 
2ª ao senhor Dyonisio Magnhanelli, situados próximo 
da Estação na praça 'Coronel João Pedro'. Art. 2º Fica o 
prefeito autorizado a promover amigável ou judic (...) 
Art. 3º Feitas as desapropriações, o prefeito mandará 
demolir os aludidos edifícios e entrará em acordo com 
a Companhia Mogyana no sentido de serem afastados 
para o centro da praça os trilhos da Estrada de Ferro”.

Mais ou menos 27 anos após ter sido construída, 
a capela do Padre Alexandrino, do Coronel João Pedro, 
da dona Anna Francisca de Oliveira e de seu filho 
Emiliano Pires de Ávila e de tantos outros pedreirenses 
foi demolida. Nessa época, a Igreja Matriz Santana já 
atendia às práticas religiosas da população. Na Fig. 
11, aparece a capela, a estação e a antiga cadeia. Uma 
Comissão especial vendeu o material aproveitável da 
antiga capela, e o dinheiro arrecadado foi aplicado na 
construção da atual Matriz de Santana.

João Pedro de Godoy Moreira, seus amigos e fa-
zendeiros de Amparo e também os de Pedreira viram 
suas lutas vitoriosas. O trem passava apitando pelas 
fazendas locais. Carroças e carros de bois carregados 
de café e alguns outros produtos chegavam ao então 
precário depósito da Mogyana onde descarregavam a 
sacaria e partiam de volta às suas fazendas. Muitos tro-
les, cabriolés e charretes também se dirigiam à estação 
levando pessoas que embarcavam com destino a Am-

paro, Campinas ou qualquer outra localidade.
Pessoas residentes nas proximidades e mesmo 

distantes iam andando até a estação onde embarca-
vam com destino a algum lugar. Andar de trem era um 
sonho de quase todos. Era uma máquina que andava 
e tinha o poder de ir muito longe carregando pessoas. 
Muitos iam à estação para ver a locomotiva, toda im-
ponente, e os vagões que andavam atrás dela. Como 
seria possível queimar lenha e fazer tudo aquilo cor-
rer? E aquele apito estridente e forte, como se conse-
guia? Tudo aquilo era o novo, o moderno. Ir à estação 
era um passeio inusitado. O próprio Tenente Coronel 
João Pedro de Godoy Moreira, que residia na Fazenda 
Triunfo, mais tarde construiu uma casa perto da Gare 
(estação) (Fig. 12).

O homem que gerenciava as atividades da es-
tação e do pessoal que nela trabalhava era conhecido 
como “o chefe da Estação” e era sempre uma pessoa 
de projeção na cidade. Era tido em alta consideração 
por todos, até mesmo pelas autoridades. Morar perto 
da Gare, como dizia o Magistrado Arthur Moreira de Al-
meida, ver o trem passar e saber quem chegou e quem 
partiu, era uma dádiva que muitos sonhavam.

O telégrafo também atraía muita gente até a es-
tação. As mensagens eram transmitidas com rapidez. Os 
telegramas eram cobrados pela quantidade de palavras 
que continham. Assim, ao redigir um texto que seria en-
viado, tinha-se o cuidado de elaborar frases econômicas 
que chegavam em alguns casos serem até um tanto sim-
bólicas. Exemplo: Nós falamos: "O carro do Antônio atro-
pelou e matou cavalo, o cavalo da fazenda". Uma mensa-
gem telegráfica seria assim: "Carro Antônio matou cavalo 

Fig. 11 –  1. Capela do Bom Jesus; 2. Estação da Mogiana; 3. Primeira capela de Pedreira;  
4. Cadeia onde funcionou a Câmara Municipal. Foto anterior a 1910 e pertencente ao Museu Municipal
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Fig. 12 - Casa do Cel. João Pedro de Godoy 
Moreira, próxima à estação de trem
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CADA CARACTER (LETRAS, NÚMEROS, SINAIS GRÁFICOS) POSSUI SEU PRÓPRIO CONJUNTO ÚNICO DE PONTOS E TRAÇOS. 
ABAIXO VOCÊ ENCONTRA O CÓDIGO MORSE ORIGINAL:

Fig. 13 - Código Morse, usado nas mensagens telegráficas

fazenda". Quanto menos palavras, mais barato se pagaria 
pelo telegrama. Havia até piadas ou relatos de pessoas 
que no desejo de gastar menos dinheiro acabavam al-
terando o significado e o entendimento da mensagem 
criando situações engraçadas e/ou ridículas.

Muitas pessoas que na época frequentavam a 
estação da Mogyana ainda recordam, com algum ro-
mantismo, daqueles "dididi didi dididi di dididi" que se 
ouvia enquanto se aguardava a chegada do trem. Era 
o telegrafista enviando ou recebendo mensagens. É 
interessante reproduzir o código morse, captado na in-
ternet (www.numaboa.com.br), empregado nas men-
sagens telegráficas. Veja o código na Fig. 13. 

JOÃO PEDRO SENTE QUE A FAZENDA  
SERIA TRANSFORMADA NUMA  

“VILLA” (CIDADE) 

A movimentação em torno da estação era gran-
de e começaram a surgir as construções de prédios 
residenciais e comerciais. O local transformava-se em 
uma praça, um povoado. Com tanta movimentação 
surgiram as casas comerciais e as de serviços como 
funileiros, alfaiates, ferrarias, sapatarias que faziam as 
famosas botinas rangedoras do Jeca Tatu e conserta-
vam sapatos trocando o salto e pondo a então famosa 
“meia-sola”. Até um hotel foi instalado. Em ofício que o 
Ten.-Cel. João Pedro encaminhou à Câmara Municipal 
de Amparo, e que constará deste livro, ele abordou a 
existência dessas casas e oficinas.

O Coronel, com sua perspicácia de grande em-
preendedor, já previa que tudo aquilo desembocaria 
num povoado cada vez maior e se preparou bem para 
explorá-lo economicamente. Andar de trem era de 
fato um sonho. Sentar no banco de um vagão, ouvir o 
apito da locomotiva, sentir os solavancos normais que 

se sentia quando o comboio partia da estação e depois 
contar tudo para os amigos.

A chegada do trem na estação por si só já era 
um espetáculo fascinante. A locomotiva, uma máquina 
grande, alta e que chegava passando rente à platafor-
ma da estação não raro expelindo por um tubo lateral 
um vapor quente, perigoso para as pessoas.

No início era normal que a luta do fundador 
de Pedreira pela conquista da estrada de ferro fosse 
interpretada como um trabalho de interesse próprio, 
pois era ele um fazendeiro produtor de café, e a 
ferrovia tornaria mais fácil a tarefa de levar sua safra 
até o porto de Santos. Pela documentação encontrada 
não se percebia ainda em João Pedro suas virtudes de 
idealista sonhador e de lutador persistente. Virtudes 
que ele passa a revelar a partir de então.

Após perceber que no local surgia um povoado, 
João Pedro passa a agir com o desejo e o sonho de ver 
tudo aquilo transformado numa Villa, que era o termo 
empregado para o que atualmente chamamos de ci-
dade. Para que um povoado chegasse a ponto de ser 
promovido a Villa ou que viesse a ser emancipado ha-
via uma série de exigências. Esse local deveria ter uma 
capela, que fosse curada, ou seja, que houvesse um 
padre para administrar as atividades religiosas.

Era indispensável a existência de um cemitério, 
uma cadeia, escola, casas comerciais e de serviços que 
suprissem a população em suas necessidades. O povoado 
deveria ter ainda um distrito de paz e um distrito policial. 
Com o preenchimento dessas exigências, conseguia-se o 
título de Freguesia. A partir daí o caminho seria mais cur-
to e menos penoso para a emancipação política.

Embora tendo o nome de João Pedro de Godoy 
Moreira, ele era descendente (neto) de José Ortiz de 
Camargo que, tradicionalmente, na história paulista, era 
ferrenha inimiga da família Pires. No ano de 1640, quan-
do ocorreu a expulsão dos Jesuítas do Colégio São Paulo, 
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iniciou-se a célebre disputa entre os membros da família 
Pires, que eram a favor dos Jesuítas e os membros da fa-
mília Camargo, detentora do poder político na Vila de São 
Paulo. Em 1641, Pedro Taques, líder do partido dos Pires, 
foi assassinado por seu rival Fernão de Camargo em ple-
no largo da matriz em São Paulo (atual Praça da Sé).

Em 1652, Jerônimo de Camargo ocupava o eleva-
do cargo de juiz ordinário em São Paulo. E nesse mesmo 
ano Alberto Pires mata sua esposa, Leonor de Camargo 
Cabral, e mais um homem. Correu pela Vila o boato que 
esse assassinato foi uma vingança pela morte de Pedro 
Taques. A rivalidade entre esses dois grupos chegou a 
tal ponto que a própria Coroa Portuguesa decidiu inter-
vir para serenar os ânimos. Afastando-se de São Paulo, 
por causa dessa situação, Jerônimo comprou a fazenda 
às margens do rio Atibaia, onde erigiu uma capela dedi-
cada a São João Batista, e ali nasceu a grandiosa cidade 
que hoje conhecemos. Jerônimo de Camargo é consi-
derado o fundador da cidade de Atibaia. Portanto, o 
Ten.-Cel. João Pedro descendia de família acostumada e 
traquejada em ações de lutas políticas e jurídicas.

CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA

A estação da estrada de ferro já estava instalada 
e cuja conquista pode ser atribuída a interesses profis-
sionais e econômicos de todos os produtores de café. A 
partir de então, fica evidente que o fundador de Pedrei-
ra passa a atuar com espírito comunitário e com vistas 
a criar as condições necessárias para a futura emanci-
pação política da cidade. E, nesse sentido, o primeiro 

documento oficial comprovando as manobras de João 
Pedro foi encontrado na Mitra Arquidiocesana de São 
Paulo – Arquivo Metropolitano, cuja cópia foi cedida por 
Jair Mongelli Jr. a pedido do Monsenhor Nilo Romano 
Corsi. Trata-se de um “abaixo assignado” solicitando au-
torização do Bispo Diocesano para a construção de uma 
capela e tem o seguinte texto (conforme consta):

“Os abaixo assignados, moradores na Estação 
da Pedreira e circuito, distantes três Leguas e mais da 
Cidade do Amparo, vem perante V Exmª. Revmª. pe-
dir a graça de erigirem, perto da mencionada Estação 
uma Capela em honra de São Pedro, que será o seo 
Orago, e também um cemitério para o enterramento 
dos corpos que pela distancia dificilmente poderão ser 
conduzidos ao da cidade e como estão convictos destas 
necessidades, pedem mais a V Exmª. Revmª. que ou-
vindo ao Rvdº. Parocho lhes auctorizem a effectuar as 
ditas Construcções pelo que P. a V Exmª. Rvmª. benigno 
deferimento Amparo E. da Pedrª. 27 de Agtº. 1881”.

A esse pedido, o Bispo Diocesano de São Paulo, 
que era D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, deu no 
topo do próprio “abaixo assignado” o seguinte despa-
cho (conforme consta):

“P.P. de licença para fundação auctorizando o 
Revdº Parocho a proceder ao lançamento e benção 
da 1ª pedra. Archive-se. São Paulo, 9 de setembro de 
1881. + Lino, Bispo Diocesano”.

O Bispo autorizou a construção da capela e não 
fez qualquer abordagem sobre o pedido da construção 

Fig. 14 - Passagem para o trem da Companhia Mogyana de Estrada de Ferro
ÚLTIMA VIAGEM

Data: 2 de janeiro de 1967

Texto impresso no bilhete: 1046 - 1046 - Comp. Mogiana
Tarifa econômica - Jaguariúna a Pedreira

1 Classe  Série A
No verso do bilhete: 2=jan 67   2=jan 67

Nota: Este bilhete foi preservado por ORLANDO NIERO - um dos passageiros 
que foi se despedir do trem em sua última viagem.
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Fig. 15 - Cópia da primeira página do abaixo-assinado pedindo a capela
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Fig. 16 - Cópia da segunda página do abaixo-assinado pedindo a capela
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Fig. 17 - Cópia da terceira página do abaixo-assinado pedindo a capela
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do cemitério. É provável que deixou de fazê-lo por se 
tratar de uma obra mais afeta ao governo municipal e, 
portanto, fora da alçada das autoridades da Igreja Ca-
tólica. O “abaixo-assinado” recebeu 88 assinaturas. Os 
nomes de boa parte dos assinantes eram conhecidos 
do autor deste livro e eram fazendeiros em sua maioria 
e alguns comerciantes de destaque no povoado. A lista 
foi encabeçada pelo fundador de Pedreira e, curiosa-
mente, assim se apresenta: “João Pedro de Godoy Mo-
reira com 42 Almas”. As demais assinaturas também 
são seguidas da anotação de ..... Almas.

Indagado a respeito, o Mons. Nilo Romano Cor-
si esclareceu que o assinante representava aquele 
número de pessoas, provavelmente seus familiares e 
empregados de sua propriedade, então aproximada-
mente 2.700 pessoas foram representadas pelos 88 
assinantes. Obtida a autorização do Bispo, a capela foi 
construída no Largo Cel. João Pedro, mais ou menos 30 
ou 40 metros ao lado da Companhia Mogyana (para o 
lado de Amparo). Pouca literatura foi encontrada no-
ticiando a construção dessa obra. O pequeno jornal, 
com quatro páginas, com o título “Pedreira Livre!”, edi-
tado em 22-11-1896, para comemorar a emancipação 
do município, cita na capa os seguintes textos enalte-
cendo os feitos do Coronel (conforme consta):

“(...) Promoveu a vinda do actual sacerdote Rvd. 
Alexandrino F. do Rego Barros; ofereceu um vasto edifício 
para ir servindo provisoriamente de Egreja; conseguiu a 
creação do districto de paz, em 22 de dezembro de 1890; 
promoveu mais a construção de um bom prédio para a 
cadeia, dando o terreno necessário; ofereceu uma parte 
do terreno para o cemeterio, bem como para a constru-
ção da Egreja e escolas; fez ofertas de um casto prédio 
para o Grupo Escolar; por varias vezes ofereceu os ma-
nanciais de águas á povoação; construiu uma elegante 
capela do Senhor Bom Jesus, para tudo isso concorrendo 
com seu trabalho pessoal e muito dinheiro (...)”.

Do texto acima se conclui que os terrenos para 
a capela e para a cadeia foram integralmente doados 
pelo Ten.-Cel. João Pedro, e que se dedicou pessoal-
mente nos trabalhos de construção dos prédios. Diz 
ainda que ele concorreu com muito dinheiro. Teria ele 
arcado com todas as despesas dessas edificações? O 
mais lógico é que principalmente os fazendeiros que 
assinaram a solicitação de autorização, e outros tam-
bém, tenham contribuído para a compra de materiais 
etc. Aquela gente era muito religiosa e o café rendia 
muito dinheiro dando aos proprietários de terras con-
dições de efetuarem generosas doações.

Para que se tenha uma ideia da riqueza daque-
les capitães, coronéis, tenentes, alferes, barões e con-

des da época está reproduzido a seguir um texto que 
consta de um trabalho do Dr. José Eduardo Pimentel de 
Godoy e que recebeu o título de “Sagas caipiras”:

“José Pedro de Godoy Moreira Sobrinho, que 
tinha como tio o Ten.-Cel. João Pedro, era proprietário 
de terras em Pedreira, e a despeito de pertencer a 
uma família bem conceituada, foi o maior playboy de 
Poços de Caldas. Lá era amasiado com a mulher mais 
bonita da zona do meretrício de Poços, Maria Caipira, 
a quem cobriu de joias e a quem deu duas carruagens, 
uma preta, puxada por cavalos brancos, e outra branca 
puxada por cavalos pretos. Desfilavam juntos pela 
cidade nos 'footings' da temporada de turismo, embora 
no resto do ano José Pedro se mantivesse em sua fazenda 
em Pedreira (naquele tempo ainda distrito de Amparo). 
José Pedro, completamente apaixonado, instalou-a num 
sobradão que comprara e onde dava festas suntuosas.

Ao morrer José Pedro legou a casa à paróquia de 
Amparo, mas com fideicomisso e reserva de usufruto 
para Maria Caipira. Ela, a partir da morte do amado, ja-
mais saiu da casa, a não ser em finados, para ir ao cemi-
tério; vestiu-se de preto e sequer saia à janela, e assim 
viveu em sua dor, durante mais de trinta anos. Ao morrer, 
Maria Caipira, em meados da década de 1940, o Cartório 
de Imóveis de Poços de Caldas avisou a Paróquia de Am-
paro de que havia um prédio com fideicomisso em favor 
dela. Meu pai, Nelson Alves de Godoy, foi encarregado 
por Monsenhor João Batista Lisboa, vigário de Amparo, 
de proceder aos trâmites legais para que a paróquia re-
cebesse o legado. A escrevente do cartório, que sabia do 
caso, o narrou a meu pai, que o transmitiu a mim”.

Para comprovar tal história, o autor deste livro, 
acompanhado do Monsenhor Nilo Romano Corsi, pá-
roco da Igreja Matriz Santana de Pedreira, foram juntos 
até a Cúria Amparense onde encontraram o documen-
to que comprovou o fato. O pai do Dr. José Eduardo 
era o Dr. Nelson Alves de Godoy, um dos mais ilustres 
advogados que Amparo já teve. Para subsistir, Maria 
Caipira vendeu as carruagens e os cavalos e também 
as joias que recebeu de presente.

A capela de São Pedro foi enfim construída em 
Pedreira, próximo à estação de trem. Não se encon-
trou documentos informando sobre a data em que fi-
cou pronta ou quando se iniciaram, nela, as atividades 
religiosas. Mas a capela precisava ser curada, fato que 
deu algum trabalho ao João Pedro que gradativamen-
te ia conseguindo o que Pedreira necessitava para se 
transformar numa Villa. E, em 17 de junho de 1892, 
ele conseguiu o curato e a vinda do Padre Alexandrino 
Felicíssimo do Rego Barros como o primeiro cura.

No site da Fundação Seade (www.seade.gov.
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br/500anos.definicoes) (segundo o Instituto Geográfico 
Cartográfico – 1995) assim se define a Freguesia: “Cir-
cunscrição eclesiástica que forma a paróquia; sede de 
uma igreja Paroquial, que servia também para a admi-
nistração civil, categoria oficial institucionalmente reco-
nhecida a que era elevado um povoado quando nele hou-
vesse uma capela curada ou paróquia na qual pudesse 
manter um padre à custa destes paroquianos, pagando a 
ele a côngrua anual, fração territorial em que se dividem 
as dioceses; designação portuguesa de paróquia”.

É lógico que nenhuma instituição poderá ser a sede 
ou matriz se não houver a filial ou alguma outra secundária 
para ser administrada. Para a capela adquirir a condição de 
matriz, antes de 1896, João Pedro construiu outra capela, 
a do Bom Jesus, também com seu trabalho pessoal e com 
muito dinheiro. Em seu livro “História de Pedreira”, p. 9, o 
Padre Antônio Toloi Stafuzza cita que essa capela foi provi-
sionada por Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Ca-
valcante, Bispo de São Paulo, e benta por Pe. Alexandrino, 
em 9 de março de 1897, e que se encontra tal despacho na 
Cúria Metropolitana de São Paulo.

Três etapas estavam vencidas. Pedreira já era 
um pequeno povoado, tinha a estação de estrada de 
ferro e já contava com a Capela curada. A próxima eta-
pa seria a construção do cemitério sem o qual não se 
conseguiria a elevação do local a Freguesia.

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO
O povoado da estação da Pedreira já contava 

com alguns moradores e o setor rural com suas ope-
rantes fazendas possuía muito mais gente. E onde há 
pessoas sempre morre alguém. No abaixo-assinado 
que João Pedro encaminhou ao Bispo de São Paulo 
requerendo autorização para erigir uma capela e tam-
bém “um cemitério para os enterramentos dos corpos, 
que pela distância dificilmente poderão ser conduzidos 
ao da cidade (...)”, ficou evidente que o enterramen-
to era problemático. De fato, não são muitas as lite-
raturas que abordam esse problema. Mas as poucas 
encontradas dão conta da dificuldade que havia para 
sepultar os mortos no cemitério de Amparo. Em tem-
pos remotos, os mortos eram carregados, por meio de 
“picadas”, até Amparo. Os caminhos ruins e a distância 
de 18 km exigiam que mais de 12 pessoas se encarre-
gassem da condução. Tinha que haver revezamentos 
para carregarem os corpos envoltos em tecido de má 
qualidade, às vezes até em sacos de estopas abertos. 
Os sacos envolviam os defuntos e eram carregados por 
uma vara apoiada nos ombros dos carregadores.

Em um ofício enviado pelos antigos moradores 
do Entre Montes para a Câmara do Amparo pedindo a 
abertura de um bom caminho entre o bairro e a cida-
de, eles alegavam que se pudessem levar os corpos em 

carroças, por uma boa estrada, não haveria necessida-
de de paralisar tantos trabalhadores, e assim não pre-
judicar a produção das roças. Nesse mesmo ofício, ale-
gava-se que em Amparo, após o enterramento, alguns 
dos carregadores “enchiam a cara” (embriagavam-se) 
e acabavam causando sérios problemas. Depois do 
surgimento da estrada de ferro, as famílias que tinham 
melhor posição financeira usavam o trem da Compa-
nhia Mogiana para transportar seus mortos. Já os po-
bres seguiam no antigo sistema, nos ombros e a pé.

Filha do imigrante italiano Jacomo Politti, Ana 
Maria Politti morava com sua família na Rua Siqueira 
Campos, mais ou menos entre os números 230/240. 
Disse ela ao autor deste livro que, ainda menina, na 
década de 1930, saiu com seu pai para dar volta pela 
chácara, e ao passarem perto do córrego que fica ao 
lado da atual Rua Arnaldo Rossi (rua inexistente, na 
época), um de seus pés afundou na terra e ela gritou:

 
Ana – Pai, meu pé afundou.
Pai – Então tira o pé e vem embora.
Ana – Mas por que meu pé afundou?
Pai – Porque você é muito pesada.
Ana – Então por que o outro pé não afundou?
Pai – Já que você está insistindo, espere aí.

Jacomo foi até o rancho e retornou ao local tra-
zendo um enxadão e uma pá. Após escavar e abrir o 
local onde o pé de Ana afundou encontrou um grande 
vaso de barro ou cimento, e dentro dele estava uma os-
sada humana. Foi o Monsenhor Nilo R. Corsi quem es-
clareceu que, na época, essa era uma prática comum.

Como era difícil transportar os mortos para Am-
paro, enterrava-se por aí mesmo, principalmente os 
corpos dos pobres escravos.

Ao lutar pela construção do cemitério, o fun-
dador João Pedro cumpria duas missões benignas. 
Ele preparava o bairro da Estação para se transformar 
numa “Villa” emancipada e, ao mesmo tempo, estava 
facilitando aos moradores da região o respeitável di-
reito de enterrar seus mortos condignamente e visitar 
suas sepulturas posteriormente.

Nota do autor: Neste capítulo do cemitério, todos os 
ofícios, os requerimentos e as atas relacionados à Câ-
mara de Amparo citados encontram-se no livro “Do-
cumentos interessantes para a história de Pedreira”, 
elogiável obra elaborada pelo professor Roberto Pas-
tana Teixeira Lima (Liminha), um dos coautores deste 
livro no que tange ao período até 31-10-1896, data da 
emancipação política de Pedreira.

Os dados são baseados nos documentos encon-
trados, mas é evidente que por ser pessoa muito in-
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fluente e antigo morador de Amparo, o então Capitão 
João Pedro agia diretamente junto aos políticos am-
parenses com vista aos objetivos interessantes para o 
bairro da Estação.

Em sessão da Câmara de Amparo, de 09-02-1888, 
por meio de um requerimento, João Pedro aborda pela 
primeira vez, oficialmente, a questão do cemitério. Ele 
declara que era “(...) encarregado da Comissão de tra-
balho da construção de uma Igreja e Cemitério no bairro 
da Pedreira (...)”. Mais tarde, na Sessão da Câmara reali-
zada em 14-12-1889, em novo requerimento, encontra-
-se o seguinte texto (conforme consta):

“Requerimento do cidadão Capitão João Pedro 
de Godoy Moreira, fazendeiro, residente no bairro de 
Pedreira, neste município de Amparo; alegando que, 
tendo em consideração o grande desenvolvimento que 
tem tido nestes últimos tempos, o bairro da Estação da 
Pedreira, o qual desenvolvimento se tem feito assignalar 
em todos os ramos do Commercio e Industrias, segundo 
é publico e notório; sendo certo ainda que a povoação 
conta hoje, cerca de setenta casa de habitações, pouco 
mais ou menos, entre as quaes se deve destacar a Igreja, 
a Cadêa e Hotel; que acresce a tudo isto que, os recur-
sos para a manutenção da população do logar existem 
em abundancia, pois que, a povoação já tem padaria, 
açougues, ferrarias, casas de negócios para fazendas, 
molhados, gêneros de terra e estrangeiros, ferragens, 
calçados, armarinhos e etc.; o que tudo symbolisa, um 
elemento importante de vida e prosperidade, tanto em 
consideração aos factos expostos, o suplicante requer a 
esta Câmara que se digne de acordo com a competên-
cia legal, conceder que se faça no bairro, um cemitério, 
seguindo as instrucções que se determinar, sujeitar ao 
Regulamento desta Câmara (...)”.

Nesse mesmo requerimento João Pedro soli-
citou uma série de providências com vistas à eman-
cipação de Pedreira. O requerido, em sua totalidade, 
tramitou na Câmara do Amparo na Sessão do dia 26-
12-1889, e da respectiva ata consta:

“(...) 14º Sobre os requerimentos do Capitão 
João Pedro de Godoy Moreira, apresentados e exara-
dos, o primeiro na acta da sessão do dia 9 de fevereiro 
de 1888 e, o segundo na acta da sessão de setembro 
do corrente anno, relativamente ao projecto de eleva-
ção do bairro da Pedreira a categoria de freguesia e 
construção de cemitério; o seguinte: A Commissão de 
officios e requerimentos tendo em vista o requerimen-
to de João Pedro de Godoy Moreira, em data de 9 de 
fevereiro de 1888, pedindo informação a Câmara si, 
é de conveniência a elevação do bairro da Pedreira a 
Freguesia: É de parecer que seja archivado, tanto esse 

requerimento como o segundo, feito em data de 9 de 
setembro de 1889, visto já ter a Câmara informado fa-
voravelmente em data de 14 de dezembro de 1889, a 
respeito da Freguesia e Cemitério n’aquele bairro. Am-
paro, 26 de dezembro de 1889. Joaquim Bernardino 
de Arruda – Joaquim Mendes do Amaral = Aprrovado 
unanimemente”. 

O requerimento datado de 09-02-1888 só foi 
analisado em 26-12-1889 e decidiram pelo arquiva-
mento da petição. Não atenderam o pedido de João 
Pedro. Estavam começando as dificuldades para o fun-
dador de Pedreira, que era do Partido Conservador e 
inimigo ferrenho de Bernardino de Campos, do Parti-
do Liberal. A inimizade entre os dois era antiga. Para 
demostrar um pouco dessa adversidade serão repro-
duzidos dois textos, sendo o primeiro de Áureo de Al-
meida Camargo, no livro “Efemérides amparenses”, e 
o segundo encontra-se em “Sagas caipiras”, de autoria 
do Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy. Um desses au-
tores equivocou-se com o ano em que o caso ocorreu, 
porém a briga é a mesma: 

“Efemérides amparenses”: “1869 – Conflito polí-
tico entre elementos liberais e conservadores na Igreja 
do Rosário, que servia de matriz, em que se envolvem, 
entre outros, e alguns dos quais saem feridos, Antão de 
Paula Sousa, Dr. Bernardino de Campos, João Pedro e 
Bento de Godoy Moreira, Antonio Bueno de Camargo 
Silveira, Joaquim de Paula Sousa Camargo, José Inácio 
Teixeira, Inácio José Bueno, Antônio Pires de Godoi, 
Jorge, Antônio Joaquim de Oliveira Prestes Jr., Joaquim 
Franco de Camargo, Dr. Pinto Nunes, Hipóliti Firmino 
de Sousa Peruche, José Lourenço Gomes Júnior”.

José Eduardo Pimentel de Godoy, em “Sagas cai-
piras”, assim registrou a briga:

“A surra de João Baptista Pires em Bernardino 
de Campos – Na apuração das eleições de 1870, que 
era feita na Igreja do Rosário, ocorreu um violento con-
flito entre conservadores e liberais. João Pires Batista, 
conservador, conhecido como 'Pirão', homem de mais 
de dois metros de altura, usou o liberal Bernardino de 
Campos, que era franzino, como cacete para espancar 
os demais liberais.

No incidente, segundo o livro 'Efemérides ampa-
renses', várias pessoas saíram feridas. Discretamente o 
Dr. Áureo de Almeida Camargo preferiu não entrar em 
detalhes para não ferir suscetibilidades.

A consequência dessa pancadaria foi que Ber-
nardino, furioso, abandonou o Partido Liberal, prova-
velmente por não haver obtido apoio para uma reação 
à altura contra os conservadores, e fundou o Club Re-
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publicano de Amparo, em dezembro de 1870, o primei-
ro do Brasil. A fundação do clube de Amparo animou 
os descontentes com o Império. Poucos dias depois, os 
republicanos em toda a província de São Paulo se reu-
niram para a famosa ‘Convenção de Itu’.

João Pires Baptista, casado com uma Pires de Ávi-
la (na verdade uma Godoy Moreira, filha de João Pedro 
de Godoy Moreira, o velho), era meu bisavô materno, pai 
de meu avô Camilo Pires Pimentel. É curioso que, menos 
de vinte anos depois, a Proclamação da República fosse 
anunciada ao povo na vizinha Serra Negra exatamente 
por Camilo Pires Pimentel, por ordem do Presidente da 
Câmara Municipal, seu irmão Antônio Pires Pimentel”.

Nota: Convenção Republicana de Itu, realizada 
em Itu, em 18 de abril de 1873, na qual se criou 
uma assembleia de representantes republica-
nos de várias cidades paulistas cujas delibera-
ções conclamaram os espíritos para a campa-
nha liberal, o que resultaria posteriormente na 
implantação do regime republicano federativo. 

Independente de se conseguir ou não a elevação 
do povoado a Villa, a população do bairro da Estação 
da Pedreira (o mesmo acontecia com os moradores do 
Entre Montes) necessitava de um cemitério para tor-
nar menos penoso o sepultamento dos mortos. João 
Pedro, amigo de muitos políticos amparenses, deve ter 
conversado bem com eles. Na Sessão da Câmara Mu-
nicipal do Amparo, do dia 06-09-1890 (Lv. 7,  fl. 98), 
consta (ortografia original):

“Officio assignado pelos Cidadãos Bento de 
Godoy Moreira e João Pedro de Godoy Moreira, da-
tado de 29 de agosto próximo findo, declarando que, 
encarregado o primeiro signatário pela população 
do bairro da Pedreira, para promover a cosntrucção 
de um Cemitério no mesmo bairro que, vinha pedir a 
esta Intendência em nome da mesma população, que, 
se digne mandar ao mencionado bairro a Commissão 
de Hygienne, afim de que esta verifique se o terreno 
oferecido pelo segundo signatário, Capitão João Pedro 
de Godoy Moreira e Joaquim Rodrigues de Paula Cruz, 
está em condições de servir para o dito cemitério. Que, 
confiados no reconhecido patriotismo desta Corpora-
ção esperam que no mais breve tempo se digne dar so-
lução ao pedido, uma vez que é de urgente necessidade 
fazer-se essa construção. = A Commissão de Hygienne 
para dar parecer”.

A este segundo requerimento a Câmara se mani-
festou rapidamente, ao contrário do primeiro que de-

morou quase dois anos para a apreciação e o arquiva-
mento do pedido. João Pedro deve ter feito um ótimo 
trabalho e obteve a seguinte decisão tomada na Sessão 
de 04-10-1890 (Lv. 7, fl. 104 e vº) (conforme consta):

“A Commissão de Hygienne encarregada de hir à 
Estação de Pedreiras, para escolher o local para nelle ser 
construído o Cemitério Municipal, tendo examinado o ter-
reno que oferecem o Capitão João Pedro de Godoy Moreira 
e Joaquim Rodrigues de Paula Cruz; é de parecer que seja 
construído o Cemitério com quatrocentos palmos em qua-
dra, no local já demarcado por esta Commissão, havendo 
também um espaço para o enterramento dos cadáveres de 
indivíduos que falecerem de moléstias reconhecidamente 
contagiosas. Amparo, 3 de outubro de 1890. Felício Grana-
to, Joaquim Machado Junior. = Submettido a discussão e a 
votos; foi unanimemente aprovado”. 

Nota:  400 palmos = 88 m.

João Pedro, após cercar todo o cemitério com mu-
ros de taipa, coberto com telhas, comunicou à Câmara 
de Amparo que tudo estava pronto e ainda fechado, por-
tanto pedia a autorização para os sepultamentos e que 
fossem fixadas as taxas que seriam cobradas. Esse comu-
nicado constou da ata da Sessão do dia 21-03-1891. A 
Câmara amparense não se manifestou e nem autorizou 
a abertura do campo santo. Certamente, chegou ao co-
nhecimento do fundador de Pedreira que os vereadores 
de Amparo estariam se recusando a conceder autoriza-
ção para abertura do cemitério por estarem com receio 
que viesse a ser usado para ocultar algum crime ou coisa 
parecida. Diante desse conhecimento, João Pedro elabo-
ra e comanda um novo movimento que culminou com o 
envio de novo ofício à Câmara de Vereadores de Amparo 
e que consta do livro 7 – fl. 148 v (Sessão do dia 25-04-
1891), com seguinte conteúdo (conforme consta):

“Uma representação contendo sessenta e sete 
assinaturas de moradores que dizem eles ser do bairro 
de Pedreira, declarando que vinham de novo ante esta 
Intendencia, pedir deferimento a um requerimento em 
que sollicitavão licença para fazerem enterramentos no 
Cemitério que construirão no bairro. Que o motivo de 
eles suplicantes instarem sobre esta licença foi longa-
mente descripto no requerimento aludido, e que, cons-
tando-lhes que esta Intendencia de alguma forma se 
oppõe a que os enterramentos se fação ahi, receiando 
a ocultação de algum crime, pela razão de não haver no 
lugar autoridades e médicos que authentifiquem os óbi-
tos, que, eles suplicantes fazem a vêr a esta Intendência 
que não deve haver receio disto, por quanto, no bairro,  
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hoje, há autoridades e medico, que zelosos como são 
não concorrerão para a ocultação de crimes.

Que a vantagem para os moradores, salta aos 
olhos; que, é preferível para eles tirar os atestados e 
fazer o registro nas Pedreiras, onde morão as autori-
dades e médico, a terem de andar três legoas, quanto 
dista do lugar a esta cidade. Que os Cidadãos Inten-
dentes podem examinar o logar e a decência do Cemi-
tério e que desde que o façam, darão toda razão a elles 
supplicantes que esperão deferimento a Comissão de 
requerimentos para estudar e dar parecer”.

A Câmara Municipal de Amparo não se mani-
festou sobre o abaixo-assinado de 67 pedreirenses 
solicitando que o cemitério, já pronto, fosse liberado. 
Pelo conjunto de toda literatura encontrada a respeito 
é notório que a paciência dos pedreirenses dava sinal 
de esgotar-se. Eles doaram o terreno e construíram os 
muros do campo santo e mesmo assim percebiam que 
não contavam com a boa vontade dos vereadores am-
parenses. Era inaceitável ter um cemitério pronto e ao 
mesmo tempo ter que superar o penoso trabalho de 
levar os corpos dos falecidos, através de caminhos pre-
cários, até a cidade de Amparo.

A partir do dia 25-04-1891, os pedreirenses 
aguardaram pacientemente até 22-02-1892 (Lv. 8, fl. 41, 
das atas), quando Bento de Godoy Moreira (que com 
seu irmão João Pedro formava a Comissão de Constru-
ção da Necrópole) enviou outro ofício informando que 
o cemitério já estava pronto e pedindo aos vereadores 
que viessem a Pedreira recebê-lo. E, de fato, vieram no 

dia seguinte, 23-02-1892, e o receberam com a condição 
de se deixar uma rua central com 20 palmos de largura 
(4,40 m) do portão de entrada até os fundos. O parecer 
dessa Comissão foi aprovado pelos demais vereadores 
amparenses na Sessão do dia 14-03-1892. Decidiram, 
também, nomear um zelador e um coveiro para o Ce-
mitério da Freguesia de Pedreira e criar um livro para 
nele serem feitos os lançamentos de enterramento e 
das despesas. Ocorreu que, nessa mesma Sessão Legis-
lativa, foi lido um telegrama enviado pelo subdelegado 
da Freguesia de Pedreira (era o próprio Bento) com o 
seguinte texto (conforme consta):

“(...) Communicando o suicídio de um individuo 
n’aquella localidade, fazendo sentir a impossibilidade de 
encontrar condutores para o cadáver afim de ser sepulta-
do no cemitério desta cidade, que autorizou a ser feito o 
enterro no Cemitério ainda não aberto d’aquela Freguesia, 
depois de preenchidas todas as formalidades da lei (...)”.

Estava inaugurado o Cemitério de Pedreira. Ao 
contrário do descrito na obra de Jorge Amado, “O 
bem-amado”, na qual o prefeito não consegue um de-
funto para inaugurar o cemitério recém-construído, a 
“Estação das Pedreiras” o inaugurou com facilidade, 
apesar dos entraves causados pelos vereadores ampa-
renses que certamente tinham o comando do grande 
líder, Bernardino de Campos.

Sobre o indivíduo que se suicidou, foi encon-
trado, na Prefeitura Municipal, o seguinte registro no 
primeiro Livro de Registro de Cadáveres sepultados no 

Fig. 18 – Cópia do registro do sepultamento de Pedro, primeiro sepultado no cemitério de Pedreira
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cemitério de Pedreira (cópia do original – Fig. 18).
Segue uma interpretação do registro manuscrito:

“Dia 17 de março 1892 – Pedro, 37 annos, Alle-
mão, falecido em consequência de ferimento na cabe-
ça produzido por arma de fogo, como consta do ates-
tado nº 14, dado pelo Dr. Bernardo Jose Moreira. Este 
cadáver veio da Fazenda 'Jaguary' de Anna Eufrosina 
de Camargo. (Grátis). Jose Celestino de Camargo”.

Houve divergência na data do suicídio. No livro 
de registro de Cadáveres da Prefeitura Municipal cons-
ta a data de 17-03-1892, enquanto a Câmara Munici-
pal de Amparo leu o telegrama recebido no dia 14-03-
1892. Como poderia a Câmara ter recebido no dia 14 
o telegrama comunicando um sepultamento que só 
ocorreria três dias depois? Assim, considera-se que o 
primeiro enterramento na Necrópole Santa Cruz, em 
Pedreira, ocorreu mesmo no dia 14-03-1892.

De início e até a década de 1950, tão grande era 
o número de crianças que morriam que à esquerda da 
rua de entrada do cemitério havia uma grande quadra 
reservada só para elas. Para que se tenha uma ideia do 
altíssimo índice de mortalidade infantil em Pedreira (e 
em todo Brasil), fez-se um levantamento dos cem pri-
meiros sepultamentos ocorridos no ano de 1894, en-
tre os dias 03-01 e 08-03, e que apresentou o seguinte 
quadro: faleceram 22 adultos; 2 pessoas entre 7 e 14 
anos de idade e 76 crianças com menos de 7 anos, em 
sua maioria com menos de 3 anos.

Em fins do ano de 1893, o Ten.-Cel. João Pedro, 
com dinheiro próprio, construiu um cômodo à direita da 
entrada do campo santo para servir de necrotério e abri-
gar o coveiro das chuvas. Era uma sala com 20 palmos em 
quadra (4,40m x 4,40 m) com uma porta e duas janelas 
bem acabadas. Depois de concluída a obra, ele mandou a 

conta das despesas para a Câmara Municipal de Amparo, 
e por ela foi reembolsado (Lv. 9, fl. 182v, 183 e v).

O terreno onde se localizou o cemitério tinha 
muitos coqueiros que foram cortados após uma 
indicação do vereador Pedro Ferrari, na Sessão da 
Câmara Municipal de 24-11-1926. Alegou o vereador 
que as raízes dos coqueiros estavam prejudicando as 
sepulturas. Efetuados os cortes, surgiram os ciprestes 
plantados nas laterais da rua de entrada. Na Fig. 19, é 
retratado o cemitério com os ciprestes que na década 
de 1970 foram substituídos por árvores. Nessa foto 
aparece um muro novo de tijolos no lugar onde era 
taipa com cobertura de telhas.

Preparar a argamassa para a construção de covas 
e sepulturas era um problema sério. No início a água só 
chegava ao local em tambores transportados por carro-
ças e depois em caminhões. A solução final ocorreu na 
década de 1950, quando instalaram uma bomba e uma 
caixa para abastecer o bairro Cidade Nova.

Mais ou menos no centro do cemitério e exa-
tamente na rua de entrada, a segunda esposa do 
Ten.-Cel. João Pedro, Virgilia da Silveira Moreira, 
mandou construir uma capela pequena, em estilo 
simples, dessas que a gente vê muitas aqui e ali. De-
via ter ela mais ou menos 3 m de largura e 5 m da 
frente ao fundo. Ali eram rezadas as missas, prin-
cipalmente nos Dias de Finados, que antigamente 
compreendiam os dias 1º e 2 de novembro. Nela 
também eram colocados corpos, cujo sepultamento 
estava sendo retardado para se aguardar a chegada 
de parentes que vinham de lugares distantes.

Até a década de 1950, nos Dias de Finados ti-
nha-se por hábito, após as missas, os padres ficarem 
no cemitério benzendo sepulturas a pedido de paren-
tes do falecido. Após a bênção, era também um hábito 
gratificar o padre. O jornal “O 24 de Outubro”, editado 

Fig. 19 - Foto do cemitério com  400 palmos em quadra e ciprestes
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em Pedreira, em 01-11-1930, na coluna “CULTO CA-
THOLICO” publica o seguinte texto (conforme consta):

 “(...) Após a 2ª missa se organisará a procissão 
que se dirigirá ao cemitério. Neste dia o Vigário ficará no 
cemitério a disposição dos fieis que desejem benzer as se-
pulturas dos seus defunctos. De noite terá inicio o solene 
Novenario em favor das bemdictas almas do purgatório, 
constando o 1º Terço das Almas, 2º Ladainha, 3º Solenne 
Encomendação na Eça erguida a este fim”.

Na frente do Cemitério havia um caminho es-
treito que ia até a Fazenda Santa Tereza e por onde 
passavam as carroças. Foi na Sessão da Câmara Muni-
cipal, do dia 10-03-1949, que o prefeito foi autorizado 
a receber dos Irmãos Trolezi uma faixa com 5 metros 
de largura destinada ao alargamento da estrada que, 
mais tarde, naquele trecho, recebeu a denominação 
de Rua Ângelo Ferrari. Pela Lei n° 314, de 19-04-1961, 
Vergílio (Verginio) Trolezi, irmãos e sobrinhos doaram à 
Prefeitura Municipal um terreno medindo 10 m x 25 m 
para nele ser construída a nova capela do cemitério. E 
pela Lei nº 327, de 19-06-1961, a Prefeitura doou esse 
mesmo terreno à Igreja Matriz Santana de Pedreira. 
Essa mesma lei declarava que tão logo a nova capela 
estivesse pronta, a velha passaria ao domínio da Pre-
feitura, que a usaria como necrotério. Para a constru-
ção da nova capela, o poder público municipal doou 
ainda cento e vinte e cinco mil cruzeiros, em três par-
celas (Leis nºs 218, 349 e 414). 

 Na década de 1960, o cemitério apresentou 
sinais de saturação. Havia poucos lugares para sepul-
tamentos. Ocorreu então uma transação amigável 

entre o prefeito Adolpho Lenzi e os irmãos (por parte 
de mãe) Vergílio Trolezi e Alberto Francisco Thomazini 
num valor de quinhentos e noventa e sete mil, setecen-
tos e sessenta e três cruzeiros. De acordo com o que 
consta na Lei nº 489, de 20-09-1965, os dois irmãos 
cederam à municipalidade uma área de terra ao lado 
esquerdo e direito e também atrás da capela num total 
de 1.668,35 metros quadrados destinada à ampliação 
da necrópole. Nova ampliação ocorreu com a desapro-
priação de duas áreas de terra num total de 51.590,40 
metros quadrados, dos quais parte dessa gleba se 
destinava à construção de casas populares (Conj. Hab. 
Marcilio Moratori), e outra parte, 15.285,40 metros 
quadrados, para a ampliação do cemitério. 

As divisas têm mais ou menos as seguintes dimen-
sões: partindo da Rua Ângelo Ferrari em direção ao Conj. 
Hab. Marcilio Moratori, 72,40 m / seguindo à direita em 
direção a estrada de Sta. Tereza, 192,80 m. A frente do 
cemitério encontra-se na Rua Ângelo Ferrari: 88 m (área 
original) mais 27 m referentes à primeira ampliação; e 

Fig. 20 - Rascunho da planta do cemitério em 2005

Fig. 21 - Vista geral do cemitério no ano 2005
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depois, já na estrada para a Fazenda Santa Tereza temos: 
38,50 m + 45 m + a curva com 28,50 m + 49,80 m + uma 
curva com 19,70 m + 60 m + outra curva com 20 m e mais 
32,50 m onde encontra a linha de 192,80 m. As respecti-
vas escrituras têm as matrículas nºs 12.418 e 12.419 no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexo de Pedreira. Em 
torno dessa gleba de terras, até o ano de 2005 não houve 
construção de muros e nem seus contornos foram bem 
definidos. Na Fig. 20, pode se ver um rascunho da planta 
do cemitério. Na Fig. 21, há uma vista geral da necrópole 
no ano de 2005.

A LUTA FINAL PARA A EMANCIPAÇÃO 

Ao mesmo tempo em que João Pedro agia para 
construir o cemitério, ele também trabalhava em ou-
tras áreas sempre preparando o povoado da Estação da 
Pedreira para se transformar numa “Villa”. Não foram 
encontrados documentos que permitam historiar as ati-

vidades desenvolvidas para a conquista do Distrito Po-
licial, fato que ocorreu em 22-08-1889, e do Distrito de 
Paz, ocorrido em 22-12-1890, com a elevação de Pedrei-
ra à categoria de Freguesia. A fim de congratular-se com 
o Ten.-Cel. João Pedro, pela conquista, o Dr. Silva Pinto 
lhe enviou um telegrama com o seguinte texto: “Pedrei-
ra elevada a Freguesia. Parabéns aos Pedreirenses. Viva! 
Viva! Viva!  A Cidade. 22-12-90” (Fig. 22). Em terreno 
por ele doado e com recursos financeiros não conheci-
dos, o fundador havia construído o prédio para servir de 
cadeia e delegacia.

Com sua hábil visão do futuro e prevendo o de-
senvolvimento de Pedreira, João Pedro adquiriu duas 
áreas de terras no bairro da Estação. A primeira aqui-
sição ocorreu com escritura registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis de Amparo (Lv. 4-A, fl. 48 - nº de 
ordem 197), em 13-01-1.879, e a vendedora foi sra. 
Maria Luiza de Arruda, viúva de Joaquim Pedro de Go-
doy Moreira. Não consta da certidão fornecida pelo 

Fig. 22 - Cópia do telegrama comunicando elevação a Freguesia
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Cartório a área do terreno. No mesmo cartório, em 01-
02-1888 (Lv. 4-D, fl. 100 - nº de ordem 696) foi registra-
da outra escritura (conforme consta):

 “(...) Um sitio com terras de cultura, trinta mil pés 
de café, mais ou menos, casas de colonos, pasto, parte 
em uma casa de taipa no cafesal e mais benfeitorias, 
sitio este que outrora fazia parte da fazenda 'Sant’An-
na'(...) Uma parte de terras na mesma fazenda, com 
área de 29 hectares e 4 ares, sendo que 16 hectares e 94 
ares estão divididos, constando essas divisas do quinhão 
dado ao transmitente na divisão da fazenda 'Sant’Anna', 
e 12 hectares e 10 ares restantes estão em comum com 
terras de Luís Wenceslau de Godoy Moreira, confinando 
esta parte em comum com terras e cafesais do adquiren-
te e do Barão de Itapura. NOME E DOMICILIO DO AD-
QUIRENTE:- João Pedro de Godoy Moreira, morador no 
município do Amparo. - NOME E DOMICILIO DO TRANS-
MITENTE:- José Pedro de Arruda Moreira e sua mulher 
Da. Virgilia Moreira da Silveira (...)”.

  

Nota do autor: Luiz Wenceslau era conhecido 
como Luiz Pedro, sobrinho do Cel. João Pedro. 
Nota: José Pedro de Arruda era filho do Capi-
tão José Pedro de Godoy Moreira e seu nome 
original era José Pedro de Godoy Moreira Fi-
lho. Após brigas e intrigas, principalmente 
com João Pedro, um dia ele disse: “A partir de 
agora não sou mais Godoy Moreira. Sou José 
Pedro de Arruda (sobrenome da mãe)”. Ele 
está sepultado com esse nome no mesmo tú-
mulo da esposa Virgilia que foi, também, a se-
gunda esposa do Ten.-Cel. João Pedro. Ambos 
sepultados em Pedreira. 

Pelas escrituras citadas anteriormente não se pode 
definir o total da área adquirida pelo fundador. O jornal 
“Pedreira Livre!”, editado em 22-11-1896 para comemo-
rar a emancipação política da Villa de Pedreira e realçar os 
feitos do fundador, publicou na capa (conforme consta):

“(...) prevendo a extincção do elemento servil, e 
sua conseqüente substituição pelo braço livre, resolveu 
fundar uma povoação em Pedreira centro da lavoura, 
onde os colonos pudessem encontrar recursos para 
suas mais urgentes necessidades. 

Sendo pequena a área para o estabelecimento 
da povoação, comprou mais 20 alqueires de terrenos 
por 40 contos à margem do Jaguary, sendo nessa oc-
casião taxado de louco em vista do elevado preço por-
que comprou essas terras: opprobrio aquelle converti-
do hoje em seu maior padrão de gloria! Em agosto de 

1889 resolveu abrir ruas nos seus terrenos, vendel’os 
e dar principio à bella povoação que hoje admiramos. 
Creou um districto policial em 22 de agosto de 1890”.

(O texto acima foi escrito pelo Dr. Arthur Morei-
ra de Almeida).

Nota: elemento servil era o escravo. 

Aqueles que taxaram João Pedro de louco certa-
mente não tinham a mesma visão dinâmica e a mesma 
habilidade empresarial que era própria do fundador. 
Não entenderam que ele não estava comprando terras 
para o cultivo. Ele estava construindo uma cidade. E, só 
a partir de agosto de 1889, após abrir ruas em seu ter-
reno é que perceberam a inteligente manobra empre-
sarial que estava armada: uma cidade estava em cons-
trução e expansão, e, o Ten.-Cel. era dono de todos os 
lotes à venda, que foram vendidos gradativamente, 
desde 1889 até o início de 1913, quando faleceu. 

Seria difícil fazer um levantamento dessa natu-
reza para se apurar números reais. Mas é de se acre-
ditar que com o lucro obtido com a venda de terrenos 
ele recuperou os valores correspondentes a todas as 
doações que fez: terrenos para a capela de São Pedro, 
depois Santana; para a capela do Bom Jesus; para o 
cemitério e para cadeia; para o Lazareto; para a Socie-
dade Operária de Mútuo Soccorro Frattelansa Lavori e 
outras, e ainda deve ter-lhe sobrado um bom dinheiro.

O Padre Alexandrino Felissícimo do Rego Barros, 
além de montar uma escola para o sexo masculino, edi-
tava um jornal semanal intitulado “A Estrella Polar” que 
em seu cabeçalho dizia: “ORGAM RELIGIOSO, SCIENTI-
FICO, LITTERARIO E NOTICIOSO". Constava ainda: "RE-
DACTOR E PROPRIETÁRIO PADRE ALEXANDRINO F. DO 
REGO BARROS”. O padre ainda construiu uma casa com 
uma linda linha arquitetônica deixando a praça mais 
charmosa (Fig. 23). Foi muito boa a contribuição do 
padre com intuito de dotar o povoado de importantes 
obras com vistas à sua elevação a Freguesia. 

O Tenente-Coronel, com sua grande capacidade 
administrativa e com sua experiência política e tributá-
ria adquirida em sua atuação na vida pública de Amparo, 
certamente já havia feito os cálculos e concluído que a 
arrecadação de tributos em Pedreira seria suficiente para 
cobrir as despesas que viriam com o novo município. 

A Estação da Pedreira já possuía a estrada de 
ferro; o povoado estava em expansão; a capela curada; 
a Capela do Bom Jesus; uma escola; edição de jornal; 
os prédios para a cadeia e a delegacia de polícia; e o 
cemitério já estava recebendo os corpos dos falecidos. 
No que tange às atividades necessárias para suprir a 
população dos bens indispensáveis à sua sobrevivên-
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cia, a “Villa” também tinha se desenvolvido e estava 
bem preparada: havia as casas de secos e molhados 
(cereais, sal, açúcar, bacalhau etc. e bebidas, até mes-
mo óleo e querosene), açougues, padarias, casas de 
armarinhos (tecidos, roupas e aviamentos); havia tam-
bém ferrarias para atender às carroças, carros de boi 
e ferrar os animais de trabalho. Contava também com 
atividades industriais, como pequenas fábricas de ma-
carrão, sabão, cerveja, doces, olarias etc. 

Um hotel havia em frente à estação para hos-
pedar os passageiros que desembarcavam do trem da 
Mogyana, se assim o desejassem.

As condições indispensáveis a um povoado 
para ser elevado a “Villa” estavam criadas. A luta pela 
emancipação se daria estritamente na área política, 
em guerra de influências. Seu ferrenho opositor, Dr. 

Bernardino de Campos, foi o presidente do Estado de 
São Paulo com mandato entre 23-08-1892 e 15-04-
1896 (Fundação Seade). Exatamente no período que 
antecedeu a emancipação de Pedreira, João Pedro 
tinha no mais poderoso cargo do Estado de São Pau-
lo um tenaz opositor. Ambos eram membros da Loja 
Maçônica de Amparo: na época, a Maçonaria exercia 
grande influência nos poderes do Estado. Assim, havia 
um maçônico a favor e outro contra a elevação de Pe-
dreira a “Villa”. A situação era difícil! 

O Padre Alexandrino, Emiliano Pires de Ávila, 
Luís Wenceslau de Godoy Moreira e outros influentes 
pedreirenses, até mesmo médicos e farmacêuticos, de 
acordo com suas capacidades e possibilidades, apoia-
vam as ações de João Pedro que, a partir de 27 de de-
zembro de 1894, passou a contar com o valioso apoio 

Fig. 23 - Casa do Padre Alexandrino na Praça Cel. João Pedro
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de seu sobrinho-neto, Dr. Arthur Moreira de Almeida, 
recém-formado Bacharel em Ciências Jurídicas, que 
atuou como seu procurador. 

De fato, a luta objetiva do fundador pela eman-
cipação de Pedreira começou oficialmente em 08-02-
1888, quando ele fez um comunicado à Assembleia 
Provincial de São Paulo e uma publicação no jornal “O 
Correio Paulistano” informando sobre a evolução po-
pulacional e os recursos existentes à disposição dos 
moradores da Estação de Pedreira. No dia seguinte, ou 
seja, em 09-02-1888 (Lv. 6, fl. 74), ele encaminhou um 
requerimento à Câmara Municipal de Amparo, ao qual 
anexou um exemplar do jornal, e pediu aos vereadores 
que confirmassem o que havia sido divulgado. A Câmara 
não se manifestou a respeito. Não atendeu João Pedro. 

Na Sessão da Câmara, de 08-03-1888 (Lv. 6, fl. 92), 
entra novo ofício enviado por João Pedro solicitando 
uma manifestação a respeito. O caso é encaminhado à 
Comissão de Ofícios e Requerimentos para dar parecer. 
Mais uma vez o fundador ficou sem resposta. Em 09-09-
1889 (Lv. 6, fl. 394), João Pedro encaminhou novo ofício 
à Câmara Municipal de Amparo, dessa vez com mais ve-
emência. Ele assim se expressa (conforme consta): 

“(...) declarando que, tendo dirigido a esta Câ-
mara uma petição em 9 de fevereiro do anno passado, 
na qual requeria que a mesma informasse à Assembléa 
Provincial a respeito de uma representação dos habi-
tantes do bairro das Pedreiras, que pediam a elevação 
do mesmo bairro á freguesia; e que, não tendo a Ca-
mara até hoje apesar de decorridos dezenove meses! 
dignando-se proferir despacho em indiscutivel direito, 
pedir a Camara que, sem mais demora deliberem o que 
fôr de justiça e acêrto, mas deliberem alguma cousa, 
porque a isso os obriga o cargo publico que exercem. 

Que se a Câmara entender que mais uma vez 
deve se oppôr a uma medida salutar e á uma aspira-
ção justa de seus munícipes, indifiram com a precisa 
coragem a petição delle supplicante, recusem bôas in-
formações acerca da necessidade de que se trata, ou 
digam mesmo que essa necessidade é real, mas que a 
Câmara não deseja vê-la satisfeita... Que tudo isso a 
Câmara pode fazer, mas o que não pode por forma al-
guma é recusar qualquer despacho dos requerimentos 
que lhe são entregues por quem tem constitucional-
mente o direito de petição. Que realmente, é um abuso 
que não pode passar sem vehemente, protesto, esse 
de receber a Câmara uma petição e entregai-a ao pó 
de sua mesa, com o mais pronunciado desrespeito às 
regalias do cidadão, seu munícipe. 

Que ele supplicante sabe que há muito tempo foi 
ouvida uma Commissão acerca da matéria em ques-
tão e que um membro della, o prestante vereador, tão 
prestante quanto independente, opinou para que a Câ-

mara bem informada, digo bem informasse à Assem-
bléa no sentido da creação daquella freguesia; que, 
mas, só se fez isto e que a Câmara nada quiz decidir! 
Que usando, pois, de um direito, elle supplicante pede 
despacho para aquella sua petição de 9 de fevereiro”.

Essa petição também foi encaminhada para a 
Comissão de Ofício e Requerimentos para dar “pare-
cer”. João Pedro investe novamente. Quem conhe-
ce e sabe das tramas existentes nos bastidores da 
política percebe que o fundador estava adotando 
uma tática que tinha como objetivo mostrar às au-
toridades superiores a má vontade dos vereadores 
amparenses para com o caso de Pedreira. Dessa vez, 
ele atua junto ao Judiciário. Conseguiu com o MM. 
Digno Juiz de Direito da Comarca de Amparo um do-
cumento atestando as reais condições do bairro da 
Pedreira e o anexou à sua petição. E ele mesmo tra-
ça e apresenta como sugestão as divisas para a nova 
Freguesia. Nessa Sessão (14-12-1889 - Lv. 7, fl. 32), 
a Câmara reconheceu que Pedreira devia construir o 
cemitério e ser elevada a Freguesia, mas quanto às 
divisas não podiam dar parecer porque entendiam 
depender isso de estudos. A Câmara de Amparo não 
se manifestou oficialmente. 

Nada mais esperando dos vereadores amparen-
ses João Pedro encaminhou o documento cedido pelo 
MM. Juiz de Direito e um requerimento ao governador 
do Estado de São Paulo (Prudente de Moraes) nos se-
guintes termos (conforme consta):

“(...) declarando que apresenta a sua 
consideração os inclusos documentos pelos quaes se 
verifica que a povoação denominada 'Pedreira' d’aquelle 
bairro, está nas condições de ser elevada a freguesia e 
que requer a vista dos mesmos, que estão em termos, 
que, se digne determinar que aquella povoação seja 
elevada a freguesia com a invocação de “Santa Anna 
da Pedreira”, decretando-se para suas divisas as 
constantes da descripção anexa. Que elle Governo para 
a representação que nesse sentido já foi enderessada à 
extincta Assembléa Provincial, assignada por mais de 
duzentas pessoas moradores das vizinhanças d’aquella 
povoação. Que o Cidadão Governador, provendo a 
necessidade que se requer, fará relevantissimo serviço 
aos povos d’aquelle bairro, que se tem empenhado para 
realisar a elevação impetrada, que lhes vem facilitar as 
relações civis e religiosas, por quarto, estando o bairro a 
tres legoas e tanto da cidade do Amparo, muito penosas 
se lhes tornam as providencias da vida civil e religiosa, 
quando se tem de dirigir a dita cidade, pela distancia, 
ao passo que, com a decretação da medida requerida, 
tudo se lhes facilitará, tanto mais, quando se attende 
que o próprio Governo já assim pensando creou ali um 
districto policial (...)' 
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Esse documento consta da ata da Sessão da 
Câmara realizada em 26-12-1889 (Lv. 7, fl. 34v) por-
que logo após recebê-lo o governador deu, no pró-
prio Ofício, o seguinte despacho e o encaminhou à 
Câmara Municipal de Amparo (conforme consta):  

“A Câmara Municipal do Amparo, para informar 
sobre as divisas indicadas. Palacio do Governo do Esta-
do de São Paulo, 17 de dezembro de 1889 (assignado) 
Prudente de Moraes”. 

Foi significativo o fato de o governador solicitar 
da Câmara Municipal de Amparo apenas sua manifes-
tação sobre as divisas que foram traçadas por João Pe-
dro. Tudo indica que a elevação de Pedreira a Fregue-
sia já era considerada certa e definitiva. Em atenção 
ao despacho do governador do Estado de São Paulo, a 
Câmara Municipal de Amparo, na Sessão realizada em 
06-02-1890 (Lv. 7, fl. 47v), assim registrou o resultado 
em ata (conforme consta): 

“1º. A Commissão de Officios e requerimentos 

tendo em vista o requerimento de João Pedro de Godoy 
Moreira, dirigido ao Cidadão Governador do Estado de 
S. Paulo e pelo mesmo governador mandado a esta 
Câmara para informar sobre as divisas que devem ser 
respeitadas com a creação da Freguesia de Pedreiras: 
E de parecer que devem ficar as mesmas respeitadas e 
consideradas para o Districto policial d’aquelle bairro 
não as que o peticionário pede em seo requerimento. 
Amparo, 26 de janeiro de 1890 (...)”.

PEDREIRA ELEVADA A DISTRITO DE PAZ 

O parecer da Comissão foi aprovado e o fato foi 
comunicado ao governador Prudente de Moraes, cujo 
mandato terminou em 16-10-1890. A partir dessa data, 
assumiu o governo do Estado Jorge Tibiriçá Piratininga 
que, em 22 de dezembro de 1890, assinou o Decreto 
nº 110, elevando o povoado à categoria de Freguesia. O 
fato foi comunicado à Câmara de Amparo informando 
ainda que foram nomeados os Cidadãos João Pedro de 
Godoy Moreira para o cargo de Juiz de Paz e Dr. Arthur 

Fig. 24 - O texto ao 
lado é uma cópia da p. 
155 do livro “Coleção 
das leis e decretos do 
Estado de São Paulo, 
1889-1891" - TOMO 
1, 2ª ed. - Edição 
especial - 1938
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M. Jambeiro da Costa e Antônio José da Costa Cardo-
so para suplentes. Esse comunicado do governador foi 
lido em plenário na Sessão de 07-01-1891. Na Sessão de 
14-02-1891, foi lido um trabalho da Comissão de Obras 
Públicas da Câmara traçando as divisas da Freguesia de 
Pedreira. E, na Sessão de 13-06-1892 (Lv. 8, fl. 68), cria-
ram os cargos de administrador e um coveiro para o ce-
mitério da Freguesia de Sant’Anna de Pedreiras e foram 
estipulados seus salários. 

Eis a íntegra do Decreto criando o Distrito de Paz, 
elevando Pedreira a Freguesia (Fig. 24). 

A fim de melhorar o aspecto da Freguesia de 
Sant’Anna da Pedreira João Pedro encaminhou um Ofício 
à Câmara de Amparo dizendo que ele se propunha a doar 
25 lampiões e que os daria colocados nas ruas, desde que 
o custeio ficasse por conta do poder público amparense. 
Foi aceito. Com isso melhorava o visual de algumas ruas 
durante a noite. E diga-se de passagem: João Pedro, sete 
meses e oito dias antes de sua morte, sentiu a emoção 
de ver as ruas de seu Povoado, a essa altura já a Villa de 
Pedreira, iluminadas com energia elétrica. 

A Assembleia Provincial na qual João Pedro era 
bem relacionado foi extinta com a Proclamação da Re-
pública, em 15-11-1889. E no governo do Estado de São 
Paulo estava seu tradicional inimigo Bernardino de Cam-
pos exercendo um mandado que compreendeu de 23-
08-1892 a 15-04-1896. A luta do fundador tornava-se 
mais difícil, mais penosa, mas nem por isso deixava de 
lutar. A cada pouco tempo lá estava o velhinho protoco-
lando um Ofício e atormentando a vida dos vereadores 
amparenses. Isso é percebido por meio dos documen-
tos. E no boca a boca com os vereadores, será que ele 
não os perturbava? 

Na Sessão da Câmara de 28-08-1893 (Lv. 9, fl. 
145), havia outro requerimento enviado por João Pedro 
propondo alterações nas divisas já traçadas oficialmente 
para a Freguesia. Essa proposta foi aprovada na Sessão 
realizada em 22-02-1894. Na ata da Sessão, realizada 
em 04-01-1894 (Lv. 9, fl. 170v), encontra-se registrado 
mais um Ofício com o seguinte texto (conforme consta):

“Uma representação assignada pelo cidadãos 
Tenente Coronel João Pedro de Godoy Moreira, Dou-
tor Joaquim Coutinho, Arthur Moreira de Almeida e 
outros perfasendo o número total de duzentas e deze-
sete signatários, moradores no districto da Freguesia 
de Pedreiras, deste Município, declarando que elles 
signatarios pretendendo representar ao Congresso Le-
gislativo do Estado pedindo a elevação de Pedreira à 
Cathegoria de Villa, e, que sendo de estylo os poderes 
legislativos resolverem estas representações mediante 
consulta feita aos poderes municipais; vinham pedir 
a esta Corporação remover essa dificuldade desde já, 
tomando em consideração o desenvolvimento e os ele-

mentos que conta aquella localidade e informando ao 
pé desta, si, Pedreiras acha-se ou não em condições de 
ser elevada a Cathegoria de Villa, etc.”. 

Também essa petição foi encaminhada à Comis-
são Permanente para dar parecer, que a deu com rela-
tiva rapidez, pois na Sessão de 05-02-1894 (Lv 9, fl. 180) 
a manifestação da citada Comissão foi lida em plenário, 
conforme o Prof. Roberto Pastana Teixeira Lima (Limi-
nha) transcreveu da ata própria: 

“Pela Commissão Permanente foi apresentado o 
seguinte relativamente a representação dos moradores 
de Pedreiras, apresentada em sessão de 4 de janeiro úl-
timo pedindo informações desta Camara para tratarem 
da elevação d’aquella Freguesia a categoria de Villa: Pa-
recer n. 83 - A Comissão Permanente, tendo tomado co-
nhecimento da petição do Tenente Coronel João Pedro de 
Godoy Moreira e outros em a qual pedem a esta Câmara 
informação para a elevação da Freguesia de Pedreiras 
a Cattegoria de Villa: Considerando, que a ser elevada a 
Villa a Freguesia de Pedreira vae ferir em altos interes-
ses o Amparo; considerando que a ser elevada a Villa a 
Freguesia de Pedreiras todos os seus terrenos tem de for-
çosamente ser tirado do Amparo, visto como, a mesma 
Freguesia está collocada na margem do Rio Jaguary, que 
forma devisa natural entre Amparo e Campinas, desde 
os mais remotos tempos. Considerando que a divisão em 
vês de elevar Pedreiras a um nível moral superior, abaixa-
rá, por quanto, unida ao Amparo figurará como fasendo 
parte de um Município importante. Considerando que 
não tem cincoenta Kilometros da Freguesia de Pedreiras 
ao Amparo, portanto não há a menor necessidade de ser 
elevada de Freguesia a Villa; Considerando, que a Fregue-
sia de Pedreiras dita somente quarenta minutos de Estra-
da de Ferro, duas vezes ao dia, havendo alem disso uma 
boa estrada de rodagem; Considerando, que já existe em 
Pedreiras um juizado de Paz, servindo perfeitamente para 
os interesses locais. Considerando que a criação de mais 
uma Villa no Estado é argumentar as despesas publicas 
com grande ônus para os cofres Estadoaes; Consideran-
do, finalmente, que não há má vontade para com Pedrei-
ras, pois que, quando Serra Negra e Socorro quizeram tor-
nar-se Municípios autônomos foi com grande satisfação 
o consentimento do Amparo. Portanto a Commissão não 
concorda em desannexar, digo desanexar o juizado de Paz 
de Pedreiras para tornar-se em Villa independente, e as-
sim a Comissão vem submeter a approvação da Câmara 
o seu parecer. Amparo, 22 de janeiro de 1894. Damazio 
Pires Pimentel, Antônio Carlos de Moraes Bueno, Domin-
gos Vita. Fica sobre a mesa em forma de Regimento”. 

Esse parecer contrário foi aprovado pela Câma-
ra na Sessão do dia 16-04-1894. De todos os “conside-
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randos” apresentados contra a elevação da Freguesia 
a “Villa” parece que o que mais pesou foi o primeiro: 
“ser elevada a Villa a Freguesia de Pedreira vae ferir em 
altos interesses do Amparo”. Os fazendeiros de Pedrei-
ra e também os de Amparo eram grandes e famosos 
produtores de café e proporcionavam considerável ar-
recadação de tributos à Câmara Amparense que tinha 
poucas despesas com o povoado a ser emancipado. É 
compreensível e aceitável que os vereadores lutassem 
para evitar essa ruptura com a consequente queda na 
arrecadação para Amparo. Principalmente, naqueles 
tempos, quase sempre que um povoado desejasse se 
desmembrar encontrava resistência do município a ser 
desmembrado. Atualmente, o desmembramento é re-
gulamentado por lei diferente. Mas os vereadores dei-
xaram de empregar a tática de retardar o atendimento 
aos Ofícios de João Pedro e assumiram abertamente a 
posição contrária à emancipação política e administra-
tiva da Freguesia de Pedreira. 

O mandado de Bernardino de Campos terminou 
em 15-04-1896. O ferrenho opositor de João Pedro já não 
estava mais no poder. A partir de 01-05-1894, o Estado 
de São Paulo passou a ser governado por Manuel Ferraz 
de Campos Salles. Após a Proclamação da República, a 
Assembleia Provincial deu lugar à Câmara dos Deputa-
dos e ao Congresso Estadual. João Pedro sentiu que as 
condições melhoraram e não deixou de aproveitá-las. O 
fundador deve ter feito muitas viagens de trem para São 
Paulo onde, junto aos líderes políticos detentores do po-
der, preparou sua investida final; investiu com determina-
ção; e os vereadores amparenses voltaram a ter trabalho 
e preocupação, pois eram fortes os sinais que permitiam 
antever o desmembramento do território amparense 
para dar lugar a um novo município. A persistência de 
João Pedro estava vencendo a resistência dos vereadores 
amparenses. Um Projeto/Lei que elevava o Distrito de Paz 
de Pedreira à categoria de município já tramitava no Con-
gresso Legislativo do Estado de São Paulo. 

No dia 14 de julho de 1895 (Lv. 10, fl. 106v) uma 
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Amparo 
foi convocada para tratar do caso da Freguesia da Pe-
dreira. Nessa reunião, a fim de impedir a consumação 
da criação de um novo município, tentou-se abalar a 
idoneidade de João Pedro e a lisura de seus atos. A ata 
dessa Sessão, transcrita pelo Prof. Roberto Pastana Tei-
xeira Lima (Liminha), em seu livro “Documentos interes-
santes para a história de Pedreira”, diz: 

“Constituído número legal o Cidadão Tenente Coro-
nel Presidente em primeiro logar nomeado declarou aber-
ta a sessão extraordinária para n’ella tratar-se unicamente 
dos assumptos para que fora convocada, que é a represen-
tação ao Congresso do Estado contra a elevação do Distric-
to de Paz de Pedreira a Município, bem como, a representa-

ção ao Congresso Federal sobre a dispensa dos direitos de 
importação a respeito das placas offerecidas (...).

A representação dirigida ao Presidente da Câ-
mara dos Deputados de desmembra-se o Município do 
Amparo para constituir-se autônomo e independente o 
Districto de Paz de Pedreira, esta Camara reunida hoje 
em sessão extraordinaria e especialmente convocada 
para esse fim, resolveu representar a Corporação que 
por elle é dirigida, contra a conveniencia de ser con-
vertida em lei o Projecto da Commissão de Estatística 
apresentado na sessão de 10 do corrente. Que, a Com-
missão de Estatística levada por falsas informações 
apresentou aquelle projecto sem attender bem que os 
documentos apresentados alem de não ter a authenti-
cidade requerida em assumpto de tanta monta foram 
propositalmente preparados para satisfazer o Capricho 
do benemérito Cidadão Tenente Coronel João Pedro de 
Godoy Moreira, que embora com louvavel intuito não 
consulta bem os proprios interesses da zona que elle 
quer elevar a Município, pois faltam-lhe os elementos 
exigidos por lei para tal fim. Que é assim que a area 
exigida pela lei para a constituição dos Municípios não 
está comprehendido nos limites estabelecidos pelo De-
creto do Governo Provisório nº 110 de 22 de dezembro 
de 1890, ainda mesmo com a modificação da Lei nº 97, 
de 20 de setembro de 1892. 

Que a população consignada de 12.333 almas só 
poude ser obtida em recenceamento arbitrário, conside-
rando-se a população fluctuante se interesses ligados a 
territorio como são familias de colonos, sem residencia 
fixa, o que não é elemento de autonomia municipal, 
alem de ter sido apurado o recenceamento computan-
do-se população estranha ao Município do Amparo, 
alem de estranha ao districto de Pedreira. 

Que pelos documentos inclusos verá que a Povoa-
ção de Pedreira conta apenas 264 prédios e que o nume-
ro de eleitores no ultimo alistamento é apenas de 102, 
o que pelas regras estabelecidas em lei não é sufficiente 
para a elevação d’aquella localidade a Município, sem 
vantagem própria e com prejuiso do Amparo. 

Que, por estas razões e julgando bem interpretar 
os interesses econômicos d’este Município e do próprio 
Districto de Paz de Pedreira, esta Câmara representa o 
Poder Legislativo do seu Estado para que tal projecto 
não seja convertido em Lei. (Segue-se as assignaturas 
dos vereadores)”. 

Não conseguiram impedir que o Projeto de Lei 
tramitasse normalmente pelos canais competentes, 
pois na ata da Sessão da Câmara de Amparo, realizada 
em 27-07-1895 (Lv. 10, fl. 108 e v), encontra-se registra-
do (conforme consta):

“Officio do Cidadão Dr. João Álvares Rubião Junior, 
secretario de Estado dos Negócios do Interior, datado de 
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19 do corrente mez, declarando que para satisfazer a 
uma requisição da Câmara dos Deputados, solicita que 
esta Câmara informasse com urgência, visto tratar-se 
de projecto em discussão, sobre a elevação do districto 
de Pedreira a Cattegoria de Município, informações que 
continham os seguintes esclarecimentos: 

a) Dados estatísticos que provem 1º que o Muni-
cípio do Amparo, com a desmembração, não fica redusi-
do a menos de cincoenta kilometros quadrados e dez mil 
habitantes; 2º que o território e população do districto 
de Pedreira attingem a essa base: 

b) Si, tal alteração interessa a outros municípios. 
c) Si há necessidade e conveniência da creação do 

novo município. 
d) Si, existem edifícios próprios para a Cadêa e 

Casa de Câmara no logar indicado para sede de Muni-
cípio. 

e) Quais os limites que convem estabelecer. 
=A Commissão Permanente, para providenciar 

com urgência”. 

Nessa mesma Sessão, foi lido mais um documen-
to elaborado pelo Dr. Arthur Moreira de Almeida sobre 
a mesma matéria. Esse documento mostra que João Pe-
dro acompanhava passo a passo o que estava ocorrendo 
em torno da tramitação do Projeto de Lei no Congresso 
Estadual. Certamente, os telegramas de amigos depu-
tados o mantinham informado. Eis a íntegra do registro 
em ata (conforme consta):

 “Requerimento do Tenente Coronel João Pedro 
de Godoy Moreira, assignado por seu procurador o Dr. 
Arthur de Almeida, declarando que sabendo que os 
papeis referentes ao desmembramento de Pedreira do 
Município do Amparo, estão dependendo do parecer 
d’esta illustre Corporação, vinha requerer ao Presiden-
te e Membros da mesma que se dignem dar o parecer 
o mais breve possível, desmembrando segundo consta 
parte dos territorios de Campinas e Mogy-Mirim para 
formarem o Município de Pedreira. Que elle peticionario 
declara que está de acordo com esse parecer”. 

Para que mais se saiba sobre a importância da 
participação do Dr. Arthur Moreira de Almeida como 
assessor e procurador de João Pedro é oportuno histo-
riar um pouquinho de sua vida. Nasceu em Amparo em 
11-05-1872. Com a morte de sua mãe, Francisca Maria 
(Godoy Moreira) de Almeida, em 26-11-1876, seu pai 
o trouxe à Pedreira para ser criado pela avó, Francisca 
Albertina de Almeida. Ele era trineto de Philipe Pires de 
Ávila e também de José Ortiz de Camargo, bisneto de 
João Pedro de Godoy Moreira (o velho), neto de José 
Pedro de Godoy Moreira.

Frequentava o colegial em Amparo, mas, em 1886, 

o Colégio transferiu-se para São Paulo e o garoto foi junto. 
Depois cursou Direito na Faculdade do Largo São Francis-
co onde se formou em 1894. Era desinibido e conhecia 
bem toda cidade de São Paulo onde morou praticamente 
oito anos. E um fato importante: Dr. Arthur gostava muito 
de Pedreira e em especial da Fazenda Bela Vista e da Ilha 
dos Pombos, próxima ao início da Via-Sacra, no Morro 
do Cristo. João Pedro contou então com a colaboração 
de um sobrinho-neto, advogado, que amava Pedreira. A 
essa altura dos acontecimentos Amparo devia responder 
às indagações do Secretário dos Negócios do Estado de 
São Paulo. A resposta, preparada pela Comissão Perma-
nente da Câmara, foi apresentada ao plenário e por ele 
aprovada na Sessão de 17-08-1895 (Lv. 10, fl. 111v) e cujo 
conteúdo assim registrou-se na ata (conforme consta):

“Pela Commissão Permanente foi apresentado o 
seguinte parecer: Parecer 121: A Comissão permanente 
tendo em vista o Officio do Digmº Secretario dos Negócios 
do Interior, de 19 de julho próximo findo, relativo a um pro-
jecto em discussão na Câmara dos Deputados, sobre a ele-
vação do Districto de Pedreira a Cattegoria de Município, e 
tendo feito attenciosamente os estudos necessários, é de 
parecer que se forneçam as informações seguintes: 

a) Com quanto seja o Município de Amparo mui-
to pouco extenso, a Comissão abaixo, na deficiencia de 
exactos dados estatísticos presume que com o desmem-
bramento do Districto de Pedreira o Município do Ampa-
ro não ficará redusido a menos de cincoenta kilometros 
quadrados nem a menos de dez mil habitantes. 

O território e população do futuro Município de 
Pedreira attingem a base acima, si além do Amparo, 
Campinas e Mogy-Mirim também cederem partes de 
seus territórios para a creação do novo Município.

 b) Sem que as divisas do Município que se preten-
de crear cortem parte dos territórios de Campinas e Mo-
gy-Mirim, não terá Pedreira os indispensáveis elemen-
tos para sua vida autônoma e independente. Distando 
da Matriz de Pedreira, uma légua e meia pouco mais ou 
menos, e, dessa mesma Matriz às divisas de Serra Ne-
gra, uma légua approximadamente, bem se vê quanto 
é pequeno o Município do Amparo, e consegüintemente 
a necessidade que há de além do Amparo - Campinas e 
Mogy-Mirim também concorrerem com uma pequena 
parte de seus vastos territórios para que o futuro Muni-
cípio de Pedreira encete sua vida autônoma e prospera. 

c) A Comissão abaixo desconhece as vantagens e 
conveniencias que possa trazer a criação do novo Mu-
nicípio. 

d) Existem edifícios para Cadêa e Casa da Câmara 
na séde do Município a crear”. 

O parecer da Comissão traçou os limites do Muni-
cípio de Pedreira e os vereadores aprovaram a proposta. 
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PEDREIRA É FILHA DE UM GRANDE AMOR

Chegou o grande dia. Depois de demorada tra-
mitação pelas Comissões competentes, o Congresso 
Legislativo do Estado aprovou, em 31 de outubro 
de 1896, a elevação do Distrito de Paz de Pedreira 
à condição de município, e o presidente do Estado 
de São Paulo promulgou a Lei nº 450 que consagrou 
para sempre as lutas do Tenente-Coronel João Pe-
dro de Godoy Moreira. João Pedro não teve filhos a 
criar e a amar. Mas preencheu sua vida construindo 
e amando um povoado e a ele dedicando todo seu 
trabalho de homem honesto e voltado para o bem. 

Assim, deu ele vazão às necessidades que todo ser 
humano normal tem, de se apegar a alguma coisa, 
de amar, de construir, de lutar por um mundo me-
lhor, de perpetuar a espécie. 

A mesma emoção que os pais sentem ao verem 
seus filhos recebendo um diploma ou certificado que 
os qualifiquem para melhor vencerem na vida deve 
ter sentido o Coronel ao ver publicada a Lei nº 450, 
cujo texto emoldurado pode ser visto na Fig. 25. Esse 
texto foi extraído fielmente das p. 75 e 76 do livro 
“Actos do Poder Legislativo”, em poder da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, transformando 
um povoado em uma Villa, e consagrando a luta de 

Fig. 25 - Texto da Lei nº 450 que emancipou Pedreira
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um homem determinado. Certamente, a realidade 
dos fatos permite que se diga:

 
PEDREIRA É FILHA DE UM GRANDE AMOR!

Liderança, persistência, determinação, objetivida-
de e, principalmente, muita fibra, foram as qualidades de 
João Pedro ao lutar para conseguir transformar seu sonho 
em realidade. Para exaltar seus feitos, no dia 22-11-1896, 
com o título “Pedreira Livre!”, publicado num pequeno 
jornal com quatro páginas, havia artigos elaborados por 
várias pessoas de destaque social, todas enaltecendo, 
até com certo lirismo, o trabalho do Coronel. Para que se 
conheça também o clima de euforia que reinou na épo-
ca cópias das quatro páginas encontram-se nas Figs. 26, 

27, 28 e 29. Um obelisco foi erguido em homenagem ao 
fundador (Fig. 30), mas infelizmente, políticos desconhe-
cedores da importância de uma obra como essa a demo-
liram, e as quatro placas que existiam com textos alusivos 
à emancipação de Pedreira desapareceram. Na Fig. 31, 
reprodução de um quadro pintado a óleo com a imagem 
do fundador: João Pedro.

Nota do autor: A Lei nº 97, de 20-09-1892, 
transferiu para Pedreira terras dos municípios de 
Amparo e de Campinas. Assim, Pedreira atendeu 
às exigências legais em termos de área de seu 
território.

Fig. 26 - Capa do Jornal “Pedreira Livre!”
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Fig. 27 - Segunda página do jornal “Pedreira Livre!”
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Fig. 28 - Terceira página do jornal “Pedreira Livre!”
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Fig. 29 - Quarta página do jornal “Pedreira Livre!”
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Fig. 30 - Foto do 
obelisco erigido 
atrás da antiga 
cadeia e depois 
mudado para a 
frente

Finalmente, a última ata de uma Sessão 
da Câmara Municipal de Amparo tratando de as-
suntos relacionados à emancipação de Pedreira 
encontra-se no Livro 11, fl. 46vº, daquela respei-
tável Casa Legislativa. Essa sessão foi realizada 
no dia 07-01-1897 e diz o seguinte (conforme 
consta):

“Estando constituído numero legal decla-
rou o Cidadão Dr. Presidente em primeiro lugar 
nomeado, que forçadamente em virtude da Lei 
addiava a sessão para o dia onze do corrente 
mez as horas de costume, visto ter a Câmara ou 
elle de ir dar posse e instalar a nova Camara Mu-
nicipal de Pedreira, cujo acto solene estava mar-
cado para hoje, devendo a partida d’aqui ser ao 
meio dia, para o que convidava a Corporação”.
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Fig. 31 - João Baptista de Godoy Moreira, posteriormente Tenente-Coronel João Pedro 
de Godoy Moreira, pelo seu amor a Pedreira, pela sua luta perseverante, pela sua 

abnegação e pela sua vitória magistral, as homenagens deste livro.

Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira
HOMENAGENS  DESTE LIVRO AO
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Fotos do Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira que  
ainda estão preservadas graças ao Museu Municipal José de Anchieta. 

João Pedro, que em sua mocidade tinha o nome de João Batista, foi grande cafeicultor, político íntegro, 
grande espírito de luta, hábil articulador de manobras para conseguir seus objetivos, e foi ainda o fundador 

da cidade e do município de Pedreira. João Pedro nasceu em 22 de dezembro de 1836. Filho de João Pedro de 
Godoy Moreira e de Ana Franco da Cunha, neto de José Ortiz de Camargo e de Gertrudes Maria de Godoy e 

bisneto de Francisco de Camargo Ortiz e de Maria dos Santos Cordeiro. 
Os interessados poderão conhecer mais sobre os antecedentes de João Pedro nos escritos de Luiz 

Gonzaga Silva Leme na obra “Genealogia paulistana”, nos títulos: Godoy, Camargo e Pires de Ávila. 

*Foto A: Não consta registro de data; Foto B: Foto do ano de 1896; Foto C: Não consta registro de data; 
Foto D: Foto de 01-12-1912; Foto E: Foto de abril de 1913; Foto F: Foto de 01-12-1912

Foto A

Foto D

Foto B

Foto E

Foto C

Foto F

Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira
HOMENAGENS  DESTE LIVRO AO
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Aos pedreirenses competia decidir pelo desen-
volvimento almejado. Competia representar junto aos 
governos federal e estadual sobre suas necessidades. 
Aos líderes pedreirenses competia organizar suas ati-
vidades políticas, sociais e estimular a economia: co-
mércio, indústria e, principalmente, a agricultura com 
o café, a base econômica do novo município. Era o café 
que mais contribuía com a arrecadação da então Câ-
mara Municipal. Era fácil para a fiscalização conhecer a 
quantidade de sacas vendidas. Bastava ir até a Estação 
da Companhia Mogyana e examinar os “conhecimen-
tos” de despachos do produto para o porto de Santos 
ou qualquer outro destino.

Na época não se empregava o termo cidade, 
falava-se Villa. O município era dirigido pela Câmara 
Municipal que, de acordo com a Lei nº 450, de 31-10-
1896, tinha seis vereadores em atividade. Um, entre 
eles, era eleito pelos demais para exercer o cargo de in-
tendente, que era o Executivo, mais ou menos igual ao 
do atual cargo de prefeito, e outro, igualmente eleito, 
seria o presidente da Câmara. O cargo de secretário da 
Câmara era exercido por uma pessoa contratada para 
isso. Não havia Prefeitura.

A primeira Câmara Municipal de Pedreira foi 
instalada no dia 7 de janeiro de 1897 e foi aberta e 
presidida provisoriamente pelo vereador mais velho, 
que era o farmacêutico Marcos Correa de Miranda, e 
secretariada por Luiz Wenceslau de Godoy Moreira. 
Nela trataram do reconhecimento dos diplomas dos 
seis vereadores eleitos em 07-12-1896. Foram elei-
tos para constituir a mesa provisória Antônio José da 
Costa Cardoso para presidente, José Adolpho da Silva 
para vice-presidente e Marcos Correa de Miranda para 
secretário. Presentes ao ato estavam, entre outros, o 
presidente da Câmara Municipal de Amparo, Dr. José 
Leite de Souza, que foi introduzido no plenário com 
honras e tomou os compromissos dos edis pedreiren-
ses de “bem e conscienciosamente desempenharem-se 
de seus deveres, trabalhando pelo progresso do muni-
cípio que os elegeu”. 

Os primeiros seis vereadores eleitos para com-
por a 1ª Legislatura da Câmara Municipal, conforme 
consta do Livro de Sessões Preparatórias, em poder 

do Museu Municipal foram: Capitão Antônio José da 
Costa Cardoso; Capitão José Adolpho da Silva; Tenente 
Emiliano Pires de Ávila; Dr. Arthur Moreira de Almei-
da; Coronel Luiz Wenceslau de Godoy Moreira; e o 
farmacêutico Marcos Correa de Miranda foi o primeiro 
presidente da Câmara Municipal (Lv. 1 das Sessões Pre-
paratórias da Câmara Municipal). O curioso é que na 
Sessão Preparatória e de Posse, alegando parentesco 
com seu tio Luiz Wenceslau de Godoy Moreira, não re-
conheceram o diploma de vereador do Dr. Arthur Mo-
reira de Almeida. No entanto, nas Sessões seguintes, 
ele aparece atuando como vereador.

O Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Mo-
reira não participava do quadro de vereadores. Quem 
tem alguma experiência em atividades políticas e aces-
sando toda literatura disponível para compor a história 
de Pedreira percebe que o “PODER” e a “AUTORIDA-
DE” não se encontravam nos anseios do fundador de 
Pedreira. No entanto, percebe-se também que ele atu-
ava fora da Câmara Municipal, ou seja, fora de cargos 
públicos, para criar cada dia mais as condições neces-
sárias para que Pedreira progredisse. Como cidadão 
que amava essa terra participava da Comissão de Agri-
cultura mantida pelo governo estadual. Fundou a Loja 
Maçônica Estrella Polar, por meio da qual ele sabia que 
teria melhores condições para agir junto aos governos 
superiores em defesa dos interesses de Pedreira.

Percebe-se também que com sua visão em ad-
ministração pública municipal e sua larga experiência 
João Pedro orientava os vereadores ligados a ele para 
agirem em prol do progresso pedreirense. Com o mu-
nícipio recém-emancipado, a Câmara tinha muito tra-
balho para elaborar: sua legislação tributária; organizar 
os quadros de funcionários e a fiscalização geral; tratar 
do sistema de transporte interno com os caminhos que 
demandavam aos sítios e às fazendas; e falavam muito 
no Código de Postura.

Quem se dispõe a ler as atas da Câmara Muni-
cipal referentes às Sessões realizadas até mais ou me-
nos o ano de 1905 ficará admirado por perceber o in-
teresse e a preocupação dos vereadores com relação 
ao abastecimento de água encanada para a população, 
assunto que será abordado a seguir.

Pedreira estava emancipada

CAPÍTULO II
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PEDREIRA ESTAVA LIVRE

Após muitos anos de luta e enfrentando muitas 
adversidades, o Ten.-Cel. João Pedro de Godoy Moreira 
viu seus objetivos alcançados com a assinatura da Lei 
nº 450, de 31-10-1896. Pedreira estava emancipada 
politicamente. Pedreira era independente.

A independência era relativa, pois nas áreas ju-
rídica e da saúde Pedreira continuou a pertencer e a 
depender da Comarca e dos hospitais de Amparo e tam-
bém de algumas casas de saúde da cidade de Campinas, 
principalmente quando a doença era complexa.

A liberdade, porém, trouxe aos pedreirenses a 
responsabilidade de prover a população dos meios ne-
cessários ao seu bem-estar e ao seu desejo de progre-
dir. A Câmara Municipal tinha que arrecadar o dinheiro 
indispensável para oferecer à população os serviços 
necessários e também para a realização de obras que 
impulsionassem o progresso do novo município. 

A arrecadação é dependente da produção, que 
na época tinha no café sua base econômica. O poder 
público tem missão importante na criação de condi-
ções para que o setor produtivo gere riquezas. Deve 
cuidar dos caminhos, dos transportes, oferecer, dentro 
do possível, recursos técnicos e, principalmente, edu-
cação, que na época era chamada de Instrução Pública.

Não é possível, por meio da literatura encon-
trada, saber se os vereadores eram pressionados pela 
população, se lutavam por iniciativa própria ou se por 
ambos os motivos. Mas a verdade é que é admirável 
ler as atas das Sessões e também os Ofícios da Câmara 
antiga (não havia prefeitura) e perceber a dedicação da 
edilidade pela conquista de um prédio que se prestas-
se a abrigar um Grupo Escolar. É por uma questão de 
justiça e fidelidade à história que os nomes daqueles 
vereadores fiquem registrados para a posteridade. Fo-
ram eles: Carlos de Salles Pupo, José de Oliveira Cor-
deiro, Marcos Correa de Miranda, Ângelo Rizzi, Anto-
nio Jose da Costa Cardoso, Antonio Baptista Guedes, 
Dr. Ederaldo Talles, Bernardinho da Silveira Dutra, 
João Francisco Duarte, Luiz Francisco Novo, João An-
tonio de Arruda, Bazilo Pires de Ávila, Manoel Rodri-
gues do Nascimento, Alberto Abreu, Adelelmo Piva, 
João Etelli, Americo Pires de Camargo e Joaquim de 
Souza Campos. Deixo meu pedido de perdão se algum 
nome foi esquecido.

João Pedro de Godoy Moreira (o fundador) foi 
eleito vereador, mas não quis tomar posse. No en-
tanto, quem conhece boa parte da literatura antiga e 
relacionada com Pedreira perceberá que ele agia nos 
bastidores, usando sua influência política respeitável 
de fazendeiro produtor de café; e não se duvida que 
tenha usado até sua influência maçônica para interfe-

rir em favor da construção do prédio do Grupo Escolar.
Outro que apesar de não ter sido vereador na-

quele período, mas muito contribuiu para a conquista 
de tão importante obra foi Emiliano Pires de Ávila. Ele 
também atuava por fora. E sempre que abordamos a 
história do primeiro Grupo Escolar de Pedreira não po-
demos nos esquecer do nome de Manoel Cavalheiro, 
que doou parte de sua propriedade colaborando de 
forma muito importante para que o sonho dos pedrei-
renses se transformasse em realidade.

Os empreiteiros construtores Guilherme Filippi-
ni e Elanos Costa Peres também tiveram participação 
significativa, pois trabalharam muito, como era de há-
bito na época. Pagaram os trabalhadores com dinheiro 
do próprio bolso e receberam os pagamentos, confor-
me contrato, nos anos de 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 
1910 e 1911. No entanto, houve ocasião em que a Câ-
mara não possuía dinheiro para efetuar o pagamento 
e, então, dava aos empreiteiros uma Letra de Câmbio 
que trocavam na praça pagando juros.

INÍCIO DA EDUCAÇÃO
EM PEDREIRA

No ano de 1881 ou talvez até mesmo antes 
funcionava na atual Praça Cel. João Pedro a Escola Régia, 
que tinha como professor Manoel Firmino Barbosa, 
educador muito paciente, que, às vezes, perdia a 
paciência e a palmatória “cantava”, principalmente 
quando os alunos erravam a tabuada. O prédio da 
escola ficava junto à linha férrea da Mogyana e estava 
separado por uma cerca e uma porteira do armazém 
e pela casa de morada de Bento Pedro, tio-avô do 
Magistrado Dr. Arthur Moreira de Almeida, autor dos 
relatos sobre essa escola cuja sala de aula tinha o chão 
de terra batido. A escola estava instalada na própria 
casa de morada do professor Firmino com rústicos 
bancos de madeira encostados nas paredes.

O Dr. Arthur nasceu na cidade de Amparo, em 
11-05-1872. Em razão do falecimento de sua mãe Fran-
cisca Maria de Almeida, em 1876, veio residir na Esta-
ção de Pedreira onde foi criado por sua avó Francisca 
Albertina de Almeida, residente na Fazenda Bella Vista 
(atual Morro do Cristo). Tão logo completou nove anos 
de idade foi matriculado na Escola Régia.

Não se excluiu a possibilidade de ter havido em Pe-
dreira outra escola antes do ano de 1881, pois, em 1854, 
o bairro do Cascalho era o mais populoso da Freguesia do 
município do Amparo. Em seu livro “A cidade racional”, Ro-
berto Pupo Teixeira Lima (Liminha), na p. 70, divulga uma 
pesquisa elaborada pela historiadora e pesquisadora Ana 
Maria de Almeida Camargo, cujo trabalho foi feito junto 
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aos arquivos da Igreja Católica, nos quais encontrou os 
seguintes dados relativos aos bairros existentes na região 
de Amparo: “Ocupação da terra no ano de 1854: Cascalho, 
39  – Lambedor, 28 – Córrego Vermelho, 22 – Limas, 22 – 
Areia Branca, 21 – Boa Vista, 18 – Bairro da Ponte, 14 – Três 
Pontes, 13 – Pereiras, 11 – Rib. das Posses, 8 – Moquém, 
8 – Pires, 7 – Sertãozinho, 6 – Rosas, 5 – Boa Vereda, 5 – 
Domingos, 5 – Cruz Coberta, 5 - e Falcão, 5”.

Nota do autor: Os números citados referem-se a fo-
gos. Cada fogo significava uma casa de moradia.

Por ser o bairro mais populoso da Freguesia de 
Amparo, admite-se a hipótese de ter havido no Casca-
lho uma escola, mesmo que em condições precárias. No 
Livro 7, fl. 32v, das atas da Câmara Municipal de Ampa-
ro, de 14-12-1889 (segundo Liminha), consta, assinado 
pelo então Capitão João Pedro de Godoy Moreira, um 
requerimento pedindo autorização para construir um 
cemitério no bairro da Pedreira, e como resposta encon-
tra-se o seguinte texto (conforme consta):

“Deferida por maioria de votos a petição a Câ-
mara Municipal atestou que, effectivamente o bairro 
da Pedreira, deste Município, é populoso e sede de esta-
belecimentos agrícolas e comerciais importantes; que o 
lugar próximo da Estação mostra o aspecto de uma po-
voação que contem bons elementos de progresso mate-
rial e moral; que já existe no referido bairro, uma Igreja, 
Cadêa e escola, além de um grande número de prédios; 
que, portanto, a Câmara Municipal é de parecer, não só 
que seja em dito bairro creado um cemitério, como que, 
seja elevado a Cathegoria de Freguesia (...)”.

Assim, consta que no ano de 1889 também ha-
via escola em Pedreira, embora dela não se conheça 
detalhes. O ano de 1893 é a data mais provável da 
instalação do Colégio Santana em Pedreira. O jornal 
“Estrella Polar”, do dia 16-06-1895, editado pelo Padre 
Alexandrino Felicíssimo do Rego Barros, publica na úl-
tima página uma propaganda do Colégio Santana com 
o seguinte texto (conforme consta):

“Abriu-se a 8 do mês de fevereiro do corrente ano 
este estabelecimento de ensino para meninos e meninas, 
na próspera e laboriosa freguesia de Pedreira, município 
do Amparo sob direção de Carlos Ferreira”.

O texto, que informa sobre a tabela de preços 
cobrada trimestralmente, diz que a escola funcionava 
como internato (só para meninas) e externato.

Ao citar que abriu-se a 8 do mês do corrente ano 
(1895) provavelmente se referia a abertura das matrícu-
las, pois nos relatos deixados pelo Dr. Arthur Moreira de 
Almeida encontra-se o seguinte texto (conforme consta):

“Deixando a direção do jornal Diário do Amparo, 
em 1893, o poeta e jornalista Carlos Ferreira foi para 
Pedreira, onde fundou um colégio que recebeu o nome 
de Colégio Santana em homenagem a Sant’Anna, a 
padroeira da Vila. O Colégio a princípio prosperou, 
recebendo alunos de ambos os sexos, quer internos, 
quer externos, não só de Pedreira como também muitos 
outros vindos do Amparo e de Campinas. O Diretor e sua 
Senhora dirigiam o Internato e o Externato, e também 
lecionavam no colégio. Convidado pelo Diretor para 
integrar o corpo docente, aceitei, visto que a frequência 
às aulas na Faculdade de Direito era livre. Assim, passei 
grande parte do ano em Pedreira. Escolhi as cadeiras 
de História e Geografia. Lecionavam também no 
Colégio o Dr. Coutinho e o Miguel Gama, conhecido por 
Miguelzinho (...) Quando da inauguração do Colégio, 
publicou o Diário do Amparo, em sua edição de 11-11-
1893, a seguinte notícia, que conservo em meu arquivo:

‘COLÉGIO SANT’ANNA
Inaugurou-se no dia 8 do corrente na próspera e 

florescente Freguesia de Pedreira o importante Colégio 
Sant’Anna sob a direção do nosso distinto amigo Sr. Carlos 
Ferreira, que durante muito tempo honrou com sua exce-
lente direção o Diário do Amparo. Ao ato da inauguração 
compareceu grande número de pessoas, todos os profes-
sores, muitos alunos e a Banda de Musica Pedreirense. Foi 
oferecido às pessoas presentes um excelente copo de cer-
veja, orando por essa ocasião o digno diretor, os Srs. Mi-
guel Ribeiro Gama, Padre Alexandrino, Dr. Arthur Moreira, 
Teixeira de Queiroz e o Tenente Coronel João Pedro’”.

Esse foi o texto relatado pelo Dr. Arthur. Na cidade 
de Amparo ele não foi encontrado no Museu Histórico e 
Pedagógico Bernardino de Campos nem na relação de 
jornais antigos da Faculdade Plínio do Amaral, tampouco 
na edição do Diário do Amparo do dia 11-11-1893. No en-
tanto, merece crédito a alegação da fundação do Colégio 
em 08-02-1893, pois o Magistrado que ali lecionou em 
sua fase de estudos em São Paulo formou-se em dezem-
bro de 1894. O “Almanach do Amparo – 1895”, p. 194, 
cita que esse colégio ensinava todas as matérias necessá-
rias para a matrícula na Academia do Estado.

Outra escola, das mais antigas de Pedreira, está 
registrada no “Almanach do Amparo - 1895”, p. 193, no 
qual consta:

“INSTRUÇÃO PÚBLICA
Cadeira do sexo masculino, Professor Rev.mo. 
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Padre Alexandrino Felicíssimo do Rego Barros.
Sexo feminino, Professora D. Victalina Corrêa Pacheco”.

A escola do Padre Alexandrino deve ter iniciado 
suas atividades no final de 1892, ano de sua chegada a 
Pedreira, ou início de 1893. Ao Padre Antônio Toloi Stafu-
zza, autor do livro “História de Pedreira – 1979”, Luiz Cro-
zatti informou que: “Essa escola ficava onde está o Grupo 
Escolar Arnaldo Rossi”, ou seja, na Praça Cel. João Pedro, 
e provavelmente funcionava no prédio da cadeia na qual, 
a partir de 1897, funcionou a Câmara Municipal.

O mesmo “Almanach do Amparo – 1903”, p. 366, 
publica os seguintes dados para as escolas de Pedreira 
(conforme consta):

“INSTRUÇÃO PÚBLICA
1ª Cadeira Estadoal do sexo masculino – Padre 

Dr. Alexandrino F. do Rego Barros;
2ª Cadeira Estadoal do sexo feminino – D. Fran-

cisca Francelina dos Santos;
Escola Municipal (sexo masculino) Olívio Costa;
Escola Municipal (sexo feminino) D. Almerinda Engler;
Professor particular (sexo masculino) Rômulo Itruzzi”.

Nota do autor: O nome correto desse últi-
mo professor era Rômulo Strazzi.

O INTERESSE E A LUTA DOS PEDREIRENSES 
EM PROL DA EDUCAÇÃO

É admirável e digno de elogios o interesse e a 
preocupação dos políticos e dos líderes comunitá-
rios pedreirenses em suas lutas para proporcionar 
as melhores condições para o desenvolvimento da 
educação à população de Pedreira. Ao ler os livros 
de registros de “ofícios enviados” e “atas das Ses-
sões” da Câmara Municipal de Pedreira, do período 
de 07-01-1897 a 1910, certamente nota-se o zelo e 
o trabalho dos vereadores da época com a educa-
ção por eles denominada “Instrução pública”. Para o 
mestre de aulas, cujo salário era pago pela Câmara 
Municipal ou pelo governo estadual, dizia-se profes-
sor público, e para os que lecionavam em escolas 
pagas, professor particular.

É aceitável concluir que muitas pessoas da coleti-
vidade pedreirense atuavam junto aos vereadores para 
que se tratasse com determinação a questão da edu-
cação. É de se concluir também que o próprio Ten.-Cel. 
João Pedro de Godoy Moreira e o Padre Alexandrino F. 
do Rego Barros atuassem por fora da política, sempre 
estimulando e orientando os vereadores e o intendente 

para, junto ao governo do Estado de São Paulo, conse-
guirem a instalação de um bom conjunto escolar.

João Pedro tinha prestígio entre os políticos estadu-
ais. Foi também um dos fundadores das Lojas Maçônicas 
de Amparo e de Pedreira. Na época, a Maçonaria atuava 
com forte influência em quase todas as áreas da nação 
brasileira. Teria ele deixado de usar poderes em favor da 
“Instrução pública” de Pedreira? Consta de uma publica-
ção, datada de 22-11-1896, portanto 22 dias após a eman-
cipação política de Pedreira, que o Coronel fundador:

“(...) promoveu mais a construção de um bom 
prédio para a cadeia, dando o terreno necessário, ofe-
receu uma parte do terreno para a construção do cemi-
tério, bem como para a construção da Igreja e escolas e 
fez oferta de um vasto prédio para o grupo escolar (...)”.

É evidente que o Coronel estava engajado na 
luta. É interessante, para se mostrar os hábitos e os 
vocábulos empregados na época, transcrever um ofí-
cio enviado pela Câmara, em 10 de dezembro de 1900 
(Livro de Ofícios nº 1, fls. 6 e 62 (conforme consta):

“Nº 7- Dr. Padre Alexandrino F. Rego Barros, 
M.D. professor publico do sexo masculino. Levo ao vos-
so conhecimento que fica marcado o dia 22 do corren-
te para ter logar os exames na escola regida por V.Sª. 
Saúde e Fraternidade.

O Intendente José P. do Prado”.

Em outro ofício datado de 13-01-1904 consta:

“Exmo. Snr. Dr. Bento Bueno. M.D. Secretario do 
Interior e da justiça. São Paulo.

Incluso remeto á V. Excia. O termo dos exames e 
um ofício da professora pública desta Villa, D. Francis-
ca Francelina dos Santos, que solicita de V. Excia. objec-
tos para a escola.

Saúde e fraternidade. O Intendente Interino José 
de Oliveira Cordeiro”.

A LUTA PELA CONSTRUÇÃO
DO GRUPO ESCOLAR

Foi em 08-08-1904, em Sessão da Câmara, que 
o vereador Marcos Correa de Miranda apresentou um 
projeto de Lei autorizando o intendente a proceder 
a um recenseamento, e para isso poderia gastar até 
200$000 (duzentos mil réis) para saber qual número 
de alunos sem escola.

Nesse mesmo projeto ele cita a criação de duas 
cadeiras, sendo uma no povoado e outra no bairro 
Santa Rita, e que não se achavam por falta de iniciativa 
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dos poderes públicos.
Disse ainda o vereador Marcos (conforme consta):

“(...) que com a instrução da mocidade não se 
deve poupar sacrifício do Thesouro Municipal”.

Nessa mesma Sessão da Câmara, o vereador 
José de Oliveira Cordeiro apresentou uma Indicação 
ao Senado Paulista falando sobre a conveniência e 
a necessidade da criação de um Grupo Escolar na 
Villa de Pedreira, a qual foi aprovada, e pediu ao 
Legislativo do Estado que consignasse em orçamento 
futuro uma verba de vinte contos de réis para auxiliar 
a construção de um edifício que ofereça todas as 
comodidades necessárias para a instalação de um 
Grupo Escolar (Lv. 4, fl. 3v).

Entra em cena a bajulação. Na sala de reunião dos 
vereadores, com muita pompa para os padrões da épo-
ca foi colocado o retrato do presidente do Estado de São 
Paulo, Dr. Jorge Tibiriçá, que cumpria seu segundo man-
dato (1904/1908). A importante solenidade contou com 
rica ornamentação. Para esse fim, a Câmara autorizou o 
intendente a gastar a quantia que fosse necessária. Ape-
sar de convidado, o presidente não compareceu. Enviou 
um Ofício agradecendo as homenagens e dizendo-se 
honrado com a distinção. O fato consta da ata da Sessão 
de 26-09-1904 (Lv. 4, fl. 8). Parece que a bajulação deu 
certo, pois o Grupo Escolar se transformou em realidade.

Na Sessão da Câmara de 21-07-1905 (Lv. 4, fl. 38) 
o Capitão e vereador Ângelo Rizzi entrou com indicação 
para que se representasse junto ao governo do Estado 
com o objetivo de Pedreira doar um prédio onde o Es-
tado instalaria um Grupo Escolar. Se aceito, Pedreira o 
construiria, e ainda sugeriu a contratação de um profis-
sional para “levantamento e planta e edificação do pré-
dio”. Pela leitura das atas das Sessões da Câmara, nota-
-se que era intensa a movimentação da comunidade e 
dos vereadores em torno do Grupo Escolar.

Em 28-07-1905 (Lv. 4, fl. 40), o intendente, 
vereador e membro da Comissão de Obras Públicas, 
João Francisco Duarte, propõe que (conforme consta):

“(...) seja delegado todos os poderes à Diretoria 
para se entender com o Governo do Estado e saber se 
logo após a doação do prédio para a escola, se ela se-
ria instalada imediatamente?”.

Os entendimentos foram positivos. Pelas entreli-
nhas entende-se que o governo do Estado alegava que 
não tinha recursos financeiros para investir em tal obra. 
Em 04-09-1905, durante uma Sessão da Câmara Munici-
pal, informou-se que Manuel Cavalheiro doaria parte do 
terreno onde seria construído o Grupo Escolar e que o 

intendente ficava autorizado a adquirir da massa falida de 
Teixeira de Queiroz e Cia. a outra parte que completaria o 
total da área necessária. De fato, Manuel Cavalheiro doou 
uma área com cento e um palmos (22,22 m). Cópias das 
escrituras encontram-se nas Figs. 32 e 33.

Embora na época não ocupasse cargo de vereador, 
o presidente do Diretório Político local, Tenente Emiliano 
Pires de Ávila, dirigiu-se à cidade de Campinas e conseguiu 
com o engenheiro Tito Martins Ferreira (amigo de João 
Pedro) a elaboração da planta do futuro edifício do Grupo 
Escolar. O preço cobrado pelo engenheiro foi de 300$000 
(trezentos mil réis). Ao entregar a planta aos vereadores 
da Câmara Municipal, Emiliano disse que ela “causava 
boa impressão” e que havia procurado o engenheiro de 
Campinas porque “o Governo do Estado demorava muito 
para o atendimento”.

De posse da planta do prédio e tudo acertado 
com o governo do Estado, as Comissões de Obras Pú-
blicas e da Fazenda foram favoráveis que a Câmara 
adotasse o seguinte Projeto de Lei (conforme consta):

“Artigo 1º Fica o Ilmo. Intendente auctorizado a 
chamar concorrentes, para a construção de um edifício 
para Grupo Escolar, seguindo a planta que se acha na 
Secretária da Câmara, logo que adquirir o terreno que 
está auctorizado por lei. Artigo 2º A importância fixada 
pela Câmara para a construção do referido edifício é 
de réis 25:000$000 (vinte e cinco contos de réis) que 
será pago pela verba Obras Públicas. Artigo 3º. Os pa-
gamentos serão feitos em prestações eguaes nos an-
nos de 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, sem juros 
ficando a Juízo da Intendência os mezes e dias de cada 
anno, em que deve ser effectuado os pagamentos (...) 
(...) se por qualquer circunstancia, a Câmara não possa 
fazer effectivo os pagamentos de quaisquer das pres-
tações no dia fixado do contracto lhe será facultado a 
prorrogação por mais 60 dias, nesse caso passará uma 
letra da prestação vencida, com mais juros de 8% ao 
anno (...)” (Sessão de 04-09-1905 – Lv. 4, fl. 44v).

Na Sessão da Câmara de 19-10-1905 (Lv. 4, fls. 
49v e 50), consta que se apresentaram como preten-
dentes a contratar os serviços de construção do Grupo 
Escolar: Giovani Nardielli e Irmãos; João Batista Cris-
tone; e Elano Peres Costa e Guilherme Filippini. Estes 
dois últimos venceram a concorrência e contrataram 
os serviços. Nessa mesma Sessão, a Câmara eleva para 
35:000$000 (trinta e cinco contos de réis) o valor a ser 
gasto na grande e desejada obra, podendo ainda gas-
tar mais 1:000$000 (um conto de réis) em eventuais. 

Para que se tenha um termo de comparação 
quanto ao valor previsto para a construção desse prédio 
escolar, em 1905 aprovou-se o Orçamento da Câmara 
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Fig. 32 - Escritura de doação de terreno para construção do Grupo Escolar
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Fig. 33 - Escritura de compra de terreno para a construção do Grupo Escolar
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Municipal para 1906 com receita e despesa prevista em 
36:476$000 (trinta e seis contos, quatrocentos e setenta 
e seis mil réis). Assim, foi investido na construção um 
valor igual à arrecadação municipal de um ano. 

Quando foi colocada a primeira pedra, o inten-
dente João Francisco Duarte, em 09-11-1905, discur-
sou usando a palavra na Sessão (conforme consta):

“Em vista de ser amanhã colocada a primeira 
pedra no edifício destinado ao Grupo Escolar, para 
não passar essa solenidade desapercebida, indico 
para que esta ilustre Camara me auctorize a dis-
pender com os festejos relactivos até a quantia de 
200$000 (...)”. 

A Câmara aprovou a verba de duzentos mil réis. 
Assim, a pedra fundamental do Grupo foi colocada no 
dia 10-11-1905. Volta a bajulação. Numa Sessão da 
Câmara realizada no Natal de 1905 (Lv. 4, fl. 59), os 
vereadores João F. Duarte e Manoel Rodrigues apre-
sentaram uma indicação dando o nome de Grupo Es-
colar Dr. Jorge Tibiriçá à obra ainda em construção. 
A indicação foi aprovada em discussão única e por 
unanimidade. No dia 29-12-1905, foi encaminhado 
um Ofício ao presidente do Estado de São Paulo nos 
seguintes termos (conforme consta):

“É com a maior satisfação, que venho com este 
officio appresentar a V. Excia. a confirmação do tele-
gramma transmittido a 25 do corrente; reproduzindo 
copia da Indicação apresentada e approvada unanime-
mente por esta Corporação Municipal. Estando já bas-
tante adiantadas as obras do prédio destinado ao Gru-
po Escolar, acho ser desde já occazião para esta Illustre 
Corporação ir tratando de escolher o nome que deve 
ser dado a esse Grupo. Entendendo ser de toda justiça, 
que sendo esse o primeiro prédio construído por conta 
da Câmara com o resultado do suor do Povo de que 
se compõe esta Villa que pertence ao Estado de São 
Paulo, indico para que esta corporação de a esse Gru-
po o nome do nosso tão Illustre Benemérito Presidente 
Dr. Jorge Tibiriçá, como uma pálida demonstração do 
quanto reconhecemos em sua elevada pessoa um ver-
dadeiro apostollo da Instrução. Sala das Sessões, 25 de 
Dezembro de 1905. João Francº Duarte, Manoel Rodri-
gues do Nascimento. Saúde e Fraternidade”. 

Em 10-03-1906, a Câmara tomou conhecimento 
de que o engenheiro do Estado exigiu algumas altera-
ções nas obras do Grupo e cujo custo foi orçado pelo 
engenheiro Tito Martins Ferreira em 3:657$500. Para 
cobrir essa despesa, os pedreirenses solicitaram e con-
seguiram ajuda do governo estadual. Em 03-09-1906, 
os construtores Elano e Guilherme pediram, e a Câma-

ra concedeu mais 30 dias de prazo para a entrega das 
obras. Em 01-10-1906, o intendente comunicou aos 
demais vereadores que as obras de modificações do 
Grupo Escolar estavam prontas, faltando apenas o as-
sentamento das latrinas que, segundo os construtores 
Guilherme e Elano, o engenheiro do Estado não havia 
indicado o local apropriado para a instalação. 

Entre os empreiteiros e a Câmara foram firma-
dos três contratos de serviços nas seguintes datas: 20-
10-1905/ 10-02-1906/ 25-04-1906. Com exceção das 
latrinas que aguardavam a definição do engenheiro 
do Estado quanto ao local de instalação, a obra estava 
pronta. Conforme foi dito no Ofício encaminhado ao 
presidente do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Tibiriçá, 
essa era a primeira obra construída pela Câmara Mu-
nicipal com o suor do povo de Pedreira que a partir de 
então teria um local digno para ser ministrada a “Ins-
trução pública”. O feito dos políticos locais era, sem 
dúvida, digno de toda admiração e elogios.

Recebendo dos empreiteiros Guilherme Fili-
ppini e Elano Peres Costa o comunicado que a cons-
trução do Grupo Escolar estava concluída, os verea-
dores convocaram uma Sessão Extraordinária com o 
fim específico de receber oficialmente a grande obra, 
cuja arquitetura dignificava a “Villa de Pedreira”. Essa 
Sessão da Câmara ocorreu às 12h do dia 11-10-1906. 
O acontecimento era marcante. Todos os vereadores 
estiveram presentes nessa importantíssima Sessão. 
Eram eles: Major Basilio Pires de Ávila, presidente da 
Câmara; Tenente-Coronel Joaquim de Souza Campos; 
Tenente-Coronel Alberto Abreu, intendente; Capitão 
Ângelo Rizzi; Alferes Américo Pires de Camargo; e o 
Tenente João Etelli. 

Abriu-se a Sessão fazendo-se o comunicado do 
histórico acontecimento após o que o vereador Amé-
rico Pires de Camargo requereu a suspensão dos tra-
balhos por duas horas, tempo em que eles inspecio-
nariam o novo prédio. Todos os vereadores deixaram 
o antigo prédio da cadeia na Praça Cel. João Pedro e 
foram até o penúltimo quarteirão da Rua XV de No-
vembro proceder a devida inspeção. Retornaram às 
14h30 e por votação declararam que recebiam ofi-
cialmente o edifício do Grupo Escolar de Pedreira. 

Seria maravilhoso se as imagens do passado es-
tivessem todas gravadas e pudéssemos, agora, rever 
as expressões de felicidade, vitória, dever cumprido 
que certamente estavam estampadas nos rostos dos 
vereadores, de Emiliano Pires de Ávila (irmão de Ba-
silio), do Padre Alexandrino (não mais em Pedreira) 
e do próprio Tenente-Coronel João Pedro de Godoy 
Moreira que, certamente, com toda sua influência e 
prestígio deve ter atuado fora da Câmara para que 
a “Villa de Pedreira” tivesse seu portentoso edifício 
para o Grupo Escolar e pudesse oferecer a “Instrução 
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pública” aos seus moradores. 
Em 25-10-1906, a Câmara autorizou o inten-

dente a proceder a doação do prédio para o governo 
estadual, e na Sessão de 09-11-1906 recebeu o comu-
nicado que já havia sido lavrada a “escriptura públi-
ca” de doação por um valor de 40:000$000 (quarenta 
contos de réis). 

Em um trecho da Rua XV de Novembro, próxi-
mo ao Grupo, a Câmara mandou instalar mais qua-
tro lampiões a querosene, pois disseram os verea-
dores que o local era digno de ter o melhor aspecto 
possível, inclusive à noite. Os políticos pedreirenses 
haviam cumprido a promessa de construir e doar 
um prédio ao Estado de São Paulo. Faltava o gover-
no estadual cumprir sua parte e fazer o Grupo Esco-
lar entrar em funcionamento. Para cobrar tal tarefa 
do Estado, em 05-08-1907, Emiliano Pires de Ávila 
viajou até a capital, e retornando a Pedreira encami-
nhou à Câmara Municipal um Ofício que foi lido na 
Sessão de 19-08-1907 dizendo, entre outras coisas, 
que “com o Governo do Estado tratou da creação e 
instalação do Grupo Escolar de Pedreira e que os re-
sultados foram bons”. 

Em 23-09-1907, procedeu-se na Câmara Muni-
cipal a leitura do Ofício nº 191, datado do dia 19 do 
mesmo mês e ano, expedido pelo Secretário dos Ne-
gócios do Interior autorizando as escolas a cargo dos 
professores(as) Álvaro Arouche de Toledo, Aprígio 
Gonzaga, dona Guilhermina Soares de Sampaio Do-
ria e dona Elvira de Moura Santos a funcionarem no 
prédio do Grupo Escolar de Pedreira, que a partir de 
então passou a ser chamada de “Escolas Reunidas”. 
O nome “Grupo Escolar Dr. Jorge Tibiriçá” jamais foi 
visto em qualquer outro documento. 

Instalaram-se no novo prédio quatro escolas, sen-
do duas do sexo masculino e duas para o sexo feminino. 
Uma delas era a antiga escola do Padre Alexandrino. A 
escola do sexo feminino do Cascalho e a do sexo mascu-
lino do bairro Santa Rita não foram transferidas. 

Os serviços de água e esgoto, cujo projeto ini-
cial havia sofrido alteração por exigência do enge-
nheiro do governo estadual, só foram concluídos em 
setembro de 1907. Dessa forma, foi lido na Sessão da 
Câmara Municipal de 23-09-1907 (Lv. 5, fl. 67v) um 
Ofício enviado pelos construtores Elano Peres Costa e 
Guilherme Filippini. O autor do projeto de ampliação 
foi o engenheiro Eduardo Kichl (Lv. 5, fl. 63). Em 14-
10-1907, o intendente encaminhou à Câmara Munici-
pal um Ofício informando que já se achavam reunidas 
e funcionando no Grupo Escolar as Escolas Estaduais. 
Os vereadores conheceram esse Ofício na Sessão de 
28-10-1907.

A Câmara Municipal, em diversas vezes, não 
teve dinheiro para pagar as prestações devidas aos 

construtores. De acordo com a Lei que autorizou a 
contratação da obra, o intendente emitiu “letras” 
para pagamento posterior com juros de 8% ao ano. 
Alguns desses títulos foram trocados por Guilher-
me e Elano com terceiros que posteriormente co-
bravam a Câmara no vencimento. Com a construção 
dessa obra, a municipalidade gastou mais que a ar-
recadação podia suportar. A situação econômica e 
financeira da municipalidade entrou em precarieda-
de. Na Sessão de Câmara de 31-08-1906, o prefeito 
informou que havia conseguido um empréstimo de 
6:080$000 (seis contos e oitenta mil réis). Na Ses-
são de 05-08-1909, o prefeito comunicou que, au-
torizado pela Câmara, conseguiu, na cidade de São 
Paulo, captar 50:000$000 (cinquenta contos de réis) 
para pagar em 15 anos. A Câmara conseguiu ainda 
no ano de 1910 (Lv. 10, fl. 40) um empréstimo de 
10:000$000 (dez contos de réis).

Em 30-09-1920, o prefeito informou à Câmara 
que do empréstimo de 10:000$000 (dez contos de 
réis) feito em 1910 ainda se devia 24:420$000 e devia 
ainda em letras de câmbio mais 33:420$400 (trinta e 
três contos, quatrocentos e vinte mil e quatrocentos 
réis), totalizando um débito de 57:568$400 (cinquen-
ta e sete contos, quinhentos e sessenta e oito mil e 
quatrocentos réis). No ano de 1914, eclodiu a Primei-
ra Guerra Mundial e a crise se instalou em quase todo 
o mundo agravando também a situação da municipa-
lidade pedreirense.

O nome de Dr. Jorge Tibiriçá dado ao Grupo 
Escolar nunca mais foi encontrado em qualquer outro 
documento. Numa Sessão da Câmara Municipal, 
realizada em 04-05-1962, o vereador Gerson Ornelas 
de Ávila protestou contra a retirada do nome de seu tio 
Emiliano Pires de Ávila do Grupo Escolar e a colocação 
do nome do Cel. João Pedro de Godoy Moreira em 
seu lugar. No jornal “O Pedreira”, do dia 19-08-1972, 
o articulista Antônio Aggio, em longo artigo, registrou 
também seu protesto com tal troca de nomes.

No entanto, o autor deste livro jamais encon-
trou qualquer documento registrando o fato de se ter 
dado ao Grupo Escolar o nome de Emiliano Pires de 
Ávila. É oportuno destacar o fato de o Dr. Jorge Tibiriçá 
ser fazendeiro produtor de café e ter uma fazenda na 
Ressaca, que era um bairro onde a Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro tinha uma estação (próxima a 
Santo Antônio de Posse). Provavelmente, o presidente 
Dr. Jorge mantinha relações amistosas com João Pedro 
de Godoy Moreira que era também um fazendeiro ca-
feeiro e político influente em toda região.

É oportuno e justo constar deste livro as fotos 
encontradas de algumas das pessoas que lutaram 
com determinação para a construção do prédio do 
Grupo Escolar (confira fotos na Fig. 34).
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Ângelo Rizzi 
foi vereador e um dos pioneiros na 

fabricação da cerâmica branca

Guilherme Filippini 
italiano, além do Grupo Escolar, construiu 

parte da Igreja Matriz, o prédio do 
Sindicato dos Ceramistas, as pilastras da 

ponte em frente à Prefeitura e outras.  
Famoso pela honestidade

Américo Pires de Camargo 
foi vereador e cidadão 
prestativo à sociedade

João Pedro de  
Godoy Moreira 

 sua importância na história 
de Pedreira é inenarrável

Emiliano Pires de Ávila 
foi o primeiro intendente e 
atuou por fora para obter a 
construção do Grupo Escolar

José de Oliveira Cordeiro 
era farmacêutico e 

foi um político de valor

Luiz Francisco Novo 
cidadão ativo, atuante 

em várias áreas

Bazilio Pires de Ávila 
irmão de Emiliano, 

foi um bom vereador

Fig. 34 – Fotos de alguns dos participantes desse importante e glorioso trabalho
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MELHORIAS REALIZADAS NA 
ESTRUTURA DO GRUPO ESCOLAR

Nos períodos anterior e posterior à conclusão do 
prédio houve problemas com as instalações de água e 
principalmente de esgotos na obra. Os fiscais do Esta-
do reprovavam os serviços, mas não indicavam como 
deveriam ser executados corretamente. Os próprios 
empreiteiros Guilherme Filippini e Elano Peres Costa 
chegaram a reclamar na Câmara Municipal contra o 
fato de os fiscais alegarem que as latrinas estavam em 
local errado sem, no entanto, indicarem o local corre-
to. Depois de muita divergência foram aceitos os esgo-
tos e as latrinas e também a água.

Importante salientar que a partir de setembro 
de 1907 quando as Escolas Reunidas ocuparam as sa-
las de aula do prédio e, em 11-07-1910, quando foi 
criado o Grupo Escolar, não havia energia elétrica nem 
água encanada para a população. Isso colaborou para 
a geração de problemas. A energia elétrica em Pedrei-
ra foi inaugurada em 01-12-1912, e a água encanada 
foi servida à população na década de 1950.

• Foi no ano de 1926 que instalaram luz elétrica 
no Grupo Escolar. A cópia da ata da Câmara 
pode ser conferida na Fig. 35.

• Consta do Livreto que o próprio pessoal do Gru-
po Escolar editou para comemorar seus 80 anos 
de atividades que no ano de 1944 foi projetada 
a construção de uma cozinha com área de 12 m² 
na parte central do pátio do recreio.

• Nesse mesmo livreto há a informação que no ano 
de 1948 houve reforma geral das instalações sa-
nitárias e adaptação de mais duas salas de aula.

Nota do autor: Nem todos os problemas causados 
pelos serviços de abastecimento de água e princi-
palmente pelo esgoto foram registrados, embora 
ocorressem com frequência até a década de 1950. 
As causas variavam: desde o desleixo de alguns 
alunos até o material que foi usado para a constru-
ção da tubulação. Não havia tubos plásticos com 6 
metros de comprimento como se encontra atual-
mente em qualquer casa do ramo. A junção desses 
tubos dificilmente causa problemas.
O material usado na época era a manilha (tubo 
de barro cozido) e tinha cerca de 1 metro de com-
primento, e para conseguir-se a junção delas usa-
va-se argamassa (areia e cimento) que, não raro, 
entrava pelo tubo e algum tempo depois provoca-
va entupimentos.

• Fundavam-se novas indústrias e as já existen-
tes se desenvolviam; em consequência, cres-
cia o movimento no comércio que também 
se dinamizava, e o crescimento da população 
aumentava a demanda pela educação. O Gru-
po Escolar estava ficando pequeno. Ângelo 
Ferrari, prefeito na época (1951), sentindo o 
problema, sancionou a Lei nº 59, aprovada 
pela Câmara Municipal, doando ao governo 
do Estado de São Paulo o terreno que havia 
entre o Grupo e as ruas Manoel Cavalheiro, 
Cezira de Queiroz e XV de Novembro. Isso 
ocorreu em 30 de junho de 1951, e só em 10-
09-1952 o governo estadual sancionou a Lei 
nº 1.752 autorizando a receber a doação, que 

Fig. 35 – Ata da Câmara Municipal tratando do fornecimento 
de luz elétrica para o Grupo Escolar
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foi efetivada em 19-03-1953 com a escritura 
sendo registrada na cidade de Amparo, no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, do 
sr. José Oswaldo de Melo (Fig. 36). No entan-
to, só no ano de 1956 foram construídas mais 
seis salas de aulas anexadas ao antigo prédio. 
Na Fig. 37, encontra-se também uma planta 
das atuais obras existentes, ou seja, da situa-
ção atual no ano de 2009.

Na Sessão da Câmara Municipal de 02-06-1926, 
os vereadores autorizaram que o intendente assumisse 
a despesa de cento e cinquenta e quatro mil réis com 
a colocação de luz elétrica no Grupo para os cursos no-
turnos, que tinha como diretor o Prof. João Carneiro. A 
Lei com “Parecer” favorável da Comissão da Fazenda 
foi aprovada pelo plenário da Câmara Municipal. Livro 
11 (no Museu: nº 385 B – fl. 61 e v.) Portanto, foi em ju-
nho de 1926 que o Grupo Escolar passou a contar com 
luz elétrica, cujas lâmpadas tinham qualidade muito 
inferior que as atuais.

• Novo melhoramento ocorreu com as quadras 
esportivas que foram construídas no terreno 
do Grupo que divisa com a Rua Manoel Ca-
valheiro, resultado de um convênio celebra-
do entre o prefeito Oswaldo Teixeira de Ma-
galhães e a Secretaria da Cultura, Esportes e 
Turismo do Estado de São Paulo. Citado con-
vênio foi aprovado pela Lei Municipal nº 686, 
de 18-05-1970.

CONTOS DE UM EX-ALUNO

Eu, autor deste livro, sinto-me honrado em po-
der dizer que fui aluno desse Grupo Escolar que edu-
cou e preparou pessoas que defenderam, não apenas 
sua própria sobrevivência, mas que tiveram competên-
cia para salvar a cidade de Pedreira de uma profunda 
depressão. Há uma frase que diz: “Até os 40 anos vive-
mos de esperança e depois... de saudades”.

Essa frase deve ter alguma base lógica, pois é 
com saudade que relembro meus tempos de escola. 
Muitas saudades. Saudades de minha primeira profes-
sora dona Zizinha (Luzia Fornari), irmã de dona Neneca 
(Hortência Fornari Novo) que foi minha professora no 
quarto ano e minha amiga por toda a vida.

Saudades dos jogos e das brincadeiras que sur-
giam de tempo em tempo. Às vezes a moda era o jogo 
de bolinha de vidro (gude) que os bares e os armazéns 
nas proximidades do Grupo vendiam em quantidade. 
Havia jogos que eram pura brincadeira e havia os que 
o vencedor ficava com a bolinha do perdedor. Não raro 
víamos garotos, bons de bola, com saquinhos cheios 

de bolinhas que ganhavam nos jogos.
Esses jogos eram feitos em quatro buraqui-

nhos, sendo três em linha reta e um formando um 
L. Esses buraquinhos, que chamávamos de birola (ou 
biroca), tinham um diâmetro de mais ou menos 6 
centímetros e profundidade de aproximadamente 2 
cm. Podiam participar dos jogos até quatro ou cinco 
garotos. Iniciava-se o jogo com os participantes jo-
gando a bolinha na primeira birola da linha de três. 
Quem colocasse a bolinha mais perto ou dentro da 
birola começava o jogo. Se o garoto jogasse a bolinha 
e ela caísse dentro do buraco, ele continuava jogan-
do. Se errasse, perdia a vez. Vencia quem ia e voltava 
colocando a bolinha em todas as birolas. O pátio do 
Grupo tinha muitos desses conjuntos de buracos. O 
maior prazer dos garotos era quando com uma esteca 
(ou teca) forte conseguia rachar a bolinha do adversá-
rio. Nota: "esteca" era o nome que se dava quando a 
bolinha era atirada com muita força contra a bolinha 
do adversário. Para atirá-la, pressionava-a entre os 
dedos indicador e o médio (pai de todos), e o polegar 
atirava a bolinha. Se a bolinha do adversário estivesse 
longe da birola atirávamos a nossa lentamente dentro 
do buraco.

Mas se a bolinha do adversário estivesse próxi-
mo à birola então o jeito era dar uma teca e atirá-la 
para bem longe. Quando errávamos a teca, a nossa 
bolinha é que ia parar longe. Em bares e vendas, as bo-
linhas eram encontradas em várias cores, até mesmo 
rajadas e lindas.

Com o tempo perdia-se o interesse pelos jogos 
com bolinhas e o pião passava a ser o divertimento nas 
horas de recreio, em que cada um comia o que levasse 
de casa, pois não havia a merenda como a que é servi-
da em nossos dias. Havia meninos e meninas oriundos 
de famílias pobres que nada levavam e nada comiam. 
Não tinham o que comer.

Com o pião de madeira conseguia-se muita 
diversão. Havia os que atiravam o pião ao chão com 
muita força e o apanhava na palma da mão onde conti-
nuava a girar. Outros apenas os observavam girar. Mas 
também nos piões entrava a violência não raramente 
embutida no íntimo do ser humano. Formava-se um 
grupo de garotos. Era sorteado um para atirar o pri-
meiro pião, e a partir daí os demais atiravam seus pi-
ões com a maior força possível em direção ao que es-
tava girando no chão. Era muito difícil, mas quando se 
acertava um pião e que era rachado ao meio os demais 
participantes gritavam como se o Brasil tivesse marca-
do um gol na Copa do Mundo. 

Outro jogo praticado, poucas vezes, era o 
“mãe da rua”. Era brutal e condenável. Lá em baixo, 
perto na Rua Manoel Cavalheiro (na época de ter-
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Fig. 36 – Escritura em que a Prefeitura Municipal de Pedreira  
doa o terreno do Grupo Escolar para a Fazenda do Estado de São Paulo
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Fig. 37 - Planta das dependências e áreas descobertas no ano de 2009

ra), com um toco de madeira ou uma pedra riscava-
-se com 90 graus em relação à rua formando duas 
quadras. Em cada uma delas formava-se uma fila de 
meninos que se davam as mãos. As duas filas come-
çavam, então, a caminhar uma contra a outra tendo 
ao meio o risco na terra.

Quando estavam bem próximos, os dois garotos 
da frente se agarravam pelas mãos e a partir de então 
cada grupo procurava puxar os adversários para seu 
campo. Após algum tempo de disputa um grupo can-
sava e acabava sendo levado para o campo inimigo. 
Aí entrava a violência. Os que ultrapassassem o risco 
levavam muitos socos nas costas. Ele tentava fugir, 
mas era cercado pelos adversários e todos gostavam 
de dar mais um soco. Às vezes, mais que um meni-
no ultrapassava a risca e todos levavam socos. Hoje 
percebo que era uma brincadeira da família da roleta 
russa: estúpida e com consequências imprevisíveis. 
Brincava-se de “garrafão”, tão condenável quanto o 
“mãe da rua”. Era violento demais.

Havia também os tempos das figurinhas que 
eram coladas em álbuns. Na época, nós a compráva-
mos em bares, enroladas em balas. Geralmente eram 
balas de baixa categoria que jogávamos fora enchendo 

sarjetas com elas. Além de colecionar havia também o 
jogo de “bater figurinhas”. Formavam-se grupos com 
dois e até sete ou oito meninos e alguém dizia: "vai 
uma, vai duas ou três". Isso queria dizer que cada par-
ticipante calava (punha) uma ou mais figurinhas no 
monte que, depois de formado, procedia-se ao sorteio 
para ver quem batia primeiro.

Elas eram colocadas no chão cimentado, com a es-
tampa para baixo, e o primeiro que batia com a palma da 
mão levava grande vantagem, pois ganhava as que vira-
vam com a estampa para cima. A técnica era bater com a 
palma da mão mais ou menos côncava. Havia alguns safa-
dos que, sorrateiramente, com a língua, passavam saliva 
na mão para que as figurinhas grudassem.

Outros, quando o monte era grande, batiam e 
fechavam a mão. Quando isso era percebido, ouvia-se 
logo o adjetivo: "ladrão", e muitas vezes o confronto 
terminava em socos. Em geral, as figurinhas traziam fi-
guras de jogadores de futebol e às vezes traziam fotos 
que abrangiam diversos temas, como estâncias brasi-
leiras, presidentes do Brasil, índios do Brasil, pedras 
preciosas, moedas brasileiras; enfim, embora prova-
velmente rendesse bom dinheiro aos seus produtores, 
tais figurinhas tinham algum valor cultural.

E. E. “Cel. João Pedro de Godoy 
Moreira 
Município – Pedreira – SP.
Diretoria de ensino – Região de Mogi 
Mirim Cód. Cel: 017401
Cód. FDE: 05.120.101
Área total:  3.810,00 m²
Área construída: 2.662,10 m²
Área livre: 1.147,90 m²

01 - Salas de aula
02 - Sala de informática
03 - Arquivo morto
04 - Sala de vídeo / Biblioteca
05 - Sala dos professores
06 - Secretaria
07 - Diretoria
08 - Cozinha
09 - Banheiros
10 - Pátio coberto
11 - Quadra descoberta
12 - Vestiários
13 - Despensa de material
14 - Despesa de material
15 - Sala de coordenação
16 - Sala do vice-diretor



79

As meninas tinham outros tipos de brincadeiras 
que variavam de época em época. Às vezes brincavam 
de amarelinha, de pega-pega, pique-esconde, pulavam 
corda, "carneirinho, carneirão, neirão, neirão, neirão, 
olhai pro céu olhai pro chão, pro chão, pro chão, pro 
chão...", passa anel. Outros jogos que as meninas gos-
tavam eram a peteca e a roda.

DE UM EXTREMO AO OUTRO

De forma oposta ao que ocorre atualmente, na 
qual os professores precisam pensar nas palavras que 
dizem para uma repreensão ou advertência, naquela 
época, década de 1940, era prática comum nas escolas 
bater nos alunos. Atualmente, uma palavra mal coloca-
da pelos professores, mesmo quando abordando alu-
nos indisciplinados, pode lhes causar sérios problemas. 
É lamentável que de um extremo condenável partiu-se 
para outro extremo também condenável, prejudicial ao 
próprio desenvolvimento dos alunos, sendo ainda não 
benéfico para nossa Pátria, e um verdadeiro tormento 
para o corpo docente. As práticas adotadas pelos pro-
fessores da época eram tapas nas mãos, puxões de ca-
belo e orelhas, apertar os braços dos alunos até chora-
rem; e também havia mestres que mantinham perto de 
si uma vara com até dois metros de comprimento com 
as quais batiam nas cabeças dos alunos.

Outra violência era feita com os apagadores de 
lousa que alguns professores ou professoras com de-
sequilíbrio emocional atiravam de suas mesas contra 
os alunos onde quer que estivessem.  Às vezes, o apa-
gador era atirado contra um aluno que estava fazendo 
alguma bagunça em classe; ou casos em que o apa-
gador era atirado contra alunos que erravam alguma 
resposta ou não entendiam algumas questões.

Seria maravilhoso se com pancadas alguém 
aprendesse alguma coisa. Bastaria partirmos com 
espancamento em cima de pessoas e teríamos cien-
tistas fabulosos criando grandes benefícios para a 
humanidade. Mas o pior era quando um aluno se 
comportava de modo safado, e como já esperava 
que o apagador seria atirado em sua direção ele 
se abaixava e o aluno de trás era quem recebia o 
apagador no rosto ou no peito. Havia até o risco de 
se atingir o olho do garoto. Não faltavam também 
professoras com péssima pontaria, principalmente 
as mais idosas, cujos apagadores atirados atingiam 
todos os lados, menos o aluno travesso.

Antes de entrarmos nas salas de aula formá-
vamos diversas filas, mantendo separadamente os 
alunos de cada classe, e ali cantávamos uma ou mais 
canções. O Hino Nacional era para dias especiais. Can-

távamos também o “Hino à Bandeira Nacional”. Outra 
música que ficou gravada em minha mente dizia “meu 
galinho cri, cri, meu galinho cri, cri...”.

Havia um dia no ano em que a aula era subs-
tituída por um dia festivo, cheio de jogos em várias 
modalidades. Não lembro o que se comemorava. Mas 
era festa com jogos infantis e muita brincadeira. Mui-
tos dos jogos infantis eram realizados em um campo 
de futebol que havia em frente ao Grupo, exatamen-
te onde se encontra o jardim da Praça Ângelo Ferra-
ri. Ao sair do Grupo Escolar atravessava-se a rua de 
terra e depois subia-se um barranco, que tinha mais 
ou menos um metro de altura, e então chegava-se ao 
campo de futebol onde jogava o Esporte Clube Santa 
Sofia, que na época era chamado Time da Fiação. Isso 
porque os jogadores trocavam de roupa no pátio da 
fábrica de Fiação do Dr. Sylvio de A. Maya, que, por 
sinal, era quem fornecia material e dinheiro ao clube. 
Nesse campo, meninos e meninas participavam dos 
jogos que os professores preparavam e com grandes 
disputas. Essas festas eram bonitas e alegres.

JOÃO PEDRO ERA  
JORGE TIBIRIÇÁ PIRATININGA

Quando os vereadores lutavam para conseguir a 
construção do Grupo Escolar, João Pedro de Godoy Mo-
reira, em nome do partido conservador, doou à Câmara 
um quadro pintado a óleo por E. Nitzschs, de São Paulo, 
com o retrato do presidente do Estado de São Paulo, Jor-
ge Tibiriçá. Os vereadores autorizaram o intendente a 
gastar quanto fosse necessário para colocar com soleni-
dade e pompas o quadro na sala da Câmara. Era eviden-
te que havia a intenção de bajular o presidente, que foi 
convidado a participar do evento, porém agradeceu a 
honraria e justificou sua ausência. A Câmara funcionava 
no prédio da cadeia que se situava na Praça Cel. João Pe-
dro, pouco à frente de onde se encontra o Grupo Escolar 
Prof. Arnaldo Rossi.

De acordo com informação prestada por Adilson 
Spagiari, coordenador do Museu Municipal, na déca-
da de 1960, quando o prédio da cadeia foi demolido, 
o quadro foi levado ao Grupo Escolar como sendo do 
Cel. João Pedro de Godoy Moreira. Os vereadores e ou-
tras pessoas que sabiam que o quadro era o retrato de 
Jorge Tibiriçá já não existia mais.

Higino A. Bellix, em um de seus mandatos como 
prefeito, encomendou ao escultor José Broglio Sobrinho a 
confecção de vários bustos, sendo três deles do Cel. João 
Pedro. Como modelo entregaram ao escultor o quadro 
que se encontrava no Grupo Escolar. Assim, o busto do 
Cel. João Pedro era na verdade o busto de Jorge Tibiriçá.
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Fig. 38 – Foto do final do ano de 1907 
– Escolas Reunidas de Pedreira

Fig. 39 – Foto tirada logo após 11-07-1910
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Márcia Massaine, bisneta da segunda esposa do 
Coronel, Virginia Silveira, sempre que visitava o museu 
dizia a Adilson Spagiari: “O rosto do Coronel João Pedro 
era magro e o rosto desse busto é mais gordo”. Diante 
disso, Adilson passou a pesquisar o assunto e percebeu 
o erro. O autor deste livro que conhecia a história con-
firmou a conclusão de Adilson, e o escultor José Broglio 
Sobrinho, neste ano de 2009, está esculpindo outros 
três bustos. Dessa vez com o retrato correto do Coronel. 
Um busto está no Grupo Escolar com o mesmo nome; 
outro foi colocado, com cerimônias, na Praça Cel. João 
Pedro; e outro no jardim da Praça Ângelo Ferrari.

DOAÇÃO DE TERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO GRUPO 

A área de 30 m x 60 m que foi doada, com autori-
zação da Lei nº 59, ao governo do Estado para ampliar as 
dependências do Grupo Escolar era um dos locais onde 
se instalavam parques de diversões e circos. Eles vinham 
sempre a Pedreira e eram muito frequentados pelo pú-
blico que na época não tinha televisão para ocupar seu 
tempo, nem lanchonetes e restaurantes como em nossos 
dias onde muitos se reúnem quase que habitualmente.

Os parques de diversões mantinham em fun-
cionamento um serviço de alto-falante de boa potên-
cia. Mais ou menos por 3 ou 5 cruzeiros na época, as 
pessoas, geralmente jovens, iam até a cabine de som 
e encomendavam uma música dedicando-a a um(a) 
amigo(a), a um parente ou a(o) namorada(o).

Então, quase que até o fim do funcionamento do par-
que, que ocorria mais ou menos às 22h, ouvíamos muito as 
frases: “Vamos ouvir a música tal, que João de tal oferece a 
Isabel de tal como prova de amizade”. “Agora vamos ouvir a 
música com Francisco Alves que Terezinha de tal que oferece 
a seu primo Luiz de tal como prova de grande estima”.

Fig. 40 - Foto do quintal do Grupo, onde brincávamos.  
Ao fundo: Rua Manoel Cavalheiro. Década de 1940

DÉCADA DE 1940

Lendo as atas antigas da Câmara Municipal, 
verificamos o registro de várias cartas enviadas por 
retratistas oferecendo-se para vir a Pedreira tirar 
retratos a “preços módicos”. Tais retratistas eram 
chamados quando havia ocasiões especiais, como a 
inauguração da usina hidrelétrica, festas religiosas ou 
de partidos políticos etc. A população da pequenina 
Pedreira ficava sabendo da visita do retratista e no 
dia marcado todos queriam aparecer na foto, como 
de fato aparecem.

Como a foto da Fig. 38 consta do Anuário do 
Ensino do Estado de São Paulo, dos anos 1908/1909, 
entende-se que a ocasião especial anterior foi a mu-
dança das quatro escolas para o prédio do Grupo. As-
sim, é de se crer que essa foto foi tirada logo após 
outubro de 1907. Nota-se que armaram até uma pe-
quena arquibancada para os figurantes.

A foto da Fig. 39 consta do mesmo Anuário, 
porém, editado em 1913. O fato importante ocorrido 
anteriormente a esse ano foi a instituição oficial do 
Grupo Escolar, ocorrido em 11-07-1910. Assim, é de 
se crer que essa foto foi tirada em julho de 1910.

Há uma discrepância de informações entre os 
dados captados no site <www.crmariocovas.sp.gov.
br>, Memorial da Educação, no qual consta: “a reu-
nião dessas escolas fez-se por Decreto de 13 de abril 
de 1908, e sua instalação ocorreu no dia 7 de maio do 
mesmo ano em prédio que a Câmara mandou cons-
truir e doou ao Estado”.

No entanto, na ata da Sessão da Câmara de 23-
09-1907 foi lido o Ofício nº 191, recebido do Secretário 
do Interior, autorizando a Câmara a reunir as escolas 
no prédio do Grupo. E na Sessão da Câmara de 28-10-
1907, os vereadores foram informados oficialmente 
que as escolas já estavam funcionando juntas. É certo 
que o Decreto do governo foi assinado tardiamente.

Esse símbolo (Fig. 49) foi criado em 23-09-
1981, pelo aluno da 8ª série C, Pedro Carlos de Oli-
veira, que participou de outras atividades cívicas e 
comunitárias.

No pátio desse Grupo Escolar foram realizados 
incontáveis almoços beneficentes para a APAE, a SOS,  
o Lar do Velhos e outras entidades.

Nesse Grupo foram realizados cursos culturais, 
profissionalizantes e também de valor social.

As dependências desse Grupo, em todas as 
eleições que houve para a escolha dos dirigentes de 
nossa pátria, foram ocupadas como salas de votação.

Isso nos mostra que esse Grupo, além do valor 
educacional, é de grande importância para as ativida-
des filantrópicas, culturais e cívicas de Pedreira.
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Fig. 41 - Grupo Escolar 
Coronel João Pedro. Frente 

com grades e pilares e 
entrada pelas portas 

laterais. Foto tirada na 
década de 1930

Fig. 44 - Ano de 1950 – 
sem a marquise 

sobre a porta

Fig. 42 - Foto tirada em 
frente ao Grupo Escolar 
Cel. João Pedro. Nota-se 

que, em 1937, havia pilares 
e grades hoje inexistentes

A EVOLUÇÃO DA FACHADA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR 

Fig. 43 - Fachada original 
– foto tirada na 
década de 1940
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A EVOLUÇÃO DA FACHADA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR 

Fig. 45 - Foto 
tirada na década 

de 1950

Fig. 46 - Década de 1960 
– Marquise sobre a porta 

(Foto Estrela)

Fig. 47 - Foto mostra o  
prédio original e  
a parte ampliada

Fig. 48 - Foto mostra a  
parte ampliada – 
tirada em 2010
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RELAÇÃO DE DATAS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS  
DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS

CRIAÇÃO INSTALAÇÃO NOME DA ESCOLA

12-01-1954 26-11-1954 E.M.E.F. HUMBERTO PIVA

26-11-1964 16-02-1965 E.M.E.I.E.F. PROF. ARNALDO ROSSI

11-02-1977 29-04-1977 E.E. DOUTOR SYLVIO DE AGUIAR MAYA

07-01-1983 17-06-1983 E.E. PROF. JOÃO ALVARENGA 

27-01-1987 17-03-1987 E.E. LUIZ BORTOLETTO

05-02-1990 22-05-1990 E.M.E.I.E.F. PROF. JURANDIR PIVA

28-10-1997 20-01-1998 E.M.E.I.E.F. MARIA HELENA

06-02-1990 08-04-2006 E.E. ANA FERRARI ROSSI

08-12-2005 23-07-2007 E.M.E.F. DOUTOR AIRTON POLICARPO

Os dados acima foram fornecidos por Magda Tereza Bellix,  
Secretária Municipal da Educação.

TOMBAMENTO

Pela sua importância arquitetônica e histórica 
o prédio do Grupo Escolar foi tombado pelo Egré-
gio Colegiado do Condephaat (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo), que em sua Ses-
são Ordinária de 29-07-2002, por meio do Proc. 

SC 24.929/86, ata nº 1.253, (publicado no DOE de 
07-08-2002 - Seção I - p. 52), aprovou o Parecer do 
Conselheiro Relator favorável ao “TOMBAMENTO”, 
como de fato foi tombado junto a outros 122 pré-
dios escolares construídos mais ou menos na mes-
ma época.

 A arquitetura desse prédio dever ser respeita-
da, admirada e preservada.

Fig. 49 – A Águia, símbolo do Grupo Escolar Coronel João Pedro de Godoy Moreira
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HOMENAGEM A GUILHERME FILIPPINI

Guilherme Filippini e Elano Peres Costa foram os 
empreiteiros que venceram a concorrência e comanda-
ram a construção do prédio do Grupo Escolar Cel. João 
Pedro de Godoy Moreira. Nasceu na Comune de Mar-
mirolo, Província de Mantova, Itália, em 07-09-1870, e 
na pia batismal recebeu o nome de Guglielmo Giuseppe 
Filippini. Casou-se na Itália, porém quando veio ao Brasil 
já estava divorciado. Aqui se casou novamente, em 28-
10-1910, com Sebastiana Arruda, filha de José Pedro de 
Arruda (era Godoy Moreira Filho) e de Vergilia da Silvei-
ra Arruda (que posteriormente foi a segunda esposa do 
Ten.-Cel. João Pedro de Godoy Moreira).

A filha Ana e a neta Nércia forneceram a foto, as 
certidões de casamento e de batismo de Guilherme. Pou-
cas são as pessoas que conhecem a importância desse 
homem, um valoroso profissional na história de Pedreira.

Valentin Steula, nascido no ano de 1908, e seu 
pai, Luiz Steula, trabalharam com Guilherme Filippini 
na construção de vários prédios. Foi Valentin quem 
fez a seguinte descrição desse homem tão famoso e 
respeitado no passado: “Como homem era muito ho-
nesto e tinha grande noção de justiça. Chegava mes-
mo a interferir em favor de algum injustiçado, lutando 
pelo predomínio da razão e do bom senso. Era íntegro. 
Como profissional era reconhecido por sua alta capaci-
dade de construir obras de qualidade. Prefeitos, verea-
dores e outras personalidades consultavam Guilherme 
sobre a viabilidade da execução de pretendidas obras”.

Numa época em que nosso município enfrenta-
va dificuldades econômicas ele montou uma fábrica de 
mosaicos e também de tubos de concreto. Foram mui-

tos os prédios que construiu até 24-07-1940, quando 
faleceu. Construía casas de moradias e comerciais. No 
entanto, as obras que o consagraram e gravaram seu 
nome na história de Pedreira foram: 

• a primeira torre da igreja, as colunas, imitando 
mármore e os arcos entre elas, dentro da Igre-
ja Matriz de Santana. Diz Valentin Steula que o 
prédio da Matriz em sua primeira fase de cons-
trução tinha apenas duas águas. Foi Guilherme 
quem efetuou as alterações;

• o prédio do primeiro Grupo Escolar de Pedrei-
ra, com sua admirável arquitetura;

• o prédio da Rua XV de Novembro, nº 361, que 
serviu para teatro, salão de bailes, cinema e 
depois foi adquirido pelo Sindicato dos Traba-
lhadores Ceramistas de Pedreira;

• as pilastras da ponte sobre o rio Jaguari que se 
inicia na Rua XV de Novembro e vai até a Praça 
Epitácio Pessoa. Higyno Amadeu Bellix narrou 
ao autor dessa história o seguinte fato: “Quan-
do de seu primeiro mandato como prefeito, ele 
percebeu que a frota de veículos em Pedreira 
estava aumentando consideravelmente, e, em 
consequência, o trânsito ficava cada vez mais 
intenso. A ponte acima citada tinha apenas 
uma mão de direção e já causava problemas 
de circulação, pois os veículos que se encontra-
vam de um lado da ponte tinham que esperar 
os que vinham em direção contrária passar, e 
depois seguirem seus trajetos”. Diante desse 
problema, o prefeito Hygino decidiu duplicar 
as vias da ponte. E para segurança da obra 
chamou uma empresa de engenharia para 
avaliar as condições das pilastras de susten-
tação da ponte. Disse Hygino que, após ava-
liarem as pilastras, construídas em pedras, 
os engenheiros disseram: “podem construir 
pistas para até quatro mãos que as bases su-
portarão”;

• construiu também a sede da Fazenda Roseira, 
perto da Usina Macaco Branco. O dono gos-
tou tanto de Guilherme que o levou para tra-
balhar na cidade de São Manuel.

• e também construiu o túmulo do ex-prefeito 
Flamínio de Campos.

Guilherme viveu o período de decadência eco-
nômica de Pedreira e não abandonou a cidade em bus-
ca de outra localidade melhor. Aqui ficou e aqui ofe-
receu sua admirável capacidade profissional lutando 

Fig. 50 - Guilherme Filippini é um nome que deve ficar 
registrado em destaque na história de Pedreira
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por dias melhores que de fato vieram para dar as boas 
condições que os pedreirenses desfrutam atualmente.

A IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA USINA 
HIDRELÉTRICA EM PEDREIRA

Máquinas de beneficiar café, arroz, milho (fubá, 
canjica e farinha torrada), serrarias e outros equipamen-
tos eram acionados com rodas-d’água. Conhecemos 
quatro das grandes rodas no rio Jaguari e incontáveis 
das pequenas espalhadas por todo o município instala-

das nos córregos ou nos ribeirões com suas águas abun-
dantes. As poucas ruas da cidade eram iluminadas por 
lampiões e as residências tinham suas lamparinas. 

O querosene era o principal combustível. Além 
da fraca iluminação, os lampiões davam muito traba-
lho para serem acesos à tarde, apagá-los pela manhã, 
abastecê-los com querosene, além dos consertos que 
exigiam. A água era retirada de nascentes ou poços 
como o que mostra a foto (Fig. 52). Nem todos os po-
ços tinham carretilhas ou o eixo com manivela como o 
visto na foto. Às vezes, o balde era puxado diretamen-
te na força braçal. Engenhos que moíam cana para a 
produção de garapa, melado, rapadura etc., e as pipas 

Fig. 51 – Pilastras da ponte da 
Travessa Municipal
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(marombas) que produziam barro para as olarias fa-
bricarem tijolos eram movidas a tração animal (burros 
ou mulas, equinos ou até bois), confira foto na Fig. 53.

Muitas cidades no mundo já contavam com energia 
elétrica. O povo de Pedreira ansiava por tê-la. Na Sessão da 
Câmara Municipal de Pedreira, realizada em 15-01-1910, 
foi lido um Ofício datado do dia 10 do mesmo mês e ano 
encaminhado ao prefeito pelo engenheiro Paulo Valensin, 
residente na cidade de Mogi Mirim. Nesse ofício, ele pede 
privilégio por 20 anos para instalar a maquinaria geradora 
de energia elétrica e explorar a iluminação pública e resi-
dencial no município. Segue uma reprodução parcial do 
que consta em tal proposta (ortografia original):

“(...) O conhecido espirito progressista dessa pa-
triótica Edilidade garante que queira ella dotar a cida-
de deste necessário melhoramento e as vantagens que 
elle pode offerecer (...).

A illumminação constará de 80 lampadas incan-
descentes de 25 velas, accesa do anoitecer ao amanhe-
cer, montadas em braço de ferro simples, sobre postes 
de madeira, roliços, pintado a oleo (...).

Todas as despezas com custeio e installacção 
serão por conta do contractante que se obriga a usar 
materiais de primeira qualidade, podendo a Municipa-
lidade mandar profissionaes proprios julgar da bonda-
de dos serviços (...).

O contratante se obriga a instalar desde já li-
nhas e maquinarios para o dobro da iluminação publi-
ca actual.

As lâmpadas publicas deverão ser substituídas 
desde que forneçam 20% menos de luz normal.

O proponente obriga-se a fornecer força eletric-
ca desde que haja pedido para 50 cavalos (...).

A Camara concede ao proponente o privilégio 
por 20 annos (...).

A Câmara isenta o proponente e seus materiais e 
empregados de qualquer imposto municipal.

A Câmara se obriga a obter do Governo Federal 
isenção de impostos alfandegarios, correndo por conta 
della as despesas por este fim.

A Câmara pagará ao contractante pela illumi-
nação publica a quantia de 5:600$000 (cinco contos e 
seissentos mil réis por anno (...).

O contractante não poderá vender luz aos parti-
culares por preços mais altos de réis

3$500 por mez por lâmpada de 16 velas
4$500  “      “      “          “          “   25    “
6$000  “      “      “          “          “    32   “
2$500  “      “      “          “          “    10   “  “.

Após a leitura dessa proposta, os vereadores 
efetuaram as eleições para os cargos de prefeito, pre-
sidente da casa e das comissões regimentais. A análise 
da proposta ficou para outro dia. Por falta de número 
não se realizaram as Sessões de Câmara que deveriam 
acontecer nos dias 31-01-1910, 15-02-1910 e 28-02-
1910. Deixaram de realizar três Sessões consecutivas. 
No dia 15-03-1910, havia número legal e a Sessão foi 
aberta. Nela se analisou o “Parecer” sobre a proposta 
do engenheiro Paulo Valensin, emitido pela Comissão 
de Fazenda e Obras Públicas com o seguinte texto, a 
seguir reproduzido parcialmente (conforme consta):

“A Concessão de privilégio por parte da munici-
palidade deve sempre ser feita através de concorrência 
pública (...)”.

Nessa mesma Sessão foi aprovada a seguinte 
Resolução (conforme consta):

“Art. 1º Fica o prefeito autorisado a abrir concur-
rencia publica pelo praso de 30 dias para o serviço de 
ilumminação e força electrica para este municipio. Art. Fig. 52 – Antigo poço que servia água ao povo
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2º - As propostas serão recebidas pelo prefeito e esco-
lhidas pela Camara, de acordo com as leis em vigor. 
Art. 3º. Escolhida a proposta pela Camara o prefeito 
passará o respectivo contracto com o concessionário 
no qual ficará estabelecida a forma de encampação 
quando a Camara julgar conveniente. Art. 4º Revo-
gam-se as disposições (...)”.

O parecer e a Resolução foram aprovados pelos 
vereadores. Na Sessão da Câmara realizada em 30-04-
1910 o prefeito informou aos demais vereadores que foi 
autorizado pela Câmara a abrir concorrência referente à 
iluminação pública em Pedreira, assim procedeu e rece-
beu duas propostas de interessados: uma do engenhei-
ro Paulo Valensin e outra do Dr. Sylvio de Aguiar Maya. 
As propostas foram encaminhadas para a Comissão de 
Fazenda e Obras Públicas para receber o devido parecer.

No dia 07-05-1910, foi convocada uma Sessão 
Extraordinária para resolver sobre as duas propostas 
de interessados em explorar a energia elétrica em Pe-
dreira. O primeiro ato seria ouvir o parecer emitido 
pela Comissão de Fazenda e Obras Públicas. Foi quan-
do o vereador e presidente da Comissão, Antônio Car-
los de Almeida Bicudo, pediu a palavra e disse que “não 
tivera tempo para estudar e dar o devido parecer”.

A Câmara deveria se reunir nos dias 15-05-1910 
e 30-05-1910, mas isso não aconteceu porque a maio-
ria dos vereadores não estava presente. Na Sessão que 

se realizou em 15-06-1910 o prefeito José de Olivei-
ra Cordeiro informou aos demais vereadores que as 
duas propostas referentes à iluminação pública foram 
enviadas ao Eng. Edgard de Souza para que ele desse 
o parecer, mas até aquela data não havia recebido a 
resposta. A Câmara decidiu, então, que o prefeito iria a 
São Paulo para tratar do caso.

Tudo indica que a não realização de inúmeras 
Sessões da Câmara e a falta de tempo do vereador An-
tônio Carlos de Almeida Bicudo para estudar qual das 
duas propostas era a melhor tinham como causa a falta 
de conhecimento dos vereadores para julgarem o caso 
e tomarem uma decisão. A energia elétrica ou a força 
elétrica, como diziam, era o novo... o desconhecido... 
apesar de ser o desejado. Até em nossos dias, poucas 
são as pessoas que têm noção do que seja volts, ampe-
ragem, ohm, alta tensão, geração de energia, corrente 
contínua ou alternada, alta voltagem etc. Não apenas 
as Câmaras de Vereadores, mas também as de Deputa-
dos, quando têm que adotar medidas dessa natureza, 
exigem “pareceres” ou laudos técnicos elaborados por 
pessoas ou equipes altamente qualificadas que lhes 
forneçam conhecimentos necessários para a tomada 
de decisão.

Assim, após algum embaraço, os vereadores 
pedreirenses agiram acertadamente ao encaminha-
rem as duas propostas para serem analisadas pelo en-
genheiro Edgard de Souza que, além de trabalhar na 

Fig. 53 – Uma pipa (maromba) 
com tração animal preparando o 

barro para fabricar tijolos
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construção da primeira usina hidrelétrica de São Paulo, 
permaneceu na empresa Light por mais de 50 anos. 
Para que fosse devidamente registrado o reconheci-
mento de sua importância no progresso de São Paulo 
foi colocado o nome de Edgard de Souza em uma usina 
hidrelétrica e também numa barragem, ambas no Rio 
Tietê, próximas a Santana de Parnaíba.

No dia 30-06-1910, com as presenças dos 
vereadores Antônio José da Costa Cardozo, Carlos 
Sales Pupo, Antônio Carlos de Almeida Bicudo, Vittorio 
Palanch e José de Oliveira Cordeiro foi aberta a Sessão 
da Câmara que escolheria um dos proponentes 
para montar máquinas e equipamentos e explorar o 
fornecimento de energia elétrica dos consumidores 
pedreirenses. Deixou de comparecer o vereador 
Tenente Domingos Trigo Fernandes. A Câmara teve a 
maior parte do tempo dedicada a ouvir a leitura do 
parecer emitido pelo engenheiro Edgard de Souza 
sobre as duas propostas apresentadas, a do engenheiro 
Paulo Valensin e a do Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

Edgard recebeu do prefeito de Pedreira as duas 
propostas e mais o Edital de Concorrência Pública con-
tendo 19 cláusulas que especificavam os itens que se-
riam considerados. Nos papéis entregues a ele foram 
retirados os nomes dos concorrentes, ou seja, não cons-
tava o nome de Paulo Valensin nem o do Dr. Sylvio. As 
propostas eram identificadas pelos números 1 e 2. No 
parecer que o engenheiro enviou à Câmara de Pedreira, 
ele observava o que constava em cada cláusula do Edital 
e fazia uma comparação com o que fora apresentado 
pelos pretendentes. Segue a transcrição de alguns itens 
julgados interessantes (conforme consta):

“Analise das propostas de accordo com o Edital 
de chamada de concurrentes publicado pela Câma-
ra. Clausula 1ª- O proponente nº 1, de accordo com o 
Edital, offerece 80 lâmpadas de 25 velas de filamento 
metallico. O proponente nº 2, de accordo com Edital, 
offerece 80 lampadas de 32 e 25 velas, sem especificar 
o numero de cada intensidade e o typo. Devo notar que 
a Câmara não exige lâmpadas de filamento metallico 
e que, para ella, não há vantagem neste ou naquelle 
typo de lâmpada, desde que as uzadas tenham a inten-
sidade luminosa indicada e exigida (...).

(...) Parecer, comparando as duas copias de pro-
postas, nº 1 e 2, e de accordo com o exposto, sou de pa-
recer que a proposta nº 2 é a que mais se aproxima do 
Edital de chamada de concorrentes, é a mais favoravel 
aos municipes e que ella deve ser escolhida pela Câma-
ra, si esta corporação não quiser fazer uso do final da 
clausula 18a do referido Edital."  

junho de 1910. Edgard de Souza”.
Nota: A proposta n° 2 era a do Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

Terminada a leitura do parecer coube à Co-
missão de Obras Públicas e de Fazenda emitir seu 
parecer. O vereador Antônio Carlos de Almeida Bi-
cudo, falando em nome da Comissão, aprovou a 
decisão do engenheiro Edgard de Souza e autori-
zou o prefeito a firmar contrato com o Dr. Sylvio 
de Aguiar Maya. E a Câmara Municipal aprovou a 
decisão da Comissão representada pelo vereador 
Bicudo. Pedreira ingressava então na fantástica era 
da energia elétrica. Não havia mais a necessidade 
de seus moradores comprarem querosene para as 
lamparinas. Nem crianças morreriam queimadas 
por esse combustível. Bastava acionar uma cha-
vinha no bocal e uma luz surgia. Depois vieram o 
rádio e tantos outros equipamentos levando me-
lhor qualidade de vida à população. Veio também o 
ferro elétrico, que substituiu o ferro a carvão para 
passar roupa. Lentamente as rodas d’água que 
acionavam máquinas foram se tornando obsoletas.

A Câmara Municipal de Pedreira havia cum-
prido mais uma importante tarefa. E o Dr. Sylvio de 
Aguiar Maya iniciava sua longa vida empresarial no 
município de Pedreira. Em 29-10-1919, um ofício in-
formou às autoridades municipais que a nova razão 
social era Sociedade Anônima Empreza Hidro-Elétrica 
Jaguary, com sede em São Paulo.

Para que se tenha ideia da euforia reinante na 
época é apresentada na Fig. 54 uma propaganda divul-
gada no semanário “O 24 de Outubro”, de 01-11-1930, 
do dentista licenciado José de Marco (Juca), anuncian-
do que seu gabinete era movido a eletricidade (há uma 
fotocópia do próprio jornal). Uma cópia do “aviso” que 
o prefeito Adolpho Silva Pinto fez à população pedrei-
rense sobre a inauguração da usina e da luz elétrica 
pode ser vista na Fig. 55. 

Quem tinha uma lâmpada em casa pagava “por 
bico”, ou seja, por lâmpada. Não havia medidores de 
consumos como os que existem atualmente. O fio 
elétrico, denominado “pendente”, era colocado na 
sala e descia do telhado ou do forro. Quando a dona 
da casa necessitava cuidar da cozinha à noite, ela pe-
gava o bocal com a lâmpada na sala e a pendurava em 
um prego que havia no batente da porta da cozinha. 
O mesmo acontecia quando ela precisava clarear os 
quartos. Na época, os sanitários ficavam fora da casa.
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Fig. 54 - Propaganda de um gabinete  
dentário movido a eletricidade

A CRISE: INÍCIO E EVOLUÇÃO

Para os padrões da época, a Villa de Pedreira já ti-
nha o aspecto de uma cidade, mesmo que em formação. 
Os políticos locais estavam felizes, pois com os tributos 
municipais arrecadados haviam construído um prédio 
onde seria ministrada a “Instrução pública” à juventude. 

Onde era um pasto, que pertencia a Manoel Cavalheiro 
da Silva e sua mulher Maria Clara de Jesus, encontrava-
-se o portentoso edifício que havia se transformado num 
símbolo da capacidade geradora de riquezas de um povo 
e da capacidade administrativa de seus políticos. Um dos 
sonhos daqueles vereadores estava realizado.

O dinamismo e o interesse do Dr. Sylvio de Aguiar 
Maya haviam colaborado para que outro sonho se reali-
zasse que era dar a Pedreira o que havia de mais moder-
no no mundo: a energia elétrica.

O outro sonho era fornecer à população a “água 
encanada”, como diziam, e pela qual lutaram até a dé-
cada de 1950, quando de fato conseguiram. A luta pelo 
abastecimento da população girava em torno de se cana-
lizar as águas das nascentes existentes em muitos locais 
da cidade. Não contavam com os recursos tecnológicos 
que hoje são disponíveis para tratamento de grandes vo-
lumes do precioso líquido.

Em verdade, com os tributos municipais a Câmara 
suportou bem a aquisição de parte do terreno onde foi 
construído o Grupo e também dos materiais que foram 
consumidos na edificação. De acordo com o que combi-
naram antecipadamente, a mão de obra seria paga em 
seis prestações anuais, sendo a primeira no ano de 1906 
e a última em 1911. Ali teve início o endividamento da 
Câmara Municipal de Pedreira. Paralelamente à constru-
ção do Grupo, os empreiteiros Guilherme Filippini e Ela-
nos Peres Costa construíram um pontilhão na Rua XV de 
Novembro, fato que consumiu mais algum dinheiro dos 
cofres públicos.

Na Sessão de 11-10-1906 (Lv. 5, fls. 6 e 7), o prefei-
to informou à Câmara que no dia 30-09-1906 tinha ven-
cido a primeira prestação dos serviços dos empreiteiros, 
e por falta de Caixa ele havia pago 1:000$000 (um con-
to de réis) em dinheiro e feito uma “letra” no valor de 
4:053$333, com juros de 8% ao ano.

É oportuno registrar que tão logo ocorreu a eman-
cipação de Pedreira foi implantada a cobrança de impos-
to sobre o café, que era sua base econômica. Pela Lei nº 
39, de 30-11-1899, instituiu-se o Imposto de Indústria e 
Profissões e taxas de estacionamento e localização. Na 
Sessão da Câmara de 19-08-1907, o vereador Américo 
Pires de Camargo apresentou um Projeto de Lei, com 
25 artigos, criando o imposto sobre o café. Cada mil pés 
pagava 2$000 (dois mil réis). Na Sessão seguinte, os edis 
aprovaram essa Lei.

No Livro 5, fl. 41vº, consta da ata que foi lido em 
Sessão um protesto oficializado pela Câmara Municipal 
de Amparo contra o fato de Pedreira estar cobrando im-
posto sobre veículos daquela localidade. A resposta foi 
que as carroças de Amparo vinham a Pedreira descar-
regar café na estação da Mogyana e, na volta, pegavam 
carga não só da Estação, mas também dos negociantes 

Fig. 55 - Convite para o público visitar a usina
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atacadistas e a transportava para os bairros. Mas aten-
dendo à reclamação de Amparo, Pedreira concedeu um 
abatimento de 50% nos impostos cobrados sobre os veí-
culos amparenses (Lv. 5, fl. 71).

Para saber se os produtores de café estavam pa-
gando seus impostos corretamente, os fiscais das Câ-
maras Municipais conferiam os “CONHECIMENTOS” de 
despacho das sacas na estação da Companhia Mogyana. 
Assim, trazendo o café para ser despachado em Pedreira 
os produtores amparenses escapavam da fiscalização de 
Amparo. Em Pedreira muitos contribuintes despachavam 
o café por meio da estação de Coqueiros (atual Arcadas) 
e com isso deixavam de pagar seus impostos. Havia tam-
bém os que não pagavam os tributos devidos. Era então 

efetuada a cobrança judiciária. Para isso, a Câmara esta-
beleceu uma porcentagem a ser dada da seguinte forma: 
para o juiz, 2%; para o escrivão, 2%; e para o oficial de 
Justiça, 1%. Notavam-se os sinais de crise econômica, e 
isso gerava tumultos e discórdias política e social.

No dia 31-08-1908, o prefeito informou aos ve-
readores que havia conseguido um empréstimo de 
6:080$000 (seis contos e oitenta mil réis) e que parte 
dele seria usado no pagamento da terceira prestação aos 
empreiteiros do Grupo Escolar. Nessa mesma Sessão, por 
unanimidade, foi aprovado um voto de louvor ao Ten.-
-Cel. João Pedro de Godoy Moreira e ao Cel. Joaquim de 
Souza Campos por terem promovido uma festa de con-
graçamento entre os políticos pedreirenses.

Fig. 56 - Foto tirada durante a inauguração da usina e iluminação elétrica em Pedreira e identificação possível 
das pessoas: 1. Dr. Sylvio de Aguiar Maya, proprietário da Usina Hidrelétrica Macaco Branco; 2. Padre 

Guilherme Bruckauser; 3. Miguél Milano, diretor do Grupo Escolar; 4. Emiliano Pires de Ávila, o primeiro 
intendente; 5. fundador de Pedreira, Ten.-Cel. João Pedro de Godoy Moreira; 6. José de Oliveira Cordeiro 

farmacêutico, prefeito e vereador; 7. Dr. Coriolano Burgos Sobrinho, médico; 8. Basilio Pires de Ávila, vereador; 
9. Antônio Pires de Ávila; 10. Antônio Carlos de Almeida Bicudo, vereador e dono da  

Fazenda Monte Nilo, onde se encontra o Jardim São Nilo
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Nota do autor: A rivalidade entre facções partidárias 
havia atingido níveis prejudiciais a Pedreira.

O ambiente era dos piores. Havia denúncias e 
acusações de todos os lados. Até o presidente do Esta-
do de São Paulo precisou intervir enviando para Pedreira 
um delegado para conhecer os fatos e adotar as devidas 
providências. Corrupção e depredação do patrimônio pú-
blico eram vocábulos muito empregados nas acusações 
entre os políticos.

Pela leitura das atas das Sessões da Câmara Muni-
cipal se notam os primeiros sinais de crise financeira. Ana-
lisando a situação, o vereador Domingos Trigo Fernandez 
disse que era necessário reduzir o número de emprega-
dos da municipalidade. Isso ocorreu em 05-11-1908.

MAIS IMPOSTOS. Nessa mesma Sessão da Câ-
mara foi criado um imposto sobre o comércio de peru, 
leitão, cabrito, carneiro, frango, galinha, pato, marreco 
e ovos. Era comum na época ver um homem descalço, 
com as barras da calça arregaçada, descendo a Rua XV 
de Novembro e trazendo nas costas um bambu com 10 
ou 15 frangos ou galinhas penduradas, de ponta-cabe-
ça, as quais eram vendidas de casa em casa, principal-
mente nos fins de semana. Muitas famílias criavam suas 
aves no próprio quintal. Mas tanto os que compravam 
os frangos como os que os criavam tinham o trabalho de 
estrangulá-los e pendurá-los com os pés para cima para 
que o sangue descesse à cabeça. Depois disso, fervia-se 
a água e despejava sobre o frango para poder depená-lo. 
Após toda limpeza efetuada no frango, era ele colocado 
em vinha-d’alho para depois ser assado. Na rua, onde as 
pessoas passavam, sentia-se o delicioso cheiro daquele 
tempero que abria o apetite da gente.

MAIS IMPOSTOS. Num Ofício enviado à Câmara 
o prefeito Marcos Corrêa de Miranda informou que, 
para equilibrar o orçamento referente ao ano de 1909, 
reduziu os salários dos funcionários e que era neces-
sário aumentar o imposto predial em 1%; e informou 
ainda que reduziu seu subsídio de 200 para 150$000 
(cento e cinquenta mil réis).

Havia naquela época uma Lei que autorizava os 
tribunais, toda vez que um réu era absolvido, a enviarem 
uma conta para ser paga pela Câmara do local onde ele 
residia. Os valores variavam de 100$000 a 350$000 (cem 
a trezentos e cinquenta mil réis). O nome dessa conta era 
“MEIA-CUSTAS”. Lendo-se as atas do Legislativo Pedreiren-
se nota-se que inúmeras Câmaras enviavam Ofício para 
Pedreira pedindo solidariedade no sentido de protestarem 
contra aquela famigerada “MEIA-CUSTAS”. De fato, Pedrei-
ra que tinha um orçamento em torno dos trinta contos de 
réis sofria considerável prejuízo em seus planos se tivesse 

que pagar quatro ou cinco “MEIA-CUSTAS”.
Como contenção de despesas foram adotadas, em 

23-06-1909, as seguintes medidas:
a) o cargo de amanuense (escrivão) da tesouraria 

seria exercido pelo próprio tesoureiro, sem au-
mento de vencimentos;

b) que o zelador do cemitério acumularia, também 
os cargos de: aferidor, lançador e cobrador de im-
postos. Ele recebeu um pequeno aumento e seu 
salário foi a 75$000 por mês;

c) o administrador do matadouro passou a exercer 
as funções de arruador, sem aumento de salário.

Em 05-08-1909, foi lido ofício de Miguel Milano, 
diretor das Escolas Reunidas, pedindo que a Câmara ado-
tasse providências para que os “morféticos” não mendi-
gassem pelas ruas da cidade. Em resposta a tal Ofício, o 
Ten.-Cel. João Pedro de Godoy Moreira ofereceu à Câma-
ra um terreno onde se construiria um prédio para servir 
de isolamento para doenças contagiosas. Esse local era 
denominado “Lazareto”, casa que havia em muitas cida-
des. Não foi encontrado documento que identifique esse 
local. Os vereadores aprovaram o recebimento dessa do-
ação em 15-09-1909.

A situação financeira da Câmara era precária. Os ve-
readores desejavam dar a Pedreira um mercado municipal, 
o que já era uma tradição em muitas cidades. Perseguiam 
sempre o objetivo de encanar a água para o abastecimen-
to da população e falavam também na construção do Paço 
Municipal. Havia ainda as prestações anuais a serem pagas 
aos empreiteiros do Grupo Escolar. A arrecadação, porém, 
era insuficiente para realizar tantas coisas. Na Sessão de 
05-08-1909, o vereador Antônio Carlos de Almeida Bicudo, 
certamente após acertar com o prefeito, entrou com um 
projeto, que foi aprovado pelos demais vereadores auto-
rizando a Câmara a contrair um empréstimo no valor de 
50:000$000 (cinquenta contos de réis).

Em 26-10-1909, o prefeito José de Oliveira Cordei-
ro informou aos demais vereadores que havia consegui-
do, com a venda de títulos, em São Paulo, captar o valor 
de 39:115$000, já depositado no “Banco do Commercio 
e Industria”.

SURGE A FÁBRICA DE LOUÇAS 
 DOS IRMÃOS RIZZI 

No ano de 1913, a fim de receber um emprés-
timo de uma fábrica de cerâmica vermelha que não 
conseguiu êxito no mercado, os irmãos Rizzi ficaram 
com os equipamentos da empresa como forma de pa-
gamento. A partir de então resolveram montar uma 
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fábrica de louças. Isso foi bem visto pelas autoridades 
e pela população local que esperava que essa empresa 
viesse a gerar empregos, como de fato, gerou. Se em 
Pedreira os sinais de decadência ainda não eram visí-
veis, os sinais de estagnação já eram notórios. Dessa 
forma, o intendente-prefeito apresentou um Projeto 
de Lei na Câmara Municipal propondo que se premias-
se com 5 contos de réis a quem construísse mais pré-
dios em Pedreira. Os vereadores acharam boa a ideia, 
mas votaram contra por considerar que a Câmara não 
dispunha de recursos financeiros para tal finalidade.

Era quase que praxe, na época, os casais terem 
mais que cinco filhos. Grande parte deles tinha de 8 
a 12, e alguns chegavam a 15 ou 17 bebês na famí-
lia. Tendo muitos filhos e colocando-os para trabalhar 
muito cedo a economia familiar era beneficiada. Mas 
isso exigia que muitos empregos fossem gerados, fato 
que não ocorria em Pedreira, onde o café já perdia for-
ça como fonte de riquezas. Na Sessão legislativa reali-
zada em 16-03-1914, quando discursou para pedir aos 
vereadores que autorizassem a Câmara a conseguir 
um empréstimo de Cem (100) contos de réis, o prefei-
to Adolpho da Silva Pinto citou textualmente a “Crise 
desoladora que afetava todo o país (...)”. O pedido não 
foi aprovado pela Câmara.

Nesse ano de 1914, teve início a Primeira Guer-
ra Mundial com suas consequências nefastas, e em 
Pedreira, onde a crise já era grave, ficou pior. Alguns 
moradores já abandonavam a cidade e partiam para 
outras localidades em busca de melhores condições de 
vida. Na capital paulista, o imigrante italiano Francisco 
Matarazzo, que em 1900 havia montado um moinho 
de trigo, a essa altura já expandia seu império indus-
trial gerando muitos empregos. E, para lá, rumavam 
muitos pedreirenses.

Chegou então a vez dos comerciantes locais de-
monstrarem a precariedade da situação em Pedreira. 
Eles encaminharam à Câmara um Ofício que foi lido na 
Sessão de 15-07-1914 (Lv. 8, fls. 30 a 31) com o seguin-
te texto (conforme consta):

“Um requerimento do seguinte teor: 'llmos. Snrs. 
Presidente e mais membros da Camara Municipal.

Os abaixo assignados, commerciantes, estabe-
lecidos n’esta cidade, vem respeitosamente pedir-vos 
o seguinte: Sendo esta cidade enfestada quase diaria-
mente por uma turba de vendedores ambulantes com-
posta de homens e mulheres, offerecendo mercadorias 
de toda a espécie, prejudicando o commercio fixo desta 
localidade.

Não sendo possível oferecer concorrências aos 
taes vendilhões, devido aos pesados impostos muni-
cipais, federaes e estadoaes; sendo que estes vende-
dores veem carregados de mercadorias, muitas vezes 

avariadas e outras vezes são representantes de casas 
fallidas ou que estão prestes a falirem, pagando ape-
nas a insignificante quantia de 10$000 por três dias.

Estamos certos que esta ilustre Camara está 
munida dos mais nobres intuitos e o melhor bom sen-
so, com o fim de concentralisar o commercio desta 
cidade, concorrendo assim para a sua grandesa e 
prosperidade. Assim sendo os abaixo-assignados, es-
perão que a digna Camara Municipal, promovendo o 
bem geral, dignar-se-á decretar uma lei taxando os 
vendedores ambulantes com elevado imposto, e bem 
assim os proprietários de hotéis, casas de pensão e 
particulares que permittirem em suas casas ou esta-
belecimentos transações extranha ao seu ramo de ne-
gocio ou modo de vida.

Vai junto um projecto de lei que preencherá as 
necessidades do commercio, caso a digna Camara o 
ache objecto de suas nobres deliberações. O commer-
cio aqui representado julga a sua causa justa e conta 
merecer o apoio d’aquelles que dirigem os destinos de 
nosso município.

Pedreira, 15 de julho de 1914. Rogelio Rodrigues, 
Adriano Corsi, Ângelo Rizzi & Irmãos, Michelucci & 
Martinelli, José Consoli, David Gaíuppo, Aldo Corrigiari, 
Pascoal dos Santos, Joaquim Balladi, Maria Sarkis, Luiz 
Rossi, Francisco Julio Gonçalves, Sebastião Canesso, V. 
Hema Piva, Benevenuto Terolli, Luiz Novo'.

Acompanhava essa representação um Projeto 
de Lei, com cinco artigos.

Quinze dias após a entrada, o projeto apresen-
tado pelos comerciantes foi aprovado e convertido 
em Lei. Os vendedores ambulantes só seriam licen-
ciados se pagassem a licença por um mínimo de seis 
meses, e hotéis, pensões ou qualquer outra casa que 
permitisse que os mascates utilizassem suas salas 
para venderem suas mercadorias seriam penalizados 
com multas também.

A situação econômica se agravava muito; e, na 
Sessão de 20-10-1914, o prefeito Adolpho da Silva 
Pinto lamentou que a crise que afetava o País forçou-
-o a reduzir os ordenados dos funcionários, dizendo 
ainda que retomariam ao normal quando a situação 
melhorasse. Na Sessão seguinte, a Câmara tomou 
conhecimento de um Ofício, enviado pelos irmãos 
Ângelo e Antônio Rizzi, comunicando que em razão 
da crise, foram forçados a paralisar as atividades da 
fábrica de louças.

Chegou a vez dos alfaiates protestarem junto à Câ-
mara. Foi no dia 31-12-1914 que os vereadores tomaram 
conhecimento do seguinte Ofício (conforme consta):
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“llmos. Snrs. Presidente e mais membros da Ca-
mara Municipal de Pedreira.

Os abaixo assignado usufruindo do direito que a 
lei lhes concede, vem protestar perante a Camara Mu-
nicipal contra o desleal procedimento de muitos indiví-
duos residentes n'esta cidade, que exercem as ocultas 
o officio de Alfaiates, não pagando os impostos devidos 
e até barateando de tal maneira os preços de modo a 
fazer concorrência aos abaixo assignados que pontual-
mente cumprem o seu dever.

Esperam pois que a Camara Municipal de Pe-
dreira, tome enérgicas medidas afim de prohibir este 
abuso que muito os prejudica. Luiz Filippini, Paschoal 
dos Santos, Pedro Steola, Aldo Corrigiari, Antônio Sil-
vano Nozé, Alfredo Leopoldino, José Consoli, Moyses 
P. Basso”.

Os protestos dos comerciantes e dos alfaiates 
foi uma amostra da difícil situação que afetava as ati-
vidades econômicas. Sabe-se, por outras leituras, que 
até padeiro de Coqueiros (atual Arcadas) sofrendo 
grande queda nas vendas e em busca da sobrevivên-
cia, vinha a Pedreira vender pão procurando assim 
melhorar sua receita.

A situação se agravava cada vez mais. Em Ses-
são de 15-03-1915, o prefeito informou à Câmara 
que, em razão da “terrível crise que atravessamos” 
e apesar dos esforços, muitos contribuintes não es-
tavam pagando suas contribuições, e pediu autoriza-
ção, que lhe foi concedida, para tomar emprestado 
mais seis contos de réis. E, em 15-04-1915, o verea-
dor Vittorio Palanch entrou com duas indicações: a 
primeira para que o cargo de inspetor escolar fosse 
exercido pelo presidente da Câmara; a segunda para 
que o cargo de prefeito fosse exercido gratuitamen-
te. Ambas foram aprovadas. Em 30-07-1915, abor-
dando o preço de um imóvel que a Câmara preten-
dia comprar, o prefeito disse: “A isto devemos juntar 
a inconveniência do preço bastante elevado, em vis-
ta do muito sabido estado de desvalorização em que 
se acham presentemente os imóveis”.

Foi o proprietário rural e ex-vereador Silvio La-
zarini quem fez o seguinte relato: “Um senhor, dono 
de uma casa na Rua Manoel Cavalheiro, ofereceu seu 
prédio ao Felipe Lazarini, pai de Silvio, e em troca rece-
beria uma égua. Após pensar um pouco, o pai de Silvio 
disse: - Não. A égua me ajuda no sítio a transportar as 
coisas e até a arar a terra. E com a casa, o que eu faço, 
que estão ficando vazias?”.

Na época, o carro de boi era muito empregado 
nos transportes de cargas. Muitos ainda se lembram 
dele com saudades, principalmente do cantar das 

rodas de madeira que iam rangendo e produzindo um 
ruído, um tanto triste. Mas era característico da época 
e chegava até a ser famoso o “cantar dos carros de 
bois”. Tudo indica, porém, que a crise estava deixando 
os vereadores com os nervos à flor da pele, pois na 
Sessão de 16-08-1915 foi aprovada uma Resolução 
com o seguinte texto (parcial):

‘’Art. 1º - Os carros de bois só poderão transitar 
pelas ruas da cidade, não fazendo o ruído barulhento e 
incomodo que o vulgo denomina cantando”. 

MAIS DOIS IMPOSTOS. A crise se agravava e 
os vereadores julgavam que se criassem mais impos-
tos poderiam resolver a questão da falta de dinheiro 
nos cofres público. Assim, na Sessão de 04-10-1915, 
foi aprovado um projeto de lei enviado pelo prefei-
to, criando o IMPOSTO DE VIAÇÃO e o IMPOSTO DE 
VEÍCULOS.

Apregoavam os vereadores que o dinheiro ar-
recadado com o primeiro imposto seria aplicado no 
alinhamento e no nivelamento das calçadas e outras 
benfeitorias na cidade. O segundo imposto geraria di-
nheiro para ser aplicado na abertura e conservação 
das estradas municipais. Por registrar vários dados 
interessantes, segue a transcrição parcial desses de-
cretos (conforme consta):

“A Camara Municipal de Pedreira decreta: Art. 
1º) Fica creado o imposto de viação, cujo producto é 
destinado principalmente, á regularização dos alinha-
mentos e nivelamento das vias publicas e á outros me-
lhoramentos na cidade de Pedreira.

Art. 2º) Este imposto recahe sobre os proprietá-
rios de terrenos edificados ou não, situados nas ruas e 
praças comprehendidas no perímetro demarcado por 
esta lei, e deve ser cobrado de cada metro linear de 
terreno, segundo a tabella respectiva. (...)

(...) Art. 4º) Estão sujeitos ao imposto de via-
ção, os terrenos do perímetro constituído pelas se-
guintes partes da cidade: Praça Coronel João Pedro; 
Ruas Marechal Floriano Peixoto; Capitão Antônio Car-
doso (atual Rua Primo Frazato); XV de Novembro; D. 
Anna Francisca de Oliveira; Senador Siqueira Campos 
(entre a Rua XV de Novembro e o começo da estra-
da que vai até a Rua Capitão Antônio Pedro); Manoel 
Cavalheiro; Cezira de Queiroz; Capitão Antônio Pedro 
(desde o rio Jaguary até o começo do pasto perten-
cente a Rua Capitão Antônio Pedro e a primeira curva 
da estrada do matadouro); travessas do Rizzi (entre o 
largo da Matriz e o rio Jaguary), do Sapo e da Balsa; 
o largo da Matriz (entre a Rua Senador Siqueira Cam-
pos e a travessa do Rizzi) (...)”.
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Notas do autor:

a) A “estrada do matadouro” é a atual Rua José 
Rocco. O matadouro ficava próximo ao rio 
Jaguari, antes da estrada do Entre Montes;

b) Rua do Sapo era o trecho da Rua Cezira de 
Queirós entre as ruas São José e a Luiz Leite;

c) Rua da Balsa era a Rua São José, entre a Rua 
Cezira de Queirós e o rio Jaguari;

d) Muitos se referiam a um trecho da Rua 
Antônio Pedro como sendo a Itararé. No 
entanto, pela pouca literatura encontrada, 
entende-se que Itararé era o nome da área 
compreendida pela “baixada” entre as ruas 
São José, Ivan Maya de Vasconcellos, Santa-
na, Antônio Pedro, Luiz Leite e rio Jaguari.

O Imposto sobre Veículos tem a seguinte reda-
ção (parcial) (conforme consta):

“A Camara Municipal de Pedreira decreta: Capitulo 
I. Da Factura e conservação das estradas do município.

Art. 1º) Os serviços de factura e conservação 
das estradas geraes do município de Pedreira, passam 
a ser executadas pela Camara, que os custeará com o 
producto da renda do imposto sobre vehiculos (...)

(...) Art. 10º) A Camara terá animaes, carroças, 
ferramentas e mais objectos que foram precisos.

Capitulo II
Do modo como devem ser feitas e conservadas 

as estradas.
Art. 11º) As estradas geraes deste município serão 

feitas e conservadas de accordo com as seguintes pres-
cripções: § 1º) O leito terá a largura minima de cinco me-
tros e será perfeitamente carpido (...) § As pontes terão 
a mesma largura das estradas e poderão ser construídas 
sobre pilares de pedras ou escoras de madeira (...).

Tabella do imposto de vehiculos. 1) Automovel 
para conducção pessoal 25$000. 2) Automovel para 
transportar cargas 40$000 3) Bycicleta para conduc-
ção pessoal 6$000 4) Bycicleta para conduzir objectos 
10$000 5) Cabriolet ou aranha 10$000 6) Carretão de 
eixo fixo com 4 rodas 40$000 7) Carretela, barroche ou 
semelhante 15$000 8) Carro para venda de pão, cerve-
ja etc. de 2 rodas 15$000 9) Carro para venda de pão, 
cerveja com 4 rodas 20$000 10) Carro de praça 20$000 
11) Carro para enterro, com 4 rodas 25$000 12) Carro 
para enterro com 2 rodas 17$000 13) Carros de bois - 
ou de eixo móvel 70$000 14) Carroça baixa 30$000 15) 
Carroça para venda de agua pipa 20$000 16) Carroça 

para venda de hortaliças, frutas etc. 12$000 17) Carro-
ça pequena, com molas 12$000 18) Carroça pequena, 
sem molas 15$000 19) Carroção para condusir carnes 
verdes 30$000 20) Carroção de 4 rodas, com molas 
30$000 21) Carroção de 4 rodas sem molas 40$000 22) 
Carrocinha ou carrinho de mão 8$000 23) Motocycleta 
8$000 24) Tilbury 10$000 25) Troly 10$000”.

Na Câmara, em 16-11-1915, foram lidos os termos 
de um abaixo-assinado protestando contra o Imposto de 
Viação, cujo texto segue transcrito (conforme consta):

“Dizem os abaixo assignados, proprietários nesta 
Villa e Municipio de Pedreira, que tendo essa Camara, de-
cretado uma lei creando o imposto de metros corridos, 
nos prédios, muros e terrenos que se acham alinhados, 
embora sem passeios ou muros, vimos mui respeitosa-
mente representar-nos perante essa digna corporação e 
pedir o seguinte: Ficarmos isentos dos impostos de me-
tros das frentes dos prédios, e dos terrenos que ainda es-
tão sem passeios, porque como essa illustre corporação 
está ao par, que nós proprietários já estamos pagando 
um imposto fabuloso sobre os prédios.

Cobrando a Camara o imposto de metros ape-
nas nos terrenos murados e com passeios; esperando 
ser este abaixo assignado tomado na devida conside-
ração por ser de justiça. Pedreira, 12 de novembro de 
1915. José Pires de Araújo, Luiz Rossi, Nicolau Cardoso, 
Rondello Guglielmo, Aristodemo Canossa, Bruno Lim-
berte, Sita Diofebo, Theodoro Sironi, Vicente Canossa, 
Herminio dos Santos, Antônio Villela, João Etelli, Jo-
aquim Serra, Gargioni Manetti, Benevenuto Facioni, 
Benjamin Lago, Basilio Pires de Ávila, Virgílio Cranchi, 
Evasio Marginute, Archangelo Avi, Antônio Borini, An-
tônio de Piatti, Antônio Matiusso, Gaitano Tansini, José 
Pinto do Prado, João Simões, Antônio Longuin, Guilher-
me Filippini, Miguel Sarkis, Emma Piva, Antônio Panini, 
Luiz Panini, Pedro Sitta, Donato Badari, Anacleto Bor-
ghi, José Zanini, Giocondo Aggio, Francisco Geraldini, 
Amadeu Pogetti, Roza do Nascimento, Benevenuto Ti-
roli, Vittorio Mosini, Antônio Incáu, José Marchesi, Luiz 
Guerra, José Aggio, Cesar Corrigiari, Aldo Corrigiari, 
Emílio Catelan, João Grandesa, Antônio Silvano Nozé, 
Ângelo Guilherme Guerra, João Trevisan, Vicente Mo-
reira, Gerolamo Ferrari, Pedro Ferrari, José Puglia, Mi-
quelucci & Martinelli, Manoel Cavalheiro, David Gallup-
po, Adriano Corsi, Primo Gardesani, Jorge Bellix, Emílio 
Pieri, Sabino Leite da Silva, Campana Virgílio, Primo 
Frazatto, Antônio Sitta, João Francisco Henriques, Ro-
gelio Rodrigues, Manoel Jesus Guedes, Carlos Gianelli, 
Américo Pires de Camargo, Furlan Domingos, Alfredo 
Leopoldino, Stella Pasotti, Vitto Donato, Joaquim Balla-
di, Mario Pasotto, Rosa Grigollo, Ângelo Rizzi & Irmão, 
Giovani Nardelli, Anacleto Sporcatto, Roza Corazza, 
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Luiz Grandesa, Ivo José de Oliveira, Mariano Cantreva, 
José do Carmo, Jacinto Rodrigues, Rosa Aranha, Herd. 
de Geralda Barbosa, Conrado José de Lima, Herd. de 
Francisco Antônio de Almeida, Henrique Miranda, Elisa 
Masão, Felippo Felippini, Anna Euclidia Cruz, Vicente 
Arrellaro, Anna Francisca de Oliveira, Emiliano Pires 
de Ávila, Miguel Bacarelli, João Bacarelli, Elanos Peres 
Costa, Benvinda de Souza, Eloy Alves Cruz”. 

A crise persistiu, o desemprego aumentou, a po-
pulação sem dinheiro deixava de pagar seus tributos mu-
nicipais e muitos, após demolirem suas casas vendendo 
os materiais a qualquer preço, deixaram a cidade rumo a 
outras localidades. Apesar da criação de novos impostos 
e do aumento dos impostos já existentes, a arrecadação 
da Câmara reduziu. A situação financeira da Câmara fi-
cou dificílima. E, dessa forma, em 03-12-1915, foi lido em 
plenário um ofício elaborado pelo prefeito nos seguintes 
termos (textos parciais) (conforme consta):

"(...) Attingido inesperadamente, em meados do 
anno transacto, pela desesperadora aggravação da ter-
rível crise que já há longo tempo vinha se fasendo sentir, 
encontrou-se esta camara, de um momento para outro, 
com o seu estado econômico-financeiro um tanto anor-
malisado, porquanto, ao mesmo tempo que as despezas 
alias previstas pela lei orçamentaria precisavam ser co-
bertas, a arrecadação dos impostos decressia conside-
ravelmente, em virtude de se ter tornado mais intensa a 
grande e muito sabida falta de dinheiro com que, então, 
já luctavam os contribuintes (...).

(...) E não se encontrando o cofre municipal appa-
relhado, não só para resgata-los como também para 
realisar outros pagamentos inadiáveis, apesar de ter 
a Camara a receber quantia superior a dose contos de 
réis, de dividas activas, e cinco contos, mais ou menos, 
de impostos lançados no presente exercício, quantias 
essas cujo recebimento tem sido impossível ante o péssi-
mo estado de crise em que se encontra todo mundo (...).

(...) Attendendo ao fato de ser inferior a quinhen-
tos mil réis a existência em cofre e de montarem a quasi 
quinze contos, conforme se verifica abaixo, as dividas a 
que venho me referindo, solicito-vos autorização para 
contrahir, para a Camara, um empréstimo de quinse 
contos de réis, a juros máximos de 12% e amortisavel 
em prestações annuaes escrupulosamente fixadas (...)”.

Em meio a tanta crise, surge na Câmara uma 
notícia animadora. Era um Ofício assinado por Ângelo 
Rizzi & Irmão informando que reabririam a fábrica de 
louças no dia 1º de janeiro de 1916, e que apesar de 
não terem tirado lucro algum queriam fazer sua aber-
tura para mais um progresso do lugar. Por essa razão, 
estavam pedindo à Câmara isenção dos tributos muni-

cipais por cinco anos. Apenas por um ano foi concedi-
da a isenção.

MAIS IMPOSTOS. Dessa vez o pretexto foi o de 
normalizar a oferta e os preços de animais, aves e ovos 
para o consumo interno. Vamos ao texto que consta da 
ata da Câmara (16-11-1916) (conforme consta): 

Nota do autor: Eles denominavam “exportação” as 
vendas efetuadas para fora do município, ou seja, 
vender para outras cidades.)

“Indicação. Considerando que a exportação de 
ovos, frangos, cabritos e leitões para fora do município 
de Pedreira está prejudicando o consumo desse genero 
nesta cidade, tornando-se escasso e elevado seu preço, 
devido a exportação em grande escala pelos atravessa-
dores que percorrem diariamente as fasendas, conside-
rando que o imposto ora existente ainda é pequeno para 
por paradeiro a essa anormalidade, indico que a Cama-
ra Municipal eleve o imposto para 625$000 mil réis an-
nuaes aos mercadores e exportadores de frangos, ovos 
e outras aves, cabritos, leitões etc., letra 'O' da Lei nº 
120 de 28 de novembro de 1915”.

Na Sessão da Câmara de 15-10-1918, aprova-
ram a elevação do imposto de indústria e profissões 
a 1:000$000 (um conto de réis) para os comerciantes 
ambulantes de compra e vendas de aves, ovos, cabri-
tos, leitões etc. Essa mesma Resolução da Câmara de-
terminou ainda que:

a) Os negociantes eram obrigados a manter um 
depósito em Pedreira e a manter estoque 
desses animais para venda à população e só 
poderiam vender o excedente;

b) Ficava proibido transportar aves de cabeça 
para baixo;

c) Pagando a licença, só uma pessoa poderia tra-
balhar como comerciante;

d) O licenciado poderia trabalhar apenas com 
aves, ovos, cabritos, leitões etc. Se fosse en-
contrado vendendo qualquer outro produto, 
seria multado em 50$000; e se recaísse na 
mesma falta, teria a licença cassada.

Com a sobrecarga tributária, os comerciantes 
ambulantes passaram a procurar as estações de outras 
localidades para despacharem suas mercadorias. Esse 
fato foi revelado pelo prefeito Luiz Wenceslau de Godoy 
Moreira, em uma Sessão de Câmara. Mas todos deixa-
ram de pagar a licença para tal atividade. Na Fig. 57, é 
possível visualizar uma cópia da ata da Sessão da Câ-
mara, realizada em 14-06-1919, na qual o prefeito Luiz 
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Wenceslau, entre outras coisas disse: “Que ninguém 
procurou a prefeitura para obter a licença para comer-
cializar aves, ovos etc.”.

DÍVIDA DA CÂMARA. A Câmara não conseguia 
se livrar das dívidas. Na Sessão de 15-01-1919, o pre-
feito fez um relato informando que o débito da casa 
era 68:821$200, dos quais estavam os empréstimos 
feitos no passado, e que em caixa havia 640$000.

GRIPE ESPANHOLA 

Em 30-11-1918, falando aos demais vereado-
res em plenário, o prefeito Luiz Wenceslau de Go-
doy Moreira disse (conforme consta):

"(...) que com a maior saptisfação trasia ao 
conhecimento da Camara que a epedemia de gri-
ppe que tanto mal tem feito na capital e em diver-
sas cidades do interior, ceifando impiedosamente 
tantas vidas preciosas, felismente para Pedreira 
está completamente extincta não tendo se registra-
do nenhum caso novo nem vidas a lamentar.

As medidas que a Camara aconselhou o Exe-
cutivo a por em prática foram rigorosamente postas 
em pratica, tendo a prefeitura ordenado soccoros 

médicos, e remedios a pessoas reconhecidamente 
pobres. Não houve felismente necessidade de ser 
instalado um hospital provisorio para recolher-se 
as pessoas enfermas porque os casos foram relati-
vamente diminutos, ficando mais uma vez provado 
que Pedreira é um lugar saluberrimo”.

A VIDA NÃO ESTAVA FÁCIL

Os pedreirenses procuravam meios de ameni-
zar a crise econômica e financeira que, de fato, asso-
lava boa parte do mundo em razão da Guerra Mundial 
e cujo ápice ocorreria no ano de 1929 com o estouro 
das Bolsas de Valores. Havia os ferreiros que fabrica-
vam carroças com suas ferragens, além de produzi-
rem e colocarem ferraduras nos animais, como cava-
los, éguas, burros e mulas, utilizados nas montarias 
e também puxar carroças, arados e até movimentar 
engenhos de cana e pipas em olarias.

Havia os “seleiros”, homens que em suas casas 
ou nas fazendas consertavam arreios para montarias 
e também os de carroças, charretes, trolys etc. Quan-
do os “seleiros” iam a uma fazenda fazer tais conser-
tos, chegavam a passar semanas nesse trabalho. Ou-
tra figura famosa na época era o funileiro (também 

Fig. 57 - Cópia 
da ata da Sessão 
realizada em 14-06-
1919 (Lv. 10, fl. 3vº)
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Fig. 58 - Cópia da ata da Sessão de 30-01-1919 (Lv. 9, fl 96vº)

Fig. 59 - Cópia da Ata versando sobre hipoteca do Dr. Sylvio de Aguiar Maya
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folheiro), o qual no linguajar da época era chamado 
de “foiero” (trabalhava com folhas de metais).

O óleo comestível, o querosene e outros pro-
dutos de consumo doméstico vinham acondiciona-
dos em latas que eram guardadas pelas famílias. 
Quando o “foiero” passava, e de acordo com as ne-
cessidades, as famílias entregavam as latas, e dias 
mais tarde recebiam de volta artísticas bacias, ou 
frigideiras, ou canecões; e entre muitos outros ob-
jetos eram utilizadas as latas com capacidade de 20 
litros na qual se guardava a banha derretida que se 
obtinha do toucinho dos porcos que se matavam 
em casa. É bom relembrar que, na ausência das ge-
ladeiras e a fim de preservar a carne de porco por 
um período mais longo, ela era cozida em peque-
nos pedaços e mergulhada na lata junto à banha 
derretida. Assim ela se conservava e no momento 
do consumo era só tirar da lata, aquecer e devo-
rá-la. É evidente que os “foieros” cobravam uma 
pequena quantia pelo serviço, pois esse era seu 
ganha-pão. Certamente, eram verdadeiros artistas 
que deixaram saudades em quem os conheceram.

Havia também os consertadores de guarda-
-chuvas. Archangelo de Avi era respeitado nessa 
área. Os serviços de alfaiates e costureiras estavam 
no auge em certa época. Eram quase inexistentes 
as lojas de confecções. Na prática, as pessoas se di-
rigiam até as “vendas” ou os armazéns de “secos e 
molhados” onde compravam as fazendas (tecidos) 
e as entregavam para o alfaiate ou a costureira que 
as confeccionavam sob medida. Eram eles também 
profissionais de grande habilidade.

Pelos jornais e pelos livros de ata da Câma-
ra e Registros de Alvarás de funcionamento, nota-
-se que o comércio de lenha gerava a ocupação de 
muitas pessoas que as transportavam com carroças 
ou carros de bois. Fábricas foram montadas para 
produzirem anil e tinta de escrever, ladrilhos de ci-
mento com uma face desenhada em cores, sabão, 
macarrão, cerveja, chapéus, artigos de vime e de 
madeira. Essas empresas, no entanto, eram peque-
nas, incapazes de absorverem toda mão de obra 
disponível em Pedreira.

Ocorria então a debandada de trabalhadores 
pedreirense para outras localidades e em especial 
para São Paulo onde o império industrial de Fran-
cisco Matarazzo se expandia. Num gesto que traduz 
bem o espírito dos vereadores na ocasião segue uma 
cópia extraída diretamente do Lv. 9, fl. 96vº, das atas 
da Câmara, que trata da Sessão de 30-01-1919:

“O SUSTO: O prefeito Luiz Wenceslau de Godoy 
Moreira ficou sabendo que o Dr. Sylvio A. Maya, a fim 

de conseguir um empréstimo de seiscentos contos 
de réis em São Paulo, havia hipotecado todo o patri-
mônio de sua usina hidrelétrica, inclusive geradores, 
como garantia”.

Esse acontecimento gerou preocupação entre 
os vereadores que decidiram consultar um advogado. 
Cópia da ata da Sessão de 30-09-1919 (Lv. 10, fl. 12), 
na Fig. 59.

Foi consultado o advogado Dr. Costa Carvalho 
que certamente esclareceu que o Dr. Sylvio havia 
efetuado uma operação legal e própria para o mundo 
empresarial. Nada havia a fazer. Alguns anos mais 
tarde, Pedreira seria beneficiada por esse empréstimo.

NOVA ESTAÇÃO DA MOGYANA

Durante a década de 1900 a 1910 havia recla-
mações do público e protestos dos vereadores contra o 
desleixo da Companhia Mogyana com o estado geral da 
estação que recebia as cargas e abrigava os passageiros 
antes do embarque. Na ata da Sessão realizada em 15-
02-1920, há um trecho que diz (conforme consta):

“(...) o vereador Sr. Pinto requereu para que a 
sessão fosse suspensa afim das commissões darem 
parecer em diversos papéis urgentes e ir a estação da 
estrada de ferro para ver o logar que o Dr. engenheiro 
Homem de Mello péde permissão para recuar o gradil, 
onde vai ser construída a nova estação (...)”.

Assim, fica evidente que o atual prédio da Praça 
Cel. João Pedro não é o original. A primeira estação, pelo 
que se deduz das leituras que a ela se refere, era peque-
na e inadequada tanto para armazenar as cargas como 
para atender o público usuário com algum conforto.

LÂMPADAS NAS RUAS

Atendendo à solicitação da Câmara, em 30-09-
1920, o Dr. Sylvio Maya informou que em Pedreira 
havia 94 braços de iluminação pública com lâmpadas 
de 32 velas que, em média, duravam seis meses. Entre 
elas não estavam as da Rua Manoel Cavalheiro que só 
foram instaladas em março de 1922.

MAIS IMPOSTOS. Também o leite e a lenha que 
esquentava os fogões domésticos tiveram seus tribu-
tos agravados por uma Resolução que foi aprovada na 
Sessão de 15-12-1923 e cuja cópia da Ata está transcri-
ta na Fig. 60.

É bom lembrar que o leite vinha dentro de um 
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latão, em cima de uma carrocinha. O entregador colo-
cava um canecão dentro do latão para retirar o leite, 
que era despejado na vasilha que se encontrava nas 
mãos da dona de casa que o aguardava. Geralmente, 
o leite vendido era marcado em uma caderneta e pago 
no final do mês.

A lenha chegava até as casas em carroças e des-
pejada em cima das calçadas (se houvesse). Quando o 
casal era novo e com crianças pequenas, a mulher re-
colhia os paus com diâmetros médios e as crianças re-
colhiam os finos. À tarde, quando o marido retornava 
do trabalho, recolhia os tocos mais pesados. Se a família 
tinha filhos moços, então a coisa ficava mais fácil, pois 
com dois ou três homens uma viagem de lenha era reco-
lhida rapidamente. Os paus médios eram rachados com 
o machado em vários pedaços para caber na boca do 
fogão. Já os paus grandes eram rachados usando duas 
cunhas que eram cravadas na madeira por uma marreta 
com 5 kg. Toda lenha era guardada em ranchos, mesmo 
que precários, para se manter seca. Encharcada, produ-
zia muita fumaça, mas não inflamava.

MAIS IMPOSTOS. Eles foram aprovados em 15-
12-1923 e recaíram mais uma vez sobre os proprie-
tários rurais. Novamente declararam que o dinheiro 
arrecadado com esse tributo seria aplicado na con-

servação das estradas rurais. É o seguinte o texto des-
sa lei (conforme consta):

“A Camara Municipal de Pedreira, decreta. Artigo 
1º) Todos os lavradores do município ficam sujeitos ao im-
posto de industria e profissão, cujo lançamento será feito 
annualmente, de accordo com as disposições da presente 
lei. Artigo 2º) O producto do imposto será especialmen-
te destinado ás despesas de abertura e conservação das 
estradas de rodagem do município. Artigo 3º) Os contri-
buintes do imposto serão classificados em oito (8) catego-
rias, tomando-se por base o valor venal do immovel rural 
onde exercem a profissão, directamente ou por interposta 
pessoa, de accordo com a tabella A (...)”.

MAIS IMPOSTOS. Dessa vez foi o vereador Pe-
dro Ferrari que, na Sessão de 15-12-1923, indicou para 
que fosse elevado a 50$000 (cinquenta mil réis) anual 
o imposto sobre carroças de ganho. A instituição dos 
novos impostos e a elevação dos que já existiam ge-
rava protestos da população já em decadência finan-
ceira. As atas da Câmara da época registraram muitos 
desses protestos. O café já não produzia as riquezas 
como nos tempos áureos. As propriedades urbanas, os 

Fig. 60 - Cópia da ata da Sessão de 15-12-1923 aumentando os impostos sobre leite e lenha
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prédios e os terrenos se desvalorizavam. Fazendeiros 
se endividavam na esperança de verem a situação me-
lhorar. Até o Padre Moyses de Miranda, pároco local, 
provavelmente em seu desejo de colaborar com os pe-
dreirenses para amenizar a crise, pensou em montar 
uma fábrica de papaína.

Comentando a intenção do padre, o articulista 
que se apresentava como “Xis Pê” em artigo um tanto 
irônico, publicado no jornal “O 24 de Outubro”, de 25-
10-1931, assim se manifestou (conforme consta):

“Uma nova industria para Pedreira - Sabemos 
que o Ver. Pe. Moisés de Miranda, vigário da paróquia, 
pretendia montar nesta cidade uma nova industria- a 
extração da papaína do mamão. Industria muito ren-
dosa, pois chegou-se a vender aquele produto, pelo 
compensador preço de 10$000 o quilo.

Como é sabido, Pedreira faz larga cultura do ma-
moeiro, e se fosse adiante a ideia do Pe. Moisés de Mi-
randa, então seria feita grande propaganda no sentido 
de incentivar a plantação do mamoeiro, sendo todo 
fruto adquirido para a fabricação da papaína.

Façamos uma ideia o que seria para Pedreira 
essa nova industria: um grande barracão com enorme 
chaminé; logo de começo daria serviço para mais de 
cincoenta pessoas, sendo duplicado esse numero após 
um ano; caminhões carregados da preciosa fruta, en-
contravam-se em zig-zag pelas nossas ruas. Modernos 
maquinismos para a fabricação, enlatamento e encai-
xotamento do produto para a exportação. Seria con-
tratado um quimico alemão (porque alemão é bicho 
para isso) para dirigir a promissora industria de uma 
sociedade anônima.

Se tal acontecesse, veriamos esses morros trans-
formados em alinhados mamoeiros, nem uma casa 
fechada, dinheiro á rodo, um labutar insano, Pedreira 
teria outra vida e os negociantes gordos e refestelados 
dirigiam os seus estabelecimentos porque venderíam 
no CONTADO.

Infelizmente tudo é um sonho... Pedreira dorme 
na inércia, um terço de suas casas está fechada, os 
negociantes gritam e cochilam nos balcões, porque 
não há comercio, não há DENARO, a libra cahiu e dolar 
não ha. Nem tampouco, a fabrica de papaína será 
uma realidade, pois os produtos importados, apesar 
da alfandega e OTRAS COSITAS MAS, ficam muito mais 
barato, sendo mais preferidos... Ora, confirma-se o 
ditado: santo da terra não faz milagre”.

Nesse artigo do “Xis Pê” ficou bem retratada a 
real situação de Pedreira: casas fechadas, comerciantes 
cochilando atrás do balcão, a cidade parada e o dinheiro 
não circulava. Apesar das tentativas heroicas de muitos 
pedreirenses para montar empresas, nada dava certo, 

pois não era apenas Pedreira que estava em crise. O Bra-
sil e o mundo tinham suas economias abaladas.

Os vereadores tudo faziam para que as coisas me-
lhorassem, não apenas para cumprir seus deveres de ad-
ministradores municipais, mas também porque eles mes-
mos tinham suas propriedades se desvalorizando. A luta 
que o Tenente-Coronel João Pedro havia travado para 
conseguir a emancipação e o progresso do local outrora 
chamado de “Sertão do Jaguary” não podia ter sido em 
vão. Muitas famílias inteiras e partes de outras já haviam 
deixado a decadente Pedreira e partido para outras locali-
dades, principalmente São Paulo. As pessoas que ficaram 
na cidade tinham a desesperança evidenciada em seus 
semblantes e nos comportamentos.

Era o dia 6 de outubro de 1924, às 12h. O trem 
das 11h30 que rumava a Amparo já havia passado, api-
tando. Mulheres lavavam roupa em uma bica de água 
que havia no centro da Praça Cel. João Pedro (Fig. 61). 
Um Ofício havia sido entregue à Câmara Municipal 
cujo prédio ficava próximo à bica de água e encostado 
na estrada de ferro. Era uma proposta formulada pelo 
então proprietário e gerente da Usina Hidroelétrica Ja-
guary, Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

Ela deveria ser lida na Sessão ordinária que de-
veria ocorrer no dia 15 de outubro de 1924, mas era 
importante demais para se esperar tanto tempo.

Pedreira precisava, quanto antes, mudar seu 
rumo e ingressar de fato num período de prosperidade.

Convocou-se então uma Sessão Extraordinária es-
perando assim acelerar os bons e tão desejados aconteci-
mentos. Estavam presentes os vereadores Américo Pires 
de Camargo, que era o presidente da Casa, e mais Flamí-
nio de Campos Leme, Pedro Ferrari e Alexandre Munaret-
ti. Com causa justificada estavam ausentes os vereadores 
Dr. Ivan Maya de Vasconcelos e Luiz Wenceslau de Godoy 
Moreira, sobrinho do fundador de Pedreira. Foi lido o en-
tão o Ofício cujo bem-aventurado conteúdo segue trans-
crito da Ata Sessão  (conforme consta):

“A llma. Camara Municipal de Pedreira, O abaixo 
assignado, engenheiro, director-gerente da Empreza 
Hidro-electrica Jaguary, requer dessa egregia Congre-
gação, as seguintes concessões para a installação de 
uma fabrica de Fiação e Tecidos nesta cidade:

1º) A Camara fará doação do terreno necessário 
para a installação da fabrica.

2º) Dará isenção de impostos municipais pelo 
prazo de 25 annos;

3º) Como a Empreza Hidro-electrica Jaguary, 
concessionária da luz e força deste município, está di-
rectamente ligada a este emprehendimento, pois para 
fornecer a força terá que augmentar a sua usina gera-
dora e importar do estrangeiro novos machinismos com 
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capacidade de accionar as machinas da fabrica, e, sendo 
hoje esses machinismos de custo elevadíssimo, devido 
ao nosso cambio baixo, a Camara concordará em: 

a) Augmentar para o dobro a illuminação publica, 
b) A Empreza ficará com o direito de modificar 

de accordo com a Camara a tabella de illuminação 
particular, levando em consideração a depreciação da 
nossa moeda.

c) A Camara proroga pelo prazo desta concessão 
o contracto que tem com Empreza para o serviço de 

illuminação publica.
d) A clausula 14 desse contracto na parte refe-

rente a substituição gratuita de lampadas communs 
(que são as de filamento de carvão, hoje inteiramente 
fóra de uso e que não existem mais no commercio) e a 
clausula 33 ficarão sem efeito.

4º) O abaixo assignado propõe-se a organisar 
uma companhia com o capital inicial de mil contos para 
a installação de uma fabrica de Fiação e Tecidos, que 
alem de valorisar os prédios e terrenos urbanos, irá va-

Fig. 61 – Bica de água na Praça Cel. João Pedro tendo ao fundo a atual Rua Vascon (antiga Rua João Pedro)
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lorisar as terras com plantações de café, que passarão a 
ser cultivadas com algodão, cultura essa fácil e de gran-
de remmuneração. O algodão é o nosso ouro branco e 
será uma das maiores riquesas da nossa Patria.

Pedreira, 30 de setembro de 1924. Sylvio de 
Aguiar Maya”.

Nesse Ofício, o Dr. Sylvio toca em dois pontos 
que muito preocupavam a população pedreirense, e 
principalmente os vereadores: 1º - Ele fala em valorizar 
os prédios e os terrenos urbanos que se encontravam 
com os valores em decadência; 2º - Como o café já não 
era mais a grande fonte de riquezas, ele acena com o 
algodão, o ouro branco que, segundo suas afirmações, 
seria “uma das maiores riquezas da nossa Pátria”. O 
ponto culminante da crise do café ocorreria em 1929 
com a quebra das Bolsas de Valores em todo mundo.

Quem tem algum conhecimento sobre o que 
ocorre nos bastidores de uma Casa Legislativa sabe 
que sempre em torno de um projeto, como o proposto 
pelo Dr. Sylvio de Aguiar Maya, surgem algumas dúvi-
das quanto à conveniência ou não de se conceder tal 
terreno e da tão prolongada isenção de tributos muni-
cipais. Não faltam também os que para fazer uma mé-
dia com os trabalhadores se colocam contra as empre-
sas e os empresários. Enfim, uma proposta como a que 
havia sido apresentada à Câmara sempre ocasionaria 
algum debate.

Não foi o que aconteceu nessa oportunidade. 
Pedreira era um barco afundando e todos os vereado-
res reconheceram que a proposta surgia, no mínimo, 
como um bote salva-vidas. Ali deixaram de existir os 
políticos Republicanos e os Democratas. Eram verea-
dores de uma cidade em decadência, onde todos se-
riam atingidos pela desvalorização de seus imóveis e, 
pior ainda, estavam com suas rendas comprometidas 
ameaçando até mesmo a própria sobrevivência.

Assim, tão logo foi terminada a leitura da pro-
posta, os vereadores Alexandre Munaretti, Pedro Fer-
rari e Américo Pires de Camargo apresentaram a se-
guinte indicação (conforme consta):

“Indicamos que fique a Prefeitura Municipal, au-
torisada a entrar em negociações para a compra do 
terreno onde tem de ser installada a fabrica de Fiação 
e Tecidos que o senhor dr. Sylvio de Aguiar Maya, pre-
tende installar nesta cidade”.

A Sessão foi suspensa por alguns minutos para 
que a Comissão de Fazenda emitisse o devido “Pare-
cer” que consistiu no seguinte (conforme consta):

“Parecer nº 5 - A Comissão de Fazenda tendo es-

tudado miticulosamente o requerimento do senhor Dr. 
Sylvio de Aguiar Maya, empresário da Hidro-Electrica 
Jaguary, que se propõe a installar uma fabrica de Fia-
ção e Tecidos nesta cidade, com o capital de mil contos 
de réis e estando de pleno accordo com o requerimento 
é de parecer que seja approvado visto os grandes e in-
contestáveis benefícios que trará ao nosso Município. 
Fica a Prefeitura autorizada a lavrar com o requerente 
os respectivos contractos voltando estes a ractificação 
da Camara Municipal para a sua approvação. Pedro 
Ferrari, Alexandre Munaretti”.

Nessa mesma Sessão, de 06-10-1924, aprovaram 
a concessão do terreno e a isenção dos tributos muni-
cipais. Em nova Sessão Extraordinária, realizada no dia 
20 do mesmo mês e ano, foi lida a escritura do contra-
to lavrado em 07-10-1924, no Cartório do 1º Tabelião 
de Amparo, cujo titular era Clovis Ferreira de Camargo. 
Além do que constava no Ofício que o Dr. Sylvio enviou 
à Câmara foram acrescentados aos termos da escritu-
ra mais os seguintes itens: que a isenção por 25 anos 
abrangeria os meios de transporte e o comércio da fá-
brica; que a empresa teria a servidão das ruas para pas-
sar com suas linhas telefônicas particulares; que a con-
tar do dia em que fosse lavrada a escritura de doação do 
terreno, a empresa teria trinta dias para iniciar as obras 
de instalação da fábrica. Esse contrato foi registrado no 
1º Tabelião de Amparo, no Livro 19, fl. 22.

Foi firmado também um novo contrato referen-
te à concessão do direito de exploração da energia elé-
trica, no qual os direitos da empresa foram ampliados. 
No contrato referente à Fiação e Tecidos, no item V, 
consta textualmente que: “a companhia obriga-se a 
montar primeiramente a fábrica para fiação de algo-
dão com o mínimo de três mil fusos, podendo instalar 
a tecelagem quando julgar conveniente”. O prefeito 
que assinou o contrato com o Dr. Sylvio foi o Coronel 
Flamínio de Campos Leme. Além de aprovar os termos 
da escritura a Câmara autorizou o prefeito a comprar 
da viúva e herdeiros de Manoel Cavalheiro, por quatro 
contos de réis, o terreno e doá-lo para a construção da 
fábrica, uma vez que para isso poderia fazer a opera-
ção de crédito que fosse necessária.

A Câmara agiu rapidamente e cumpriu sua parte. 
Fez o que era possível para gerar empregos e reativar 
a economia pedreirense. Aumentaria também a arreca-
dação da Câmara, pois os trabalhadores estariam gas-
tando mais no comércio que também melhorava e mais 
contribuía. A Cerâmica Santa Rita dos irmãos Ângelo e 
Antônio Rizzi estava em atividade e proporcionava mais 
ou menos 80 postos de trabalho. Não era o desejável, 
mas ajudava e fixar muitas famílias em Pedreira. Na Fig. 
62, foto tirada no ano de 1936 da construção de um pa-
vilhão da Companhia Fiação em expansão.
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A FIAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Em 30-03-1926, foi lido no plenário da Câmara 
Municipal de Pedreira um Ofício comunicando que a 
Fiação já estava funcionando, justificava o atraso e pe-
dia que a multa fosse relevada. Segue o texto desse 
comunicado (conforme consta):

“O abaixo assignado Director Superintendente 
da Companhia Fiação e Tecidos de Pedreira, socieda-
de Anonyma com sede em São Paulo, tem a honra de 
communicar a essa illustre Camara Municipal que, des-
de meiados do mez de fevereiro p.p. está trabalhando a 
fabrica de Fiação 'Sta. Sofia' de propriedade d’aquella 
companhia, fabrica essa construída e montada pelo sig-
natário desta, de accordo com o contracto celebrado 
com essa digna Edilidade em novembro de 1924.

Devido a falta de materiais para contrucção, 
falta de operários competentes, devido a demora dos 
machinismos nas Docas de Santos e dificuldades de 
transportes e principalmente devido á grande quanti-
dade de peças de machinas que chegaram quebradas 
e necessitaram concertos demorados, foram precisos 
mais 3 meses além do praso que o contractante espe-
rava para fazer funccionar a fabrica.

Por esses motivos, motivos de força maior, o 
abaixo assignado requer lhe seja relevada a multa a 
que involuntariamente incorreu.

Pedreira, 26 de março de 1926 - Sylvio de Aguiar 
Maya”.

A multa foi perdoada e já se sabia então o moti-
vo de o Dr. Sylvio ter tomado um empréstimo de seis-
centos contos de réis e que tanto preocupou os políti-
cos pedreirenses.

No contrato firmado entre a Câmara Municipal e 
o Dr. Sylvio de Aguiar Maya para a instalação de uma 
fábrica de fiação e tecelagem, há um item no qual cons-
ta que a fábrica de fiação teria sua instalação iniciada 
em 30 dias e que a tecelagem seria instalada “quando 
julgar conveniente”. Ela nunca foi implantada, ou me-
lhor, no início da década de 1960, o Dr. Sylvio montou 
uma pequena tecelagem, com poucas máquinas, na Rua 
Cezira de Queiroz, mais ou menos na altura do número 
141/153, mas ela funcionou pouco tempo e fechou.

Foi o prefeito Adolpho Lenzi que tratou desse 
assunto; e após entendimentos com o Dr. Sylvio apro-
vou-se a Lei nº 495, de 21-10-1965. Com essa lei de-
sobrigou-se a Companhia Fiação do dever de montar 
a “tecelagem” e em troca vários terrenos retornaram 
ao patrimônio público municipal. Um resumo dessa lei 
está transcrito (conforme consta):

“Lei nº 495
Justificativa - (...) em virtude de a Cia. Fiação 

Pedreira, ter recebido por doação da Prefeitura Muni-

Fig 62 – Construção de um pavilhão para expansão da Companhia Fiação no ano de 1936
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cipal de Pedreira, em data de 24 de outubro de 1924, 
por escritura pública, uma quadra de terreno situado 
à Rua Antônio Pedro, medindo 83,50 metros por 124,5 
metros da frente aos fundos, para a construção de uma 
'Tecelagem' com o mínimo de 50 operários, e tendo já 
decorridos daquela data 41 anos e não tendo sido exe-
cutada a construção, em virtude da permissão que a 
referida Cia. tem para efetua-la, ‘quando achar con-
veniente’ e constando na mesma escritura proibição à 
Prefeitura de abertura de novas ruas no terreno doado, 
e para que nossa cidade não continue com dificuldade 
em expandir-se e dada a falta de terreno para constru-
ções Públicas, a Câmara Municipal decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a 
celebrar em conjunto com a Cia. Fiação Pedreira, uma 
outra escritura no sentido de se revogar em parte, a 
de 24-10-1924, e, outorgando nova escritura doando 
definitivamente à aquela Cia. parte daquela área fican-
do reservado para o patrimônio da Municipalidade de 
Pedreira: 1) um terreno situado na Rua Antônio Pedro 
medindo de frente 25 metros e da frente aos fundos 
51 metros, confrontando do lado direito com o pro-
longamento da Rua São José e pelos fundos com a rua 
projetada N° 1, com a área total de 1.250 metros qua-
drados; 2º) mais as áreas necessárias para abertura do 
prolongamento da Rua São José e Rua Projetada N° 1, 
sendo essas com 9 metros de largura; 

Nota do autor: A Rua Projetada nº 1 é a atual Rua 
Dr. Ivan Maya de Vasconcellos.

Fig. 63 – Foto do Dr. Sylvio em uma de suas viagens 
ao exterior. Ao fundo o aeroporto de Congonhas

Fig. 64 - Foto mostrando: 1º um algodoal; 2º a estrada de ferro da Companhia Mogyana; 3º 
os terreiros de café; 4º a sede da Fazenda Triunfo, do Dr. Sylvio de Aguiar Maya, que também 

tinha sido propriedade do Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira, onde faleceu
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Artigo 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
receber em doação da Cia. Fiação Pedreira um terre-
no com a área de 830 metros quadrados, medindo na 
Rua Waldemar Cartarozzi, 19 metros, na rua Projetada 
número um 46 metros e no prolongamento da Rua São 
José 17 metros, nos fundos confrontando com Romano 
Volpim e Cia e Fiação Pedreira. (...)

Artigo 4º - (...) Fica o Prefeito Municipal autori-
zado a receber também em doação área de terreno da 
Companhia Fiação Pedreira, localizada na Rua XV de 
Novembro, para abertura da rua projetada n° 1, para-
lela à Rua Antônio Pedro”.

Apesar dos empregos gerados pela Cerâmica 
Santa Rita e pela Cia. Fiação Pedreira, muitos pedrei-
renses ainda deixaram a cidade em busca de outros 
locais. É difícil saber quantas famílias foram embora, 
mas relatamos a seguir algumas delas: Ággio, Alface, 
Arruda, Ártico, Assis, Baccarelli, Bellix, Bicudo, Broglio, 
Candian, Carneiro, Carvalho, Corazza, Corsi, Ferramó-
la, Filippini, Galli, Ganzarolli, Geraldini, Gianelli, Godoy 
Moreira, Gonçalves, Manfredini, Martinelli, Massaine, 
Palanch, Parpinelli, Pieri, Pires de Camargo, Polizél, Ri-
ghetti, Rossi, Serafim, Silveira, Steula, Strazzi, Tortima, 
Volpim, Zapellini e muitas outras.

ESTRADA JAGUARY-AMPARO 

Na carta de sesmaria, concedida a quatro cida-
dãos atibaienses, onde atualmente encontra-se par-
te do território pertencente ao município de Pedreira, 
cita-se uma “picada” que ia até a estrada dos Goiases. 
Com o tempo, essa picada foi ampliada e transformada 
num caminho apropriado ao tráfego de carroças. Mas 
os carros já apareciam no cenário mundial e exigiam es-
tradas melhores. O presidente do Estado de São Paulo, 
que ampliou esse caminho, foi Carlos de Campos, filho 
do ex-presidente Bernardino de Campos, que deixou o 
leito dessa estrada em condições de receber o tráfego 
automotivo. Tendo ele iniciado sua carreira política na 
cidade de Amparo, veio pessoalmente inaugurar tão 
importante obra. A esse respeito, a ata da Câmara Mu-
nicipal, referente à Sessão Extraordinária realizada em 
02-06-1926, registra o seguinte (conforme consta):

“A Prefeitura communicou verbalmente que de-
vendo passar por esta cidade no dia 19 do corrente o se-
nhor presidente do Estado, que vem inaugurar a Estrada 
de Rodagem de Jaguary a Amparo, e como necessita 
tomar certas e determinadas providencias para a sua 
recepção vem pedir a Camara a abertura de um credito 

para occorrer a essas despesas. A Camara deliberou que 
ficasse a prefeitura autorizada a dispender o que julgas-
se necessário e depois apresentasse a consideração des-
tas referidas contas para a abertura de crédito, visto não 
poder precisar em quanto irá dispender.

Foi nomeada uma commissão composta dos se-
nhores Dr. Ivan Maya de Vasconcelos, Francisco Julio 
Gonçalves, Adriano Corsi, vereadores para trabalhar 
nos preparativos de recepção bem como os funcciona-
rios municipaes Artur Cardoso e José Massaine”.

Na Sessão seguinte (15-06-1926), informou-se 
que foram adiadas as solenidades da inauguração para 
28-06-1926. Essa estrada provocou alguns acontecimen-
tos progressistas no local. No final do ano de 1927, ou 
no início de 1928, foi instalada a primeira bomba de ga-
solina para abastecer veículos automotores. Ela foi ins-
talada na Praça Cel. João Pedro, nº 24 (próximo ao atual 
nº 70). Em janeiro de 1927, duas empresas de transpor-
te coletivo pediram à Câmara isenção de impostos mu-
nicipais para instalar linhas de ônibus entre Campinas e 
Amparo. As empresas eram a Auto-Ônibus Selecta, de 
propriedade de Salim Oazi, com sede na cidade de Am-
paro, e a Auto-Viação Interurbana, de propriedade de 
Oscar de Seixas Queiroz, com sede na cidade de Campi-
nas. A Câmara concedeu as duas isenções.

Uma dessas empresas ficou famosa por muitos 
anos como “A jardineira do Salim”. A estrada era de terra 
e por onde ela passava levantava muita poeira. Os que 
a conheceram jamais a esqueceram. E, em 15 de Março 
do mesmo ano, a Câmara autorizou a Prefeitura a com-
prar o primeiro autocaminhão (usado) por 3:450$000 
(três contos e quatrocentos e cinqüenta mil réis)

Era interessante a bomba de gasolina antiga. Ha-
via um tanque subterrâneo, com 4.000 litros de com-
bustível. Tinha entre 1,70 m e 1,90 m altura e 60 cm 
na base. Na parte de cima da bomba havia um grande 
tubo de vidro com números escalonados assinalando as 
medidas de 1 a 50 litros (mais ou menos). O frentista, 
movendo manualmente uma alavanca, bombeava a ga-
solina para cima e dentro do tubo de vidro até atingir a 
quantia solicitada pelo freguês. Em seguida, ele coloca-
va o bico da mangueira na boca do tanque e abria um 
registro, e assim o combustível descia por gravidade.

A mangueira, descendo do tubo de vidro, ia até 
o chão e depois subia até a boca do tanque forman-
do uma curva onde alguma gasolina ficava depositada. 
Não raro, ocorria um bate-boca entre o frentista e o 
cliente que exigia que a mangueira fosse levantada para 
que todo combustível passasse para o tanque do carro.

A primeira bomba instalada na Praça Cel. João 
Pedro era da Standard Oil Company of Brazil e era da 
marca Gilbarco, confira na Fig. 65. 
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 A segunda bomba (marca Wayne), no final do 
mês de maio de 1931, foi instalada no início da Rua 
XV de Novembro, nº 52. Em 1927, poucos carros eram 
abastecidos por dia.

MAIS IMPOSTOS. Foi em 29-10-1927 (Lv. 11, fl. 92) 
que os vereadores aprovaram a “taxa sanitária” que con-
sistia em cobrar mais 10% sobre os tributos que fossem 
pagos pelos contribuintes, exceto sobre o imposto de ca-
feeiros. E apesar de não se realizar mais nenhuma obra 
de vulto, a dívida aumentava mês a mês. Na Sessão de 
19-09-1927, os vereadores aprovaram que a Câmara to-
masse emprestado mais cento e trinta e cinco contos de 
réis (135:000$000). Para que se tenha ideia do que signifi-
cava esse empréstimo, considere-se que o Orçamento da 
Câmara para o ano de 1929 foi de quarenta e oito contos 
de réis (48:000$000), e para o ano de 1937 foi de sessen-
ta contos de réis (60:000$000).

Observação do autor: o desespero de ver a crise 
evoluindo e suas propriedades se desvalorizando cons-
tantemente ofuscava a mente “brilhante” dos vereadores 
da época que, em busca de solução para a crise, só sa-
biam aumentar e criar mais tributos. Eles não percebiam 
que a sobrecarga tributária colaborava para afugentar 
as famílias que também estavam sendo vítimas da crise. 
Será que a mentalidade dos políticos de nossa época é di-
ferente ou será que eles também só sabem sobrecarregar 

o povo de tributos e criar novos pedágios?
Não era só Pedreira que estava em crise. O mun-

do apresentava fortes sinais de depressão econômica. 
E esses períodos de crise são próprios para grandes e 
profundos acontecimentos, e dentre eles o mais ex-
pressivo foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 
1914, e a famosa “Bancarrota de 1929”, com quebra 
de Bolsa de Valores, tendo ficado famoso o estouro da 
Bolsa de Nova Iorque que, segundo noticiário da épo-
ca, chegou a provocar muitos suicídios em ricos cida-
dãos que repentinamente viram suas fortunas delapi-
dadas.

Em Pedreira, alguns fazendeiros endividados per-
deram suas fazendas. Tiveram que entregá-las aos bancos 
credores. Foi nessa mesma época que os italianos, chama-
dos de “pão-duro”, se transformaram em proprietários de 
terras. Com o dinheiro poupado adquiriam glebas de terras 
de fazendeiros endividados. O alvoroço foi grande.

Mais ou menos um ano após a “Bancarrota de 
1929” e após, também, de alguns combates aqui e ali 
Getúlio Vargas, em 24-10-1930, assume o poder no go-
verno brasileiro e implanta a ditadura. E Pedreira que já 
estava tumultuada economicamente passa a ter dias di-
fíceis também na área política. O semanário pedreiren-
se intitulado “O Commercio de Pedreira”, fundado em 
16-02-1930 por José Victor Massaine, havia sido adqui-
rido por Felippe Reimão Stipp, um getulista fanático que 
imediatamente mudou o nome do jornal para “O 24 de 
Outubro”. Foi nas edições desse jornal que o autor deste 
livro colheu as informações sobre os alvoroços ocorridos 
na política pedreirense. Parte desses acontecimentos é 
transcrito a seguir. O 1º exemplar com o novo nome, 
editado em 01-11-1930 - nº 34 (seguiu a numeração an-
tiga), foi quase totalmente tomado por artigos exaltan-
do as figuras do movimento revolucionário e noticiando 
sobre o que estava ocorrendo em Pedreira.

Entre as notícias se encontrava um telegrama 
com os seguintes termos (conforme consta):

“O General Miguel Costa enviou os seguintes te-
legrammas: Municipalidade Pedreira.

Em nome do Dr. Getúlio Vargas presidente eleito 
da Republica chefe supremo forças nacionaes determino 
que em todas as municipalidades de São Paulo sejam 
depostas urgente autoridades do perrepismo assumin-
do governos locaes os representantes Alliança liberal.

General Miguel Costa Commandante vanguarda 
do exercito libertador Ibity 27-10-1930”.

Figurava ainda a seguinte notícia colhida no jor-
nal “O 24 de Outubro” (conforme consta):

“Junta governativa do município composta dos 

Bomba Gilbarco Bomba Wayne

Fig. 65 – Primeira bomba instalada  
na Praça Cel. João Pedro
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Srs. Moacyr Amaral que ficou como prefeito, receben-
do a prefeitura das mãos do Sr. Cel. Luiz Wenceslau de 
Godoy Moreira. Na presidência da Camara ficou o Sr. 
José de Marco, sendo-lhe entregue tal investidura pelo 
occupante da mesma, o Sr. José Zocchio. A delegacia 
de policia a cargo do Sr. Adriano Corsi, foi empossado o 
Sr. Ângelo Ferrari. Todos estes Srs. são pertencentes ao 
directorio político do Partido Democrático local.

A nossa junta recebeu todo o archivo e Thesou-
raria da Camara Municipal”.

Luiz (Pedro) Wenceslau de Godoy Moreira, so-
brinho do Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Mo-
reira (fundador de Pedreira), José Zocchio e Adriano 
Corsi (pai do Monsenhor Nilo Romano Corsi) foram 
depostos por um ato revolucionário de Getúlio Vargas.

A Junta Revolucionária de Pedreira tinha como 
chefe o farmacêutico Ângelo Ferrari (sobrinho do ex-
-prefeito Pedro Ferrari e primo em segundo grau do 
também ex-prefeito Sérgio Ferrari Rossi). Ângelo era 
também o presidente do Partido Democrático. Essa 
decisão foi tomada em uma Assembleia realizada no 
dia 27-10-1930 na própria sala de Sessões da Câmara 
Municipal. E, nessa mesma reunião, por ordem supe-
rior, decidiram depor todos os seis vereadores e en-
cerrar as atividades da Câmara Municipal. O curioso é 
que, embora o Legislativo pedreirense tenha sido dis-
solvido em 27-10-1930, o Decreto nº 19.398, que dis-
solveu todos os órgãos legislativos Federal, Estaduais 
e Municipais e autorizou os prefeitos a exercerem as 
duas funções, só foi assinado em 10-11-1930.

Chegava ao fim aquele sistema de Câmara Mu-
nicipal composta de seis vereadores, sendo um deles 
eleito pelos colegas para fazer o papel de Executivo, 
inicialmente chamado intendente e depois prefeito, 
e outro colega eleito para presidir a própria Câmara, 
criada pela Lei nº 450, de 31-10-1896, que emancipou 
politicamente Pedreira. A partir de então, não mais fo-
ram lavradas atas das Sessões da Câmara Municipal. 
Os fatos que serão relatados a seguir neste livro foram 
colhidos em outras fontes que serão sempre citadas. 
Em substituição à Câmara Municipal foi criado um 
Conselho Consultivo, de pouco valor.

O jornal “O 24 de Outubro” noticiou sobre as ma-
nifestações populares e um apelo aos pedreirenses. A se-
guir reprodução do que foi publicado (conforme consta):

“O MOMENTO - Pedreira compartilha do grande jú-
bilo nacional Pedreira, este pedacinho do Estado de S. Pau-
lo, vibrou de contentamento com a victoria da revolução.

O grande dia redemptor, o dia 24 de outubro, ao 
lado de 7 de setembro e XV de Novembro, há de refulgir 
nas paginas de nossa historia marcando uma nova era, 
abrindo novos horizontes para a nossa Patria estremecida.

As primeiras noticias circularam as 4 horas da 
tarde. Uma duvida, uma incertesa, pairava no espirito 
de todos... logo mais tarde era confirmada: <O presi-
dente Washington Luís, deposto pela junta militar, es-
tava prisioneiro no forte Copacabana>.

Celere voou pela cidade a grata nova! A noite, já 
um movimento desusado invadia a cidade, sendo orga-
nisada uma passeiata vivando os proceres da revolução: 
Getúlio Vargas, Antônio Carlos, Baptista Lizardo, Izidoro 
Lopes, Oswaldo Aranha, Artur Bernardes, Maurício de La-
cerda, ao exercito revolucionário e a Aliança Liberal.

No dia seguinte era grande a anciedade pela chega-
da dos jornaes de S. Paulo. Por elles o povo ficou sciente de 
todos os factos referentes a revolução e já ficou assentado 
fazer-se na tarde daquelle dia o enterro symbolico do P. R. P.

Organisou-se o prestito: na frente a bandeira 
nacional com o retrato de João Pessoa era levada por 
gentis meninas. A seguir, em duas, extensas filas ho-
mens e meninos, com lenços vermelhos e velas accesas 
entoavam ladainha e vivavam os proceres da revolu-
ção, inclusive o mártir da Parahyba.

Carregados por democráticos um caixão funerá-
rio com as seguintes inscripções: ‘Aqui jaz o indecente 
P.R.P.’, ‘Abaixo a olygarchia’ ‘Acabou-se a comedeira’. 
Um caixãosinho também representava o ‘filhotismo’. 
Gaitas, bombo, etc. faziam parte da manifestação de tal 
especie... Vivas e morras sucediam-se uns após outros, 
em diversos logares faziam parada para substituir”.

O mesmo jornal informou ainda que em regozijo 
à revolução haviam sido alteradas as denominações de 
várias ruas. A Rua XV de Novembro, no trecho em fren-
te ao Grupo Escolar Cel. João Pedro, passara à denomi-
nação de Rua João Pessoa; a Rua XV de Novembro, do 
início até o Cinema República (atual nº 361), recebia 
a denominação de Rua Antônio Carlos e o Largo em 
frente à Prefeitura seria a Praça Getúlio Vargas.

O jornal citou ainda os discursos havidos da se-
guinte forma (conforme consta):

“Na Praça Cel. João Pedro, em frente a Estação, 
falou da sacada do Hotel Galli, num grande e arreba-
tador improviso o sr. Prof. José de Mello, director do 
grupo escolar. As suas palavras inflammadas faziam 
vibrar a grande massa de povo que se comprimia nas 
immediações do hotel. A seguir cantou lôas á revolu-
ção a professora d. Zilda Moreira Pinto. Logo após teve 
logar a queima dos caixões”.

“Um grande circulo se fizera; o padre empunhan-
do uma garrafa de kerozene dava a ultima absolvição 
ao P.R.P. e já o fogo era lançado, aos gritos de morra! 
morra! e formou-se um samba em redor da fogueira. 
Pela ordem! Um bravo merece o povo de Pedreira! Des-
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de as primeiras horas que rebentou a revolução, nada 
houve nesta cidade que a desabonasse, mormente 
levando-se em conta que não tinhamos policiamento 
de especie alguma. Houve festas, tudo foi feito e nada 
aconteceu, nem uma leve agressão, mostrando desta 
forma quão ordeiro e pacato é o povo pedreirense”.

NOMEAÇÕES E LUTA POLÍTICA

No jornal “O 24 de Outubro”, editado no dia 04-01-
1931, há, na primeira página, um quadrinho informan-
do que retornaram da Capital do Estado os srs. Moacyr 
Amaral, Ângelo Ferrari, José de Marco, Alfredo Martinelli, 
José Moretti, Prof. João Carneiro, José Piva, José Novo e 
Dionysio Palanch. O interessante é que Augusto Gonçal-
ves, companheiro de Moacyr Amaral e José de Marco na 
formação da “Junta Governativa”, não viajou a São Paulo.

No mesmo jornal e também na capa há outro quadro, 
em letras maiores, com o seguinte texto (conforme consta):

“Prefeitura Municipal - Foi nomeado prefeito 

municipal desta cidade por ato de 2 do corrente (02-
01-1931) o sr. Moacyr Amaral. Essa nomeação veio en-
cher de satisfação os seus amigos e o povo de Pedreira, 
que, anciosos, aguardavam o desfecho da luta política 
travada em torno da nomeação do novo prefeito. Oxa-
lá volte a paz á nossa pacata cidade o que é acima de 
tudo, o que ela precisa”.

Não restavam dúvidas. Havia atrito entre os 
elementos que compuseram a denominada Junta 
Governista, pois no dia 18-01-1931 o mesmo jornal 
informava que por Decreto do dia 12 do corrente (12-
01-1931) foi nomeado prefeito dessa cidade o sr. Au-
gusto Gonçalves, em substituição ao sr. Moacyr Ama-
ral, exonerado por Decreto da mesma data. Augusto 
era amigo de Pedro Alvarenga, que, por sua vez, era 
amigo de Sylvio de Aguiar Maya, que era primo do 
General Herbert Maya de Vasconcelos e de Ivan Maya 
de Vasconcelos, que eram pessoas influentes no go-
verno paulista e certamente influíram na decisão da 
nomeação de Augusto em detrimento da nomeação 
de Moacyr Amaral. Pedreira que já sofria com a crise 
econômica passou a ser periodicamente prejudicada 

Fig. 66 – Código dos interventores
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também com a crise política.
Mas há um ditado popular que diz: “Desgra-

ça pouca é bobagem”. Pedreira teria que enfrentar 
mais uma turbulência política que seria o retorno 
do município à condição de Distrito de Amparo. O 
governo revolucionário de Getúlio Vargas, tão logo 
assumiu o poder, adotou uma série de medidas mo-
ralizadoras. Dentre elas há uma que foi baixada pelo 
Interventor Federal no Estado de São Paulo, no dia 
21 de janeiro de 1931, que ficou conhecida como O 
Código dos Interventores (a íntegra do Decreto está 
na Fig. 66),  publicado pelo jornal “O 24 de Outubro” 
do dia 25-01-1931.

De acordo com as condições determinadas pelo 
Código dos Interventores, os municípios que não ti-
vessem o orçamento superior a cem contos de réis 
deveriam retornar a serem distritos dos municípios 
de origem ou de outro, cujo critério foi especificado 
em citado código. Conforme foi publicado no jornal 
“O 24 de Outubro”, de 01-11-1931 (Fig. 67), o orça-
mento de Pedreira, no ano de 1929 (ano-base), foi de 
48:438$000. Nosso município já figurava na lista dos 
que seriam extintos.

Em 06-09-1931, o jornal “O 24 de Outubro”, na 
primeira página, divulgou o seguinte (conforme consta):

“A tremenda ameaça aos municípios paulistas 
- mais da metade sob a sancção dos Codigos dos In-
terventores. O Codigo dos Interventores foi muito mal 
recebido e virá trazer grandes aborrecimentos. Em 
São Paulo, por exemplo, mais da metade dos actuaes 
Municípios terão que ser extinctos. Na Bahia, então, a 
situação vae ficar muito complicada, pois tendo uma 
extensão territorial duas vezes e meia maior do que S. 
Paulo e se dividindo em 146 Municípios, mais de 100 
terão que ser extinctos, causando difficuldades enor-
mes á administração Municipal.

Naturalmente as populações do Interior de S. 
Paulo e os jornaes de cada um dos Municípios amea-
çados de supressão irão manifestar francamente o seu 
proposito de defesa legal da autonomia de cada Mu-
nicípio. O Governo Provisorio, se fizer uma exposição 
respeitosa e clara das dificuldades oriundas do disposi-
tivo vexatorio do Codigo dos Interventores, attenderá á 
reclamação dos 151 Municípios paulistas ameaçados. 
O Escriptorio Marques dos Reis”.

Em parte, o governo revolucionário de Getúlio 
Vargas tinha alguma razão para propor a extinção dos 
municípios de baixa arrecadação e que constantemen-
te solicitavam auxílio dos governos federal e estadual. 
Mas a reação popular contra tais medidas foi muito 
forte. Na Bahia, mais de 100 (cem) municípios desa-
pareceriam. O mesmo aconteceria em São Paulo em 

151 territórios emancipados, e em todo Brasil haveria 
extinção em grande quantidade. Mas a resistência foi 
muito grande.

Cada município ameaçado de extinção tinha seus 
políticos influentes e sua população revoltada (em par-
te). O número 51 do jornal “O 24 de Outubro” (01-03-
1931) publica um “brado de protesto” do povo de Ribei-
rão Branco por meio de um abaixo-assinado no qual se 
encontravam assinaturas do prefeito municipal, delegado 
de polícia, professores e comerciantes, entre outros. O 
mesmo jornal, nº 80 (27-09-1931), divulga um manifes-
to assinado por J. Cunha, publicado pelo jornal “O Mu-
nicípio”, de São Caetano. A matéria é um tanto irônica, 
mas cita entre outras coisas que era errôneo o critério de 
extinguir municípios com arrecadação baixa, pois “se co-
nhece quem tem baixas rendas e boa situação econômica 
por saber administrá-las, e quem tem rendas altas e gran-
de endividamento devido a má gestão”.

Esse mesmo semanário, do dia 06-09-1931, infor-
mou que o Partido Democrático do Rio de Janeiro tam-
bém se manifestou contrário e condenou a supressão 
dos municípios. Era o mesmo partido de Getúlio Vargas. 
Pelo que o jornal “O 24 de Outubro” divulgou no dia 
29-11-1931, nota-se que havia gente manifestando-se 
favorável ao retorno de Pedreira a Distrito de Amparo, 
e assim se comportava sob a alegação de ser os impos-
tos pedreirenses exagerados. O jornal citado resolveu 
defender a autonomia de Pedreira e publicou em sua 
segunda página (Fig. 68) uma matéria confrontando os 
tributos cobrados em Pedreira com os de Amparo, no 
qual se nota que alguns impostos eram caros mesmo.

O plano de extinguir os municípios com baixa ar-
recadação foi abandonado e Pedreira seguiu sua luta 
rumo ao progresso. Rebaixar um município à sua anti-
ga condição de Distrito era uma afronta a seus mora-
dores e aos políticos que o lideravam. Era ferir o sonho 
de muita gente e impedir que cada povo lutasse por 
seu destino, por seu progresso. O próprio Magistrado 
Laudo de Camargo, um amparense que no ano de 1931 
exerceu, por alguns meses, o cargo de Interventor Fe-
deral no Estado de São Paulo, se mostrou simpático ao 
movimento contrário ao plano de extinção. A própria 
Ordem dos Advogados de São Paulo se posicionou con-
trária a tal plano e no mesmo manifesto sugeriu ao go-
verno Vargas que se aprovasse uma nova Constituição 
para que o Brasil voltasse ao Estado de Direito.

Em defesa da adoção de uma Constituição sur-
giu a Revolução Constitucionalista de 1932, empreen-
dida por São Paulo, que foi derrotado nas armas, mas 
conseguiu grandes e profundas alterações no Brasil. 
O território pedreirense foi palco de batalhas dessa 
revolução armada. E, no ano de 1933, o Interventor 
Federal no Estado de São Paulo era o Dr. Armando 
Salles de Oliveira.
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LUIZ WENCESLAU DE GODOY 
MOREIRA VOLTA AO PODER 

Por ser filho do Capitão José Pedro de Godoy Mo-
reira, Luiz Wenceslau era conhecido como Luiz Pedro. 
Há até uma rua, em Pedreira, denominada Rua Luiz Pe-
dro. Valentin Steula, nascido no ano de 1908, conheceu 
bem esse cidadão, que faleceu em 1937; era amigo dele 
e relatou que se tratava de um homem íntegro, muito 
amigo dos amigos e faleceu pobre. Durante a crise que 
afetou Pedreira, Luiz Pedro vendeu até o prédio onde 
mantinha as máquinas de beneficiar café e outras. A 
“Bancarrota de 1929” com a queda do preço do café 
também contribuiu para seu empobrecimento. Ele mo-
rava ao lado da Igreja Matriz de Santana.

Luiz Wenceslau foi aquele mesmo cidadão que 
por ordem do General Miguel Costa foi deposto do car-
go de prefeito de Pedreira, quando assumiu a prefeitu-
ra de Pedreira, por resolução da Junta Governativa, o 
sr. Moacyr Amaral. A exemplo de seu tio, Tenente-Co-
ronel João Pedro de Godoy Moreira, Luiz Pedro gostava 
da cidade, além de ser íntegro e confiável.

Talvez, por essa razão, o Interventor Federal, Dr. 
Armando Salles de Oliveira, o tenha nomeado em 19-
09-1933 para ser novamente o prefeito de Pedreira. O 
ato de nomeação pode ser conferido na Fig. 69.

PEDREIRA LUTAVA POR  
GERAÇÃO DE EMPREGOS

Em 24-02-1938, por nomeação assumiu a Pre-
feitura de Pedreira o sr. Pedro Alvarenga, amigo e sócio 
na farmácia de Augusto Gonçalves. Moradores de Pe-
dreira, não encontrando emprego na cidade, partiam 
para outras localidades na esperança de encontrá-los. 
Para que Pedreira não caminhasse rumo à ruína era 
necessário gerar empregos. Foi quando Carlito Amaral, 
proprietário da Fazenda Santa Tereza, resolveu montar 
em Pedreira uma fábrica de tecelagem que seria insta-
lada na Rua Ana Francisca de Oliveira.

Pedro Alvarenga, o prefeito, achando que tal 
empresa prejudicaria a Fábrica de Fiação já instalada, 
de seu amigo Dr. Sylvio de Aguiar Maya, não permitiu 
tal instalação. Carlito Amaral, revoltado, decidiu mon-
tar sua fábrica em sua fazenda; porém, a título de vin-
gança, a instalou no outro lado do rio Camanducaia, 
já em território amparense onde passou a pagar os 
impostos da nova empresa (Fig. 70). Por ter sido im-
pedido de montar a empresa na cidade ele planejou 
que deixaria de pagar impostos para a municipalida-
de pedreirense.

No terreno onde o Dr. Sylvio de A. Maya instalou 
sua empresa de Fiação de algodão havia uma rua que 
se iniciava em frente à travessa Rizzi e ia em direção à 
Rua Santa Sofia, porém não chegava até ela. Durante 
sua gestão como prefeito de Pedreira, Pedro conce-
deu tal rua ao Dr. Sylvio, cuja área passou a pertencer 
e fazer parte integrante da empresa. Essas duas deci-
sões de Pedro Alvarenga o marcou negativamente para 
sempre na política.

Na vida política eleitoral de Pedreira, Humber-
to Piva e Pedro Alvarenga foram sempre antagonistas. 
Pedro nunca mais se candidatou, nem para prefeito  
nem para vereador. No entanto, Humberto Piva, com 
muita habilidade, procurava ligar seus adversários ao 
grupo de Pedro Alvarenga, não deixando que os eleito-
res esquecessem que Pedro havia dado uma rua ao Dr. 
Sylvio de Aguiar Maya e impedido que Carlito Amaral 
montasse uma fábrica em Pedreira justamente quando 
o povo mais precisava de emprego.

Piva faleceu sem perder nenhuma eleição. 
Seus adversários reclamavam, pois, às vezes, nada 
tinha a ver com Pedro Alvarenga, mas mesmo as-
sim ficavam vinculados a ele. Piva apoiou Adolpho 
Lenzi, que venceu. Adolpho apoiou Oswaldo Teixei-
ra de Magalhães, que também venceu. Essa suces-
são de vitórias dos que ligavam seus adversários 
ao grupo de Pedro Alvarenga durou de 1952, com 
a eleição de Humberto Piva, até 1972, com Sérgio 
Ferrari Rossi derrotando Adolpho Lenzi numa dis-
puta para a prefeitura. Portanto, o grupo de Piva 
imperou por 20 anos.

Quanto ao fato de Pedro Alvarenga ter doado 
uma rua para a Fábrica da Fiação do Dr. Sylvio A. Maya, 
certamente aqueles que o criticaram não sabiam que, 
não apenas uma rua, mas todo o terreno onde foram 
edificados os pavilhões da fábrica foi doado pelos vere-
adores no ano de 1924.

A década de 1930 foi dificílima para Pedreira 
que teve muitas de suas famílias deixando sua terra 
natal e partindo para outras bandas em busca de um 
futuro promissor. Mas diz o ditado popular: “não há 
mal que nunca acabe e nem bem que sempre dure”. 
Assim, se o povo e as autoridades pedreirenses tive-
ram dias de turbulências, a década de 1940 mudou a 
história econômica do município e mudou também 
o fluxo migratório. Os pedreirenses não mais preci-
saram deixar nossa querida Pedreira para sobreviver 
em outros locais. O contrário aconteceu. Famílias de 
outras localidades migraram para Pedreira. Termina-
va o ciclo do café como fonte de riquezas do municí-
pio. A porcelana, cujo ciclo teve início com os irmãos 
Ângelo e Antônio Rizzi, passaria ser a grande riqueza 
de Pedreira.
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Fig. 67 –  Cópia de jornal de 01-11-1931 mostrando orçamento de Pedreira, 
insuficiente para permanecer como município independente
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Fig. 68 -  Confronto da tabela de impostos: Pedreira x Amparo
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Fig. 69 – Nomeação de Luiz Wenceslau para prefeito de Pedreira
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Fig. 70 – Foto da Fiação da Fazenda Santa Tereza em território amparense
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Se os rendimentos com o café suportaram as despe-
sas e os investimentos com a edificação da Vila de Pedrei-
ra, coube à louça gerar as riquezas que reverteram uma 
situação desesperadora em um progresso tão expressivo 
como poucos municípios conheceram. Se de algum lugar 
o Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira acompa-
nhou a história de Pedreira, ele deve ter se sentido muito 
orgulhoso do povo que aqui deixou.

Se o Coronel merece todo nosso respeito e admira-
ção por sua determinação e capacidade de lutar e vencer, 
também o povo que o sucedeu deve ser respeitado e ad-
mirado, pois, apesar das dificuldades que se apresentaram 
nas décadas de 1920 a 1940, e dotados do mesmo espírito 
do fundador, o pedreirense, por meio de seu trabalho hon-
rado e de sua incrível capacidade de criar empresas, a tudo 
superou e, assim, deu ao Brasil uma das mais dinâmicas 
cidades brasileiras.

Atualmente, Pedreira, além de seu diversificado par-
que industrial onde a porcelana ainda é a principal fonte de 
riquezas para os cofres públicos, conta também com um 
impressionante turismo comercial, empresas prestadoras 
de serviços, um comércio ativo e uma classe trabalhadora 
cujo valor é reconhecido e respeitado pelas indústrias de 
toda região. Mas nem sempre foi assim. Após a desvalo-
rização do café, Pedreira deparou-se com momentos difí-
ceis. Era o momento em que o setor rural perdia forças e 
parte da população pedreirense se preparava para ingres-
sar na era industrial.

Já estavam em atividades a Cerâmica Santa Rita, dos 
irmãos Rizzi, a Companhia Fiação do Dr. Sylvio de Aguiar 
Maya e algumas pequenas empresas que geravam poucos, 
mas valiosos empregos em nossa pequena comunidade. 
No ano de 1941, com a razão social de F. Maurício, fundou-
-se a famosa e respeitada Cerâmica Santana (depois Isola-
dores Santana e, atualmente, PPC Santana). Em 1942, foi 
criada a Porcelana São Sebastião e, em 1943, a Porcelana 
São Jorge. Nesse mesmo ano, a empresa Nadir Figueiredo 
adquiriu a Cerâmica Santa Rita, dos irmãos Rizzi, e impri-
miu a essa fábrica maior dinamismo. No início da década 
de 1940, José Inácio Macedo montou uma fábrica de cola 
em sua fazenda. Atualmente, o local dessa fábrica é o final 
da Av. Papa João XXIII, à beira do córrego.

Com o funcionamento dessas empresas aumentaram 
os serviços dos transportadores motorizados. Muitos cami-

nhões eram empregados para transportar lenha dos eu-
caliptais para os fornos das indústrias. Outros viajavam 
até o município de São Simão, Ribeirão Pires e outras 
localidades trazendo as matérias-primas que eram em-
pregadas na fabricação da massa da porcelana, e havia 
ainda os que viajavam a São Paulo e outras localidades 
para proceder a entrega dos produtos aqui fabricados. 
As oficinas mecânicas para autos e para máquinas e as 
carpintarias e marcenarias recebiam mais serviços e em-
pregavam mais pessoas. Além da plantação de algodão, 
as fazendas passaram a plantar eucalipto para suprir os 
fornos das indústrias de cerâmica.

Com maior número de pessoas empregadas o co-
mércio melhorava e se expandia. Cessava o surto migrató-
rio que esvaziava Pedreira e já se prenunciava a necessida-
de de se ampliar a oferta de mão de obra para atender à 
demanda das atividades industriais que surgiam. As casas 
vazias foram ocupadas rapidamente. Não havia mais casas 
vazias. Estava faltando moradias para abrigar funcionários.

Os próprios empresários se encarregaram de 
criar condições a fim de trazerem trabalhadores para 
Pedreira. Coube ao José Inácio Macedo, sócio da fábrica 
de cola, lotear parte de sua fazenda. A planta do lotea-
mento, com 425 lotes, que se denominou Vila Santo An-
tônio, foi aprovada na Prefeitura em setembro de 1943. 
Seus lotes foram rapidamente adquiridos e ocupados 
com construções de prédios residenciais, em sua maio-
ria. O próprio José Macedo comprava prédios abando-
nados no bairro do Entre Montes, demolia-os e com o 
material aproveitável construía casas em seu loteamen-
to vendendo então não apenas os lotes, mas também 
casas prontas para serem habitadas.

Também a Cerâmica Santana S.A., que se encontra-
va ampliando suas atividades, comprou (na margem es-
querda do rio Jaguari) a Fazenda São José e instituiu a em-
presa Silva Carlos & Cia. para formar e administrar a venda 
de 473 lotes do loteamento denominado Vila São José, 
cuja planta foi aprovada na Prefeitura em janeiro de 1952. 

Amadeu Canesso, empresário, sócio da Porcelana 
São Sebastião, comprou o Sítio Patury, da família Zanini, e 
na área promoveu um loteamento, com 240 lotes, e assim 
formou-se a Vila Canesso. É oportuno registrar que, além 
de promover o loteamento denominado São José, a Cerâ-
mica Santana S.A. construiu também a ponte de concreto 

A Era da  Porcelana

CAPÍTULO III
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Fig. 71 – Casas  do Dr. Sylvio Maya 
na Rua Santa Sofia

que fica no fim da Rua São José e que liga a cidade à vila.
Em reconhecimento a tão valiosa benfeitoria que 

a municipalidade recebeu gratuitamente daquela empre-
sa, prefeito e vereadores, por meio da Lei nº 188, de 09-
06-1956, deram a denominação de Ponte Santana àquela 
obra. Essa denominação não está ligada a qualquer de-
monstração de fé à nossa padroeira. Ela está ligada a uma 
gratidão à Cerâmica Santana.

É o seguinte o texto da Lei nº 188: 

“Adolpho Lenzi, Prefeito Municipal de Pedreira, faz 
saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga 
a seguinte lei: Artigo 1º - A Ponte de Concreto, que liga 
a cidade pela rua São José, ao loteamento ‘Jardim São 
José’, de Silva Carlos e Cia. recentemente construída so-
bre o Rio Jaguari, passa a se denominar ‘Santana’ e terá 
sua placa comemorativa em homenagem e gratidão à 
Cerâmica Santana S.A. local que, animada pelo espírito 
progressista e empreendedor de seus dirigentes proje-
tou e financiou essa magnífica obra, oferecida à Munici-
palidade e seu povo em 1º de maio do corrente ano. (...) 
Pedreira, 9 de junho de 1956”.

Também o Dr. Sylvio de Aguiar Maya, mais ou me-
nos na mesma época, construiu inúmeros prédios residen-
ciais. Na Rua Antônio Pedro, no trecho que fica entre as 
ruas São José e Luiz Leite, ele construiu vários, quase todos 
geminados. Na Rua Santa Sofia, desde o nº 8 até mais ou 
menos a altura do nº 82, outras casas foram construídas, o 
mesmo aconteceu na rua Cezira de Queiroz, mais ou me-
nos entre os nºs 250 e 385. O Dr. Sylvio, além dos prédios 
que construiu, comprou muitos outros em vários locais da 
cidade. A maioria deles era ocupado por funcionários de 

sua fábrica. Na Fazenda Triunfo, também de propriedade 
do Dr. Sylvio, residiam muitos operários de sua empresa. 
O jornal semanário “A Tribuna”, de 21-08-1955, editado 
por Pedro Paulo Pace, relatou que a direção da empresa 
mantinha mais de 180 casas abrigando seus trabalhadores. 
Esse mesmo jornal publicou uma foto (Fig. 71), mostrando 
casas da Rua Santa Sofia.

É impressionante o rápido crescimento da recei-
ta municipal após o surgimento das fábricas de louças. 
Após a instalação, elas entravam em franco progresso. 
Construíam mais fornos e pavilhões e geravam mais em-
pregos absorvendo mais mão de obra, o que provocava 
o aumento da população. O orçamento da Prefeitura no 
ano de 1956 foi de Cr$ 2.477.000,00, e no ano de 1965 
ela foi prevista em Cr$ 120.675.303,00. Aumentou mais 
de 48 vezes. Considere-se, também, que na época a in-
flação era pequena. Dessa forma, há uma declaração do 
vereador José Braga da Silva, feita na Sessão de Câmara 
do dia 01-12-1961, na qual ele diz que “a arrecadação 
melhorou muito. Que no início da gestão passada a ar-
recadação foi orçada em Cr$ 2.000.000,00 e que agora 
está na casa dos Cr$ 18.555.000,00. Isso significa que 
Pedreira progrediu muito”.

O quadro a seguir mostra a evolução de vários seg-
mentos da vida pedreirense:

A - Data;
B - Nome da empresa de louças criada;
C - Previsão da receita municipal;
D - A evolução da receita efetivamente arrecadada;
E - Número de habitantes, de acordo com dados da 

Fundação Seade;
F - A moeda em vigor na época. 
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A B C D E F

Ano Empresa Previsão de 
receita

Efetivamente 
arrecadado População Moeda

1905 34:317$323 Réis

1906 36:476$000 30:576$526 “

1907 32:235$640 “

1908 36:000$000 “

1909 38:700$000 “

1910 38:700$000 “

1911 34:8218056 “

1912 44:901$033 “

1913 Cerâmica Santa Rita 52:576$000 “

1916 52:000$000 “

1917 38:837$360 “

1918 41:000$000 “

1919 38:000$000 41:000$000 “

1920 40:000$000  5.472 “

1922 43:000$000 “

1929 48:438$000 “

1931 57:928$000 “

1937 60:100$000 “

1938 78:500$000 “

1939 78:000$000 “

1940 80:000$000  6.593 “

1941 Cerâmica Santana 80:000$000 “

1942 Porcelana São Sebastião 73:000$000 “

1943
Porcelana São Jorge - Nadir Figuei-
redo comprou a Cerâmica Santa Rita 
(dos Rizzi)

80:000$000 “

1944 90.000,00 Cruzeiros

1945 110.000,00 “

1946 120.000,00 “

1947 130.000,00 “

1948 165.000,00 “

1949 Cerâmica Santa Cecília 530.000,00 “

1950 Nadir Figueiredo mudou-se para a 
rodovia SP-95 (Morankim) 6.906 “

1951 Cerâmica São Luiz 670.000,00 “
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1952 Porcelana São João 800.000,00 “

1953 Cerâmica Santa Terezinha 1.730.000,00 “

1954 Cerâmica Corcovado  
Cerâmica São José 2.464.300,00 “

1956 Porcelana Santa Rosa  
Cerâmica São Joaquim 2.477.000,00 “

1957 4.000.000,00 “

1958

Porcelana Artística Joana D’Arc
Porcelana São Benedito 
Cerâmica Pedreirense 
Cerâmica Santa Izabel 
Cerâmica São Francisco

4.815.000,00 “

1959 Cerâmica Santa Inês Ltda. 6.296.400,00 “

1960 Cerâmica Nossa Senhora de Fátima 9.209.900,00  10.816 “

1961 13.270.000,00 “

1962 Cerâmica Santa Clara
Cerâmica Sagrado Coração de Jesus 18.555.000,00 “

1963 Porcelana Rocha (Ocupou pavilhões 
da extinta Porcelana São Jorge) 30.125.000,00 “

1964 Porcelana São Paulo 55.637.833.10 “

1965 120.675.303,50 “

1966 153.752.000,00 “

1967 283.367.000,00 “

1968 1.000.999,94 Cruzeiro novo 
NCr$

1969 1.069.154,79 1.370.783,63 “

1970 2.219.289,85 1.794.012,75  14.957 “

1971 2.359.850,00 2.316.632,93 “

1972 2.984.200,00 3.248.029,89 “

1973 4.904.422,00 4.176.193,03 “

1974 4.786.500,00 “

1975 8.800.000,00 “

1976 14.750.000, 00 “

1977 13.750.000,00 “

1978 30.000.000,00 “

1979 46.000.000,00 “

1980 100.000.000,00 21.295 “

1990 27.034 “

2000 35.164 “
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Nome do loteamento Quant. 
lotes

Data de aprovação 
da planta Nome do(a) loteador(a)

Nº do 
processo na 
Prefeitura

Centro e Praça Cel. João Pedro 1.210 N/D Início da cidade N/D

Bairro Vascon N/D N/D Lotes computados no centro N/D

Bairro Santa Rita 192 N/D Formado antes da fundação da 
cidade N/D

Vila Santo Antônio 425 Setembro de 1943 José Inácio Macedo N/D

Vila São José 473 Janeiro de 1952 Silva Carlos & Cia. (Grupo Cer. Santana) N/D

Vila Canesso 240 17-11-1953 Amadeu Canesso (1) N/D

Cidade Nova (2) N/D 1951 Cia. Melhoramentos (2) N/D

Parque Bela Vista 427 10-01-1958 Silva Carlos & Cia. (Grupo Cer. Santana) 0010/58

Vila Macedo 270 21-11-1961 José Inácio Macedo Filho 0136/61

Jardim Andrade 667 18-02-1963 Adoria Missão Tanaka (Fábio Andrade) 0060/63

Vila São Pelegrino 60 19-10-1965 Antônio Pelegrino 0247/65

Jardim São Pedro 130 09-08-1973 Alceu Bonetto e outros 0962/73

Parque Industrial 33 08-08-1974 Prefeitura Municipal  
(Espólio de Maria Angi Sarkis) N/D

Jardim Náutico Represa 125 02-07-1975 Ailton Vieira de Godoy  
(Fazenda Basílio) 0660/75

Sítio Represa 14 26-12-1975 Rubens Oliveira Vilela 1328/75

Estância Santa Rita 177 20-05-1976 Estância Santa Rita 0488/76

Vila Monte Alegre 280 08-10-1976 Prefeitura/COILAB (3) 1070/76

Jardim Triunfo 264 08-11-1976 Espólio de Sylvio de Aguiar Maya 1141/76

Jardim Triunfo (Morumbi) 264 08-11-1976 Idem 1141/76

Jardim Santa Clara 86 23-08-1978 COHAB Bandeirante 1668/78

Loteamento Fazenda Jaguary 24 16-02-1979 Arduino Lauricella 0183/79

Jardim Triunfo 78 606 20-03-1979 Barros Maya S/C Ltda.  
(Espólio de Sylvio Maya) 0850/79

Loteamento Santana 5.483m2 11-07-1979 José Marchi e José Celso Rossi 1636/79

Jardim Santa Clara II 315 13-09-1979 Palmares Verdes Empreend. Imob. S/C 1959/79

Jardim Triunfo 79 673 15-02-1980 Filizzola & Filizzola Ltda. S/C - Espólio 
do Dr. Sylvio Maya 0339/80

Loteamento Entre Montes 14 08-07-1980 Aurélio Souza Pinto 0175/80

Jardim São Nilo 118 08-04-1980 Cia. Estadual de Casas Populares  
(era terra da Fazenda Monte Nilo) 0738/80

Retalhamento Pomar 44 12-06-1980 Barros Maya S/C  
(era Fazenda Triunfo) 0358/80

Vale do Sol Nascente 26 24-06-1980 Aurélio Souza Pinto  
(no Entre Montes) 7588/80

A seguir estão relacionados os loteamentos que surgiram marcando o progresso do município:



121

Altos de Santana 99 23-12-1980 Altos de Santana Empreend. Imob. Ltda. 2562/80

Jardim Panorama 123 09-06-1981 A.M. Empreend. Imob. Ltda. 0271/81

Altos de Santa Clara 218 21-08-1981 Palmares Verdes Empreend. Imob. S/C 1277/81

Santa Cruz 13 29-12-1981 Antônio Carlos Moratori 1980/81

Vale Verde 178 18-02-1982 Comercial Construtora Imob. Maya Ltda. 0011/82

Jardim Santa Edwirges 230 15-06-1982 Santa Edwirges Adm. e Part. Ltda. 0115/82

Vale Verde I 65 26-08-1982 Comercial Construtora Imob. Maya Ltda. 1270/82

Jardim Alzira 283 19-10-1982 Neide M. Souza Pinto Alvarenga Rossi 0807/82

Jardim Marajoara 839 30-12-1982 Imobiliária Nova América 2383/82

Conj. Nosso Teto 42 19-04-1983 Pref. Municipal Pedreira  
(Jardim Andrade) 0581/83

Jardim São Jorge 99 08-09-1983 Empreend. Imob. São Jorge Ltda. 
(Hygino A. Bellix). 1279/83

Portal do Limoeiro 135 06-11-1984 Camilotti Empreend. Imobiliário Ltda. 1545/84

Conj. Rainha da Paz 246 19-03-1992 CDHU

Jardim Emília 64 09-08-1996 Incorp. de Imóveis Emilia S/C Ltda. 1496/96

Jardim dos Ypês 370 24-10-1996 Boa Vista Empreend. P. Negoc. Ltda. 2721/96

Jardim Primavera 213 07-01-1997 Adilson Steula 2886/96

Conj. Habit. Oswaldo T. 
Magalhães 181 21-07-1997 CDHU 1844/97

Conj. Residencial Aparecida 
Ignês Ceconello Camiloti 86 20-11-1997 CDHU N/D

Jardim Santa Rosa 201 13-02-1998 Empreend. Imobiliário Bonetto S/C Ltda. 0396/98

Condomínio Vista Alegre 308 29-04-1998 Pedro dos Santos Gouveia e ou 1050/98

Vila Canesso II 39 20-07-1998 Saragioto/Bonásio  
(Prop. Amadeu Canesso) 1864/98

Residencial São Joaquim 63 27-10-2000 Cristal Art Decorações 2571/00

Parque do Jequitibá 70 06-03-2001 Prefeitura Municipal de Pedreira 0319/01

Legenda:
N/D – Não disponível
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo.
COHAB - Cooperativa de Habitação (em Pedreira atuou a Bandeirante)
Observações:
(1) Dados encontrados diretamente na planta do loteamento em poder da Porcelana Artística Joana D’Arc.
(2) Cecilia Lazarini, chefe do Cadastro Imobiliário da Prefeitura, informou que esse loteamento não foi submeti-
do à aprovação da Prefeitura.
(3) Embora conste que a Vila Monte Alegre tenha sua planta aprovada no ano de 1976, o fato é que suas 280 
casas foram ocupadas no ano de 1969 (Lei nº 656, de 30-06-1969).
(4) Na relação acima não consta o bairro do Cascalho por ter sido dividido em diversas glebas.
(5) Os lotes do loteamento efetuado por herdeiros de Antônio Batagliolli estão computados no centro da cidade.
(6) As áreas onde se encontram as ruas próximas à Rua Alfredo Martinelli eram popularmente chamadas de “Brigadei-
ro”, pois ali se encontrava um campo de futebol que recebeu esse nome em decorrência de um time de futebol que se 
formou com a ajuda do Brigadeiro Eduardo Gomes na ocasião em que ele foi candidato a presidente da República. 
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Consta na ata da Sessão de Câma-
ra, realizada no dia 04-10-1915, que Pe-
dreira tinha 12 ruas, e no mapa da cida-
de de Pedreira, editado no ano de 2006, 
estão relacionadas 568 ruas. A pequenina 
Pedreira, que se iniciava no começo da 
Rua Floriano Peixoto e terminava na Rua 
Antônio Pedro na altura da Rua Alice Mo-
reira, cresceu muito. E uma vista do que 
ela é, neste ano de 2013, está à mostra 
em uma foto feita por satélite e divulga-
da na internet pelo Google Earth (Fig. 72). 
No ano de 1964, foi instalada a última do 
grupo de fábricas de porcelana que impul-
sionou o progresso da cidade encerrando 
o ciclo de instituição das empresas que 
reverteram a situação econômica de Pe-
dreira. Muitas outras empresas surgiram 
posteriormente, mas não serão inclusas 
entre as que foram consideradas as pro-
pulsoras do progresso de nossa terra e 
que reverteram uma situação depressiva 
em progressiva. 

RUAS DE PEDREIRA QUE TROCARAM OS NOMES

ERA PASSOU A
Rua Bento Pedro (trecho) Rua XV de Novembro
Rua Capitão Cardozo Rua Primo Frazatto
Beco Moreira Cesar Beco São Sebastião
Rua da Vendinha Rua Pedro Ferrari
Rua Ana Francisca de Oliveira Rua Epitácio Pessoa
Rua Epitácio Pessoa (o largo ficou Praça Epitácio Pessoa) Rua Ana Francisca de Oliveira
Travessa Sebastião Canesso (Vila Santo Antônio) Travessa Antônio Rodrigues Marques
Rua Cel. João Pedro de Godoy Moreira Rua Vascon
Rua Dr. Arthur Moreira de Almeida (Vila Santo Antônio) Travessa 26 de Julho
Rua 5 (Jardim S. José) (Vila São José) Rua Dr. Arthur Moreira de Almeida

Momento de euforia: por ocasião em que Getúlio 
Vargas implantou a ditadura no Brasil, em 24-10-1930, 
houve uma euforia nos líderes getulistas. O jornal (com 
novo nome) “O 24 de Outubro”, de 01-11-1930, deu a se-
guinte notícia (conforme consta): 

“A rua em frente ao Grupo Escolar ficou denomina-
da João Pessoa; parte da Rua XV de Novembro a partir do 
cinema para á Estação passara a chamar-se Rua Antônio 
Carlos e o largo fronteiriço á Câmara Municipal, Praça 

Getulio Vargas, demonstrando dessa maneira a grande 
afeição que o povo pedreirense votava a esses três nomes 
de projeção nacional”.

Em 1950, o campo do E. C. Santa Sofia foi trans-
formado num jardim público com um coreto no centro. 
No período da Revolução Militar de março de 1964, 
esse jardim público foi denominado Praça 31 de Março 
e, em 18-10-1984, recebeu a denominação de Praça 
Ângelo Ferrari.

Fig. 72 – Foto de Pedreira registrada pelo  
Google Earth no ano de 2013

A título de curiosidade apresentamos a seguir uma lista de endereços que mudaram de nome:
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O próprio autor deste livro, que viveu boa parte 
dessa fase, é quem narra a história abordando o período 
compreendido entre a fundação da Cerâmica Santana 
(1941) até a implantação da Porcelana São Paulo (1964). 
As pessoas, as famílias pedreirenses viviam preocupa-
das com a crise que havia assolado Pedreira. Não todas, 
mas a maioria das famílias viu, com tristeza, alguns ou 
muitos parentes deixando nossa cidade e partindo para 
outras localidades em busca de empregos. 

Os proprietários de casas, chácaras, sítios etc. 
viam seus imóveis se desvalorizando. E as próprias 
pessoas que aqui ficavam viviam apreensivas, com re-
ceio de a qualquer momento terem que deixar nossa 
cidade, a terra amada, para poder sobreviver em loca-
lidades distantes.

Quando em Pedreira se iniciaram as montagens 
das fábricas de louça - Cerâmica Santana, Porcelana São 
Sebastião e Porcelana São Jorge - um sopro de esperan-
ça animou a população, principalmente os chefes de fa-
mílias. Restrito contentamento em razão da experiência 
que as pessoas tinham com a Cerâmica Santa Rita, dos 
irmãos Rizzi, que enfrentavam muitas dificuldades. No 
final do ano de 1914, a fábrica foi paralisada e só reaber-
ta em janeiro de 1916. Mais ou menos em 1929 passa-
ram por uma greve. Dizem que a greve ocorreu duran-
te um período em que a empresa esteve arrendada a 
terceiros. No jornal “O 24 de Outubro”, de 19-04-1931, 
consta a seguinte matéria (ortografia original):

“Reabrir-se-á a Fabrica de Louças? - Consta que a 
fabrica de louças, que muito contribuía para o progresso 
local, vae ser arrendada e muito breve começará a func-
cionar. Oxalá seja verdade tão alviçareira nova”.

Assim, a população ficava na expectativa: será 
que vai dar certo ou haverá mais problemas? Mas 
quando as fábricas já instaladas entraram na fase de 
ampliação, as pessoas se animavam, pois as coisas es-
tavam dando certo. Estavam caminhando bem. Na pe-
quenina Pedreira onde o boca a boca dava incrível ve-
locidade às notícias, todos comentavam: "A Cerâmica 
Santana está construindo mais um pavilhão"; "O Gino 
Bellix (Porc. São Jorge) está fazendo mais um forno"; "A 
Porcelana São Sebastião alugou mais um prédio para 
fabricar seus produtos, pois onde eles estão não com-
porta mais o aumento da produção".

Essas fábricas caminhavam bem e por muitos 
anos se mantiveram em fase de ampliação. Muitos tra-
balhadores conseguiram emprego e passaram a gastar 
mais no comércio que também se dinamizava. No ano 
de 1943, a empresa Nadir Figueiredo comprou dos ir-
mãos Ângelo e Antônio Rizzi a Cerâmica Santa Rita, e 
a partir de então o dinamismo foi muito maior, pois, 
após alguns anos, a Nadir Figueiredo iniciou a constru-

ção de seu gigantesco complexo industrial com suas 
230 casas de moradia e outros prédios para finalida-
des sociais complementares. Muitos trabalhadores en-
contraram emprego nos trabalhos para as construções 
que se desenvolviam naquela empresa, até mesmo as 
olarias de toda região, que trabalhavam a todo vapor 
produzindo muitos tijolos.

No ano de 1949, após uma tentativa com a mon-
tagem de uma fábrica de bonecas, um novo grupo aca-
bou montando mais uma indústria de porcelana. Era 
a Cerâmica Santa Cecília, que também ingressava na 
era da louça. Mas onde há muitas pessoas, sempre 
se encontram as que são muito confiantes... as que 
aguardam o resultado... e as que desconfiam de algu-
ma coisa. Na época, a pergunta era: será que haverá 
comprador para tanta louça? Para onde vão tantos bi-
belôs, tantos pinguins, tantas xícaras e tantas argolas 
de cortinas (produzidas pela Porcelana São Sebastião)?

Quando se propagava a formação de mais um 
grupo disposto a montar uma nova indústria cerâmica 
as pessoas vibravam e torciam pelo sucesso do novo 
empreendimento. O mesmo acontecia diante de in-
formações que esta ou aquela empresa já instalada 
se encontrava em fase de ampliação construindo mais 
um pavilhão ou mais um forno para queima da louça. 
Eram pessoas angustiadas que conheciam o período 
triste vivido pela cidade com casas sendo demolidas 
ou abandonadas e parentes e amigos deixando Pedrei-
ra em busca de emprego em outros locais. Os proprie-
tários teriam seus imóveis valorizados e desaparecia a 
tristeza de ver a decadência de uma cidade.

Curiosidade: era quase praxe, quando se falava 
na montagem de mais uma fábrica de cerâmica, logo 
surgia o interesse das pessoas em saberem quem seria 
o químico ou aquele que tinha a fórmula da composi-
ção da massa para a produção das peças de porcelana. 
Em cima desse profissional estava a responsabilidade 
de se produzir peças brancas, bem apresentáveis ou 
não. Pois da brancura e da beleza da peça dependia o 
sucesso das vendas. E todos torciam pelo sucesso.

Na Porcelana São Sebastião, essa missão estava a 
cargo do sócio Pedro (Pedrinho) Crozatti, um ex-alfaiate 
e homem de ilibada reputação. Era ele uma pessoa sim-
ples e amigo de todos os funcionários da empresa. Ja-
mais havia visto o mar e demonstrava desejo em vê-lo. 
Todos sabiam disso e passaram a pressioná-lo para que 
fosse até a cidade de Santos realizar seu grande sonho. 
Pedrinho, idoso, tinha um cacoete: sempre que ficava 
encabulado, com o polegar e o indicador da mão es-
querda ele erguia o chapéu e com ou outros três dedos 
coçava a cabeça ao mesmo tempo em que com a mão 
direita coçava a nádega direita. O diálogo que ao longo 
de muitos anos se travava entre os sócios da empresa, 
funcionários e o sr. Pedrinho era mais ou menos esse:
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Funcionários  — Seu Pedrinho, o sr. pode ir pra Santos ver o mar, tem dinheiro pra isso, por
 que não vai?
Pedrinho (coçando a cabeça e a nádega) — Sabe como é, todo dia se descarrega um  
  tamborão e eu tenho que estar aí pra fazer a carga. Eu é que tenho a fórmula...
Funcionários — Qualquer dia a vida acaba e o senhor não conheceu o mar.
Sócios — Você pensa que vai levar o dinheiro pra sepultura?
Pedrinho  (com suas coceiras) — Não é isso. É que eu tenho a fórmula da massa e preciso
 estar aqui pra fazer a carga.
Sócios  — Pedrinho, entregue as fórmulas pro Américo (Pieri), alugue um carro e vá 
 a Santos.
Pedrinho — Não. Essa fórmula não pode cair na mão de qualquer um.
Américo — Pode ir embora que eu guardarei a fórmula no cofre da minha casa.

Um dia, não suportando mais tanta pressão, Pedrinho resolveu entregar a fórmula ao seu cunhado 
Américo e ir conhecer o mar. Em uma manhã, ele apareceu na fábrica já com a esposa e algumas 
pessoas da família dentro do táxi, e encontrando o Américo, entregou os papéis com os pesos dos 
materiais que compunham a massa cerâmica, quando houve o seguinte diálogo:

Pedrinho — Hôoo Américo, muito cuidado com isso aqui. Essa fórmula não pode cair na  
 mão de ninguém.
Américo  — Pode ficar descansado, eu guardarei esses papéis no cofre da minha casa.
Pedrinho — Mas, Américo...
Américo Vai embora, Pedrinho, eu sou seu cunhado e sócio da fábrica. Você acha que vou  
 querer prejudicar a gente?

Finalmente, Pedrinho partiu para realizar seu grande sonho: conhecer o mar.
Figura muito conhecida na cidade, Antônio Maquinário era o encarregado do setor de tamborões 
onde se iniciava a preparação da massa. No dia seguinte, ele procurou o sr. Américo e informou 
que havia descarregado o tamborão nº 2 e que era necessário recarregá-lo. Américo, após apa-
nhar o papel com a fórmula no cofre de sua casa, dirigiu-se ao setor dos tamborões onde houve a 
seguinte conversa:

Américo — Antônio, pese tantos quilos de argila, tantos de quartzo, tantos de caulim...
Antônio — Seu Américo, aqui o senhor é o patrão e eu sou o empregado. O que o senhor  
 me mandar fazer eu faço. Mas deixa eu avisar o senhor. Esses pesos que o senhor  
 está falando são para o tamborão nº 4. Para o nº 2, são tantos quilos de argila,  
 tantos de quartzo e tantos de caulim...
Américo  (muito surpreso) — Mas... você sabe?
Antônio — Eu sei.
Américo  — Então pese você. Por que estamos aqui com tanto segredo? 

Ficará registrado neste livro um pequeno histó-
rico relativo a cada indústria cerâmica instalada em Pe-
dreira entre os anos de 1913 a 1964. Ficarão também 
registrados, para a história, os nomes de todos, mas 
principalmente dos trabalhadores destemidos que 
com muito amor, coragem e muito trabalho se lança-
ram nesses arrojados empreendimentos impulsionan-
do nossa terra para o elogiável estágio em que nos 
encontramos. Será lamentável se alguns desses heróis 
forem esquecidos. Muitos desses empreendedores fo-
ram operários de outras cerâmicas, se demitiram, coti-

zaram-se e enfrentaram grande número de problemas. 
Sofreram principalmente na fase inicial da empresa.

O autor deste livro, no ano de 1958, montou 
uma oficina mecânica que atendia as fábricas cerâmi-
cas e era amigo de quase todos os sócios-proprietários. 
Em uma das conversas que teve com um desses sócios 
que havia montado a fábrica há pouco tempo, e cujo 
nome será omitido por questão de foro íntimo, ouviu 
dele que por causa da precária situação financeira em 
que vivia, uma tarde, ao chegar à sua casa, teve que 
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suportar sua esposa reclamando da falta de comida. 
Discutiram e, depois, ambos reconhecendo que a difi-
culdade decorria da coragem que tiveram de se lançar 
como sócios de uma cerâmica em formação acabaram 
chorando juntos.

Um rápido histórico das empresas que rever-
teram a decadência no progresso de Pedreira. E nessa 
rápida história faremos o possível para que fiquem re-
gistrados para a posteridade os nomes de todos que ti-
veram coragem, que tiveram disposição e que de fato 
lutaram pelo sucesso de suas empresas que salvaram a 
cidade da ruína e a colocaram no caminho do progresso 
que até mesmo povos de outras localidades a admiram. 
A história deve render suas homenagens a todos que 
indistintamente assumiram o risco de montar e dirigir as 
indústrias de porcelana, uma vez que a maioria dessas 
pessoas era funcionário de outras empresas. Que o fu-
turo, certamente grandioso, glorifique seus nomes.

 

CERÂMICA SANTA RITA

Ano de fundação: 1913. 
Localização: antigo: bairro Santa Rita; atual: Rua Pe. 
Francisco Salvino, 631.
Sócios fundadores: Ângelo Rizzi e Antônio Rizzi.
Fontes de informações: documentos e pessoas citadas 
no texto dessa história.

A história registra e todos dizem que a primeira 
fábrica de louças brancas em Pedreira foi a montada 
pelos irmãos Antônio e Ângelo Rizzi. Mas na edição 
nº 2 do jornal mensal “Grupo de Letras”, publicado 
no mês de maio de 1974, p. 12, transcreve um texto 
de uma publicação intitulada “O Fazendeiro”, editado 
em junho/julho de 1911 (que estava em poder de José 
Manzatto Filho), dizendo que em Pedreira tinha uma 
fábrica de louças. Como em nenhuma outra literatura 
encontrou-se notícia alusiva a outra fábrica, só pode-
mos concluir que eram mesmo os irmãos Rizzi que já 
trabalhavam na instalação dessa fábrica.

Elpídio Baccarelli, com 95 anos, filho de Miguel 
Baccarelli, foi quem revelou parte dos fatos ora rela-
tados e jamais divulgados em qualquer meio infor-
mativo, e que estão intimamente ligados ao início da 
história da louça em Pedreira. Elpídio recebeu essas 
informações de seu pai, um imigrante italiano, que 
desde o início do século era proprietário de uma ofi-
cina mecânica prestadora de serviços aos empreendi-
mentos que utilizavam máquinas ou equipamentos em 
suas atividades.

Um dos fregueses de Miguel era outro italia-
no, o Bonadiu, cujo primeiro nome Elpídio não se 

lembrou, sabendo, no entanto, que não se tratava 
de Emilio, o funileiro. Girolamo Ferrari, outro italia-
no que já se encontrava instalado com máquinas de 
beneficiar café, arroz, milho etc., em solidariedade a 
seu compatriota, cedeu parte de seu terreno, na Rua 
XV de Novembro (à beira do córrego), mais ou me-
nos na altura do nº 260, para Bonadiu montar uma 
fábrica de cerâmica vermelha (barro) onde se produ-
ziam vasos, jarras, tigelas, moringas, potes, macucos 
etc. Além do terreno, ele cedia até a roda-d’água para 
acionar as máquinas do amigo.

Bonadiu, iniciando sua carreira empresarial, 
dispunha de poucos recursos financeiros para inves-
tir na fábrica. Desejando expandir suas atividades, 
tomou emprestado algum dinheiro dos irmãos Rizzi 
que na época mantinha em Pedreira uma casa de câm-
bio (“Almanaque do Amparo 1903”, de Jorge Pires de 
Godoy, p.367). Na verdade, eles emprestavam dinhei-
ro a juro. O negócio com a fábrica de artigos de bar-
ro não foi bem. Tentaram até produzir louça branca, 
mas não conseguiram, e Bonadiu não conseguiu pagar 
o empréstimo. A fábrica de louça de barro vermelho 
fechou; e para acertar as contas com os Rizzi, Bonadiu 
entregou todos os equipamentos e demais materiais 
que havia na fábrica.

Os Rizzi levaram tudo o que pegaram para sua fa-
zenda que ficava no bairro Santa Rita e com eles mon-
taram uma fábrica onde começaram a fabricar louça 
branca, cujo ramo eles quase nada entendiam. Consta 
do “Almanaque do Amparo 1907”, p. 269, que os Rizzi 
mantinham uma olaria em funcionamento. Declarou 
Elpídio Baccarelli que as máquinas dos Rizzi eram acio-
nadas por uma roda-d’água que ficava no córrego que 
passa pela Rua Padre Salvino, na altura dos números 
500 a 600. Valentin Steula, que conheceu bem aquele 
córrego em tempos idos, revelou que tinha muito mais 
água que atualmente.

Havia próximo à fábrica uma represa cuja com-
porta era fechada à noite para acumular o líquido que 
movia a roda no dia seguinte. Em fins do ano de 1913, 
investiram na produção de louça branca, mas eles ti-
nham experiência em cerâmica vermelha com produ-
ção de tijolos. De louça branca pouco sabiam. Não con-
seguiram bom desempenho e a situação ficou precária. 
Uma das soluções encontradas foi trazer a Pedreira o 
técnico José Zapp, um italiano que trabalhava na então 
famosa Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, em 
São Paulo. Esse técnico era experiente na produção da 
massa branca e também em técnicas de moldagens de 
peças cerâmicas.

A queima da louça deixava muito a desejar. O 
forno não funcionava bem. Na Itália, onde os Rizzi co-
nheceram uma ou mais fábricas de louças, a chaminé do 
forno tinha mais ou menos um metro de altura. Funcio-
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nava bem porque estava em um planalto. Construíram 
em sua fábrica em Pedreira um forno com chaminé igual 
e a queima gerava problemas. Ângelo Rizzi convidou en-
tão Miguel Baccarelli para visitarem a Fábrica de Louças 
Santa Catarina, estabelecida na capital do Estado.

Combinaram que ao chegarem nessa empresa 
se apresentariam como compradores de louças. Isso 
para que os diretores da fábrica não percebessem 
que se tratava de uma espécie de espionagem. Mas 
ao se aproximarem da fábrica perceberam o erro 
que cometeram em Pedreira. A chaminé da fábrica 
paulistana tinha mais ou menos cinco ou seis me-
tros de altura. Em Pedreira, a fábrica se encontra-
va num vale cercado por altas montanhas e o forno 
com chaminé de um metro não funcionava, e tudo 
melhorou quando ela foi construída bem mais alta. 
A economia mundial apresentava fortes sinais de 
decadência e tumulto. Nas atas da Câmara Munici-
pal de Pedreira da época estão registrados inúmeros 
pedidos feitos pelos Rizzi requerendo isenção dos 
impostos municipais para amenizar suas dificulda-
des financeiras.

Muitos desses pedidos foram atendidos. No 
ano de 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial e 
a situação se agravou. Na Sessão da Câmara do dia 
30-11-1914 (Lv. 8, fl. 40v), leu-se um Ofício em que 
os Rizzi comunicavam que em razão da crise parali-
sariam as atividades da fábrica. José Zapp retornou a 
São Paulo e foi trabalhar com seu filho Mario, que no 
bairro do Ipiranga teve uma fábrica de louça em fun-
cionamento até o fim da década de 1950. Desativada 
essa fábrica, o terreno da empresa foi vendido para a 
indústria de veículos Ford. Em Sessão de Câmara de 
15-12-1915 (Lv. 8, fls. 95v e 96), foi lido novo Ofício 
comunicando que a fábrica voltaria às atividades em 
janeiro de 1916 e pediam isenção dos tributos muni-
cipais. Foram atendidos com um ano de isenção. Ha-
via choque de interesse entre os Rizzi e a Câmara Mu-
nicipal, pois os empresários contavam com a isenção 
de tributos para reduzir suas despesas ajudando-os 
a manter a empresa em funcionamento. E a Câmara 
Municipal, que também estava em crise financeira, 
esperava que os Rizzi pagassem os tributos para me-
lhorar o caixa dos cofres públicos.

Na Sessão da Câmara de 15-12-1921 (Lv. 9, fl. 
73v), os vereadores, numa atitude estranha, fixaram 
em cinco contos de réis o imposto que seria pago pela 
Cerâmica Santa Rita. O imposto anterior era de um 
conto de réis. Os Rizzi, principalmente Ângelo que já 
tinha sido vereador e conhecia bem os meios burocrá-
ticos, entraram com um recurso, que lhes foi negado; 
nessa Sessão, um dos vereadores alegou que a fábrica 
mantinha 80 funcionários em atividades.

Não se conformando com a proporção do 

tributo os Rizzi recorreram ao presidente do Estado de 
São Paulo, citando leis e os valores de impostos pagos 
por outras empresas do mesmo ramo que atuavam 
em São Paulo. Diante do recurso, o presidente 
do Estado enviou Ofício à Câmara de Pedreira 
solicitando esclarecimentos, que foram dados e nos 
quais informaram que o valor do imposto já havia 
sido reduzido. Pode ter havido também alguma rixa 
política, pois Ângelo Rizzi era um vereador atuante. 
As dificuldades continuaram e, em 19 de abril de 
1931, o jornal “O 24 de Outubro” estampa em sua 
última página a matéria que está sendo apresentada 
na Fig. 73. É evidente que a fábrica mais uma 
vez estava fechada e circulava a informação da 
reabertura. E, de fato, foi. O sr. Herminio Defendi, 
morador defronte à fábrica, diversas vezes narrou a 
seus amigos que os arrendatários não foram bem e 
deixaram a situação financeira pior do que estava e 
abandonaram Pedreira.

Em consequência disso, os funcionários da fábri-
ca entraram em greve. Os irmãos Rizzi reassumiram a 
empresa.

Marcílio Pavani que foi escultor da Porcelana São 
Sebastião e trabalhou na Cerâmica Santa Rita entre os 
anos de 1936 e 1937, em outro tipo de serviço, pois 
na época ainda não havia feito o curso de escultura, 
disse que os Rizzi não mantinham escultor para criar e 
lançar modelos próprios. Copiavam e produziam peças 
fabricadas em outros países. Algumas peças simples 
eles criavam. Apesar de todas as dificuldades encon-
tradas produziam peças que recebiam muitos elogios 

Fig. 73 – Cópia do jornal "O 24 de Outubro" 
sobre arrendamento
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pela qualidade e beleza. Algumas das peças de louça 
produzidas pela Cerâmica Santa Rita podem ser vistas 
na Fig. 74.

Na Fig. 75, pode-se ver a foto de um botão usa-
do em casacos, uma peça muito vendida que era pro-
duzida para obter algum faturamento, pois faltavam 
outros modelos de peças para fabricarem.

Fig. 75 – Botão de louça

O botão mostrado na Fig. 75 talvez simbolize 
um pouco da luta dos irmãos Rizzi buscando a sobre-
vivência da empresa. Eles não tinham um escultor que 
criasse modelos de peças para ser lançado no merca-
do como uma novidade, mas tinham que sobreviver. 
O autor deste livro lembra bem das pessoas, adultos 
e crianças usando blusas e casacos com esse botão. 
Um exemplar desse botão foi preservado por G. Neide 
Steula Maranin.

Pelo que representou esse botão para a história 
da porcelana, ele merecia estar em cima de uma colu-
na estilo romano, forrada em seu topo com um veludo 
vermelho e coberto com uma resistente e bem travada 
redoma.

CERÂMICA SANTANA S.A.

Data de fundação: 01-04-1941 (início das atividades). 
Localização: Rua Antônio Pedro, nº 645 (centro).
Número de empregos no auge da empresa: 980, na 
década de 1980 (o maior da história).
Sócios-fundadores: Flamínio Maurício Neto e Joaquim 
Carlos. Mais Adelino Alves dos Santos Gouveia e os ir-
mãos Joaquim Carlos e José Corrêa.
Fontes de informações: trabalho histórico denomina-

Fig. 74 – Foto de algumas das peças que foram fabricadas pela Cerâmica Santa Rita. Um lindo e famoso 
cachorro; um jogo de leiteira; uma leiteira colorida; uma banana paliteiro e duas xícaras decoradas
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Fig. 76 – Ângelo Rizzi e sua esposa

Fig. 77 – Antônio Rizzi e esposa
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do “60 anos de História”, elaborado sob encomenda 
pela própria empresa Isoladores Santana S.A., e Extra-
tos expedidos pela Jucesp (Junta Comercial do Estado 
de São Paulo).

Consta dos extratos emitidos pela Jucesp que 
o início das atividades da fábrica ocorreu em 17-03-
1944 e a data da constituição da firma em 17-04-
1944. No entanto, em um documento público deno-
minado Registro de Firma Social consta que a razão 
era F. Maurício & Cia. cujos sócios eram Joaquim 
Carlos e Flamínio Maurício Neto. Diz ainda, no ro-
dapé desse documento, que o início das atividades 
aconteceu em 01-04-1941. Foi numa chácara que 
ficava entre as ruas Santana e Dr. Sylvio de Aguiar 
Maya que as atividades eram realizadas em peque-
nas construções antigas, ou seja, em ranchos e casas 
velhas. Um ano depois alterou-se a razão social para 
Flamínio Maurício & Cia.

Em 1944, nova alteração deu o nome de Cerâ-
mica Santana S.A. Logo depois, construiu-se o primeiro 
pavilhão especialmente destinado ao setor de pinturas.

Diz a história encomendada pela Isoladores 
Santana que foi Horácio Costa, um engenheiro que na 
época trabalhava para a Companhia Mogyana, quem 
alertou os sócios da Flamínio Maurício & Cia. para o 
futuro promissor que representava a fabricação de iso-
ladores para compor a rede de energia elétrica que se 
encontrava em expansão no Brasil. Para que a empresa 
se desenvolvesse com aumento de produção, era ne-
cessário, além de recursos financeiros, recursos huma-
nos. Assim, no ano de 1943 foi convidado a participar 
da sociedade o português Horácio Lopes, especialista 
na fabricação de isoladores de porcelana e que já havia 
trabalhado com Adelino dos Santos Gouveia, no Rio de 
Janeiro.

Ingressaram também na sociedade o brasileiro 
Nilo Ribeiro de Souza e o português Joaquim Pinto. A 
produção de isoladores elétricos se iniciou e para isso 
se desenvolveu um laboratório com os equipamentos 
de testes que pudessem conferir e assegurar a quali-
dade dos produtos. Horácio Lopes era um português 
inteligente e de muita visão. Muitos que conviveram 
dentro da fábrica o consideravam de grande importân-
cia no sucesso da empresa.

Foi no ano de 1945 que, numa reunião presidi-
da por Flamínio Maurício Neto, o sócio Nilo Ribeiro 
de Souza assim se pronunciou: “Senhores acionistas, 
temos o prazer de comunicar que os estudos proce-
didos pelos nossos diretores, no movimento sempre 
crescente dos negócios desta sociedade, resultaram 
na verificação necessária do aumento de suas ins-
talações e maquinários estando agora na fase de 
encomendas de maquinários, e do material temos 

necessidade de numerários para fazermos face aos 
encargos assumidos”.

Diz a história da Cerâmica Santana S.A. que no 
árduo percurso três pessoas foram importantes: Fla-
mínio Maurício Neto, Adelino dos Santos Gouveia e 
Horácio Lopes. E, curioso, foram esses três sócios que 
lutaram muitos anos pelo desenvolvimento da empre-
sa. Os sócios Nilo Ribeiro de Souza e Joaquim Pinto 
venderam suas cotas desligando-se da sociedade ain-
da na década de 1950. Em 1947, Joaquim Carlos fale-
ceu precocemente de leucemia e seu irmão, José Cor-
rêa, permaneceu na sociedade até a década de 1970 
quando dela se desligou para comprar a Porcelana São 
Sebastião S.A.

FLAMÍNIO MAURÍCIO NETO: Nasceu na cida-
de de Campinas (SP) em 14-01-1906 e ingressou na 
Cerâmica Santa Rita (dos Rizzi) em 1933 como “guar-
da livros” (contador). Foi ali que conheceu os irmãos 
Joaquim Carlos e José Corrêa, cuja amizade e rela-
cionamento levaram a convidá-los, mais tarde, a in-
gressarem como sócio da Cerâmica Santana. Por sua 
importância na vida social e econômica da cidade foi 
agraciado com o título de Cidadão Pedreirense. Ficou 
na fábrica até o ano de 1972 quando foi substituído 
por seu filho Waldomiro Dias Maurício. Flamínio fale-
ceu com 70 anos.

ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA: No ano de 
1910, com seis meses de idade, e com sua família que 
saía de Lisboa, veio para o Brasil e foi parar na cidade de 
Piraju (SP) onde compraram uma fazenda. Em razão da 
crise causada pela Primeira Guerra Mundial e de uma 
praga de gafanhotos que dizimou suas plantações, a fa-
mília mudou-se para o Rio de Janeiro onde Adelino in-
gressou na Manufatura Nacional de Porcelana como au-
xiliar de limpeza do setor de modelagem. Tinha apenas 
nove anos de idade. Com 18 anos e muita experiência 
ficou encarregado desse setor e foi ali que conheceu seu 
conterrâneo Horácio Lopes. Após casar-se com Joaquina 
Pereira dos Santos veio para a cidade de Campinas para 
reformar parte do teto de gesso do Teatro Municipal, e 
nessa oportunidade conheceu Antônio Rizzi que o con-
vidou a vir trabalhar na Cerâmica Santa Rita.

HORÁCIO LOPES: Em 26-10-1923, de Portugal 
embarcou para o Brasil. Tinha 12 anos quando apor-
tou em Santos (SP). Já tinha experiência como oleiro 
na Cerâmica Vista Alegre. Em Santos estudava à noite 
e trabalhava em uma loja de ferragens durante o dia; 
porém, com o retorno de seu pai a Portugal foi morar 
com seu irmão mais velho no Rio de Janeiro onde se 
empregou na Manufatura Nacional de Porcelana. Foi 
nessa empresa que adquiriu experiência em porcelana 
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doméstica, azulejos e, principalmente, em isoladores.
Em 1935, ingressou na Argilex, de São Caetano 

do Sul, e em 1937 foi trabalhar na Cerâmica Cerqueira 
Leite, em Mauá (SP), que iniciava suas atividades. Lá 
passou a chefiar uma equipe de funcionários, ensinan-
do a arte de fazer isoladores. No ano de 1943, a convite 
dos diretores da Cerâmica Santana, Adelino, Flamínio, 
Joaquim Carlos e José Corrêa, Horácio se tornou sócio 
da empresa.

Diz a história do livro “60 Anos da Cerâmica San-
tana” (escrita por pessoas contratadas) que Horácio 
não ingressou com recursos financeiros, mas sim le-
vando toda sua experiência, fato que levou a empresa 
ser a grande e respeitada produtora de isoladores de 
alta e baixa-tensão. Horácio atuou na fábrica até 1992, 
quando faleceu com 80 anos. Ele também sofreu com 
a silicose.

Nota do autor: A Cerâmica Santana S.A. (poste-
rior Isoladores Santana S.A. e atual PPC Santana) 
foi de fato uma empresa que dignificou a cidade 
de Pedreira e contribuiu de forma muito signifi-
cativa no desenvolvimento do parque industrial 
brasileiro, principalmente numa época em que 
grande número de usinas hidrelétricas foram 
construídas, entre elas Furnas e a Itaipu Binacio-
nal, que receberam de Pedreira grande quanti-
dade de isoladores, até mesmo os “multicorpo” 
de até 800 Kv para suas linhas de transmissão de 
energia elétrica, entre os anos de 1979 e 1984. 
No ano de 1988, a empresa exportou 23% de sua 
produção.

O sucesso da Cerâmica Santana foi tanto que seus 
sócios-diretores decidiram ampliar a produção e, para 
não prejudicar o setor de isoladores, decidiram comprar 
o terreno e os pavilhões que haviam sido da Cerâmica 
Santa Rita (dos Rizzi) e que naquele momento perten-
ciam à empresa Nadir Figueiredo. Nesse local foi im-
plantada a Cerâmica Veracruz Ltda., fundada em 02-01-
1967. Essa empresa se encarregou de fabricar artigos de 
adornos e domésticos e também alguns isoladores de 
pequena capacidade. Cerca de 150 funcionários foram 
transferidos da Cerâmica Santana para a Veracruz. As-
sim, ampliaram-se as condições para que a matriz au-
mentasse sua produção de grandes isoladores.

Foi na década de 1980 que a Santana chegou 
ao auge de suas conquistas, de seu faturamento e 
de sua fama. Foi então que no ano de 1982 decidi-
ram montar mais uma empresa que popularmente 
era conhecida como a Santana II. Essa nova empresa 

foi instalada no alto da Vila São José, mais precisa-
mente no final da Rua Flamínio de Campos. A área 
ocupada foi de 20.000 metros quadrados e suas ins-
talações podem ser consideradas de tecnologia mais 
avançada.

A empresa produziu também muitas e lindas 
peças de adornos, bibelôs, vasos, artigos domésti-
cos e outros. A Cerâmica Santana, porém, foi alvo de 
grande comentário na cidade quando contratou um 
português, que se chamava Angélico Duarte — es-
cultor, modelador e lançador de novos produtos no 
mercado. Ocorreu que entre os produtos lançados 
havia bibelôs que eram um casal de noivos. Devia 
ter mais ou menos 12 centímetros de altura. Mas 
o fato que na época provocou muito comentário e 
indignação foi que a noiva estava grávida, bem barri-
guda mesmo. Isso, para o puritanismo da época, foi 
inaceitável chegando mesmo a gerar forte repúdio 
de parte da população.

O nome da Cerâmica Santana sempre foi bem 
conceituado. Na época em que não havia a instituição 
do 13º salário, essa empresa, no final do ano, reunia 
seus funcionários e, após um discurso que era proferi-
do pelo sócio Flamínio Maurício no qual se exaltavam 
os valores dos funcionários e o desenvolvimento da 
fábrica, gratificava-se os trabalhadores com uma inve-
jável quantia em dinheiro.

Com o falecimento e o afastamento dos sócios-
-fundadores associados à nefasta influência do Plano 
Collor em todo Brasil, a empresa enfrentou sérias difi-
culdades, principalmente no ano de 1995. Mas, apesar 
das dificuldades, manteve em atividade a velha Iso-
ladores Santana, a Cerâmica Veracruz e a Santana II, 
visto que essas empresas, além da geração de muitos 
empregos, eram as maiores geradoras de tributos aos 
cofres públicos municipais.

Esse pequeno resumo da história da empre-
sa Cerâmica Santana S.A. não pode terminar sem 
um pequeno relato da importância social que esse 
grupo empresarial teve na vida da comunidade 
pedreirense. Ela doou o terreno para a Prefeitura 
construir, em alvenaria, as instalações que abriga-
ram o Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto, insti-
tuição que ampara nossos idosos sem familiares ou 
abandonados pela família. Doou também o terreno 
para a APAE construir o prédio onde funcionam as 
salas de aulas e demais dependências que atendem 
os alunos que necessitam de educação especial. E 
o que chamamos de Morro do Cristo, onde tam-
bém está instalado o sistema de retransmissão da 
TV de Pedreira, ambos os terrenos foram doados 
pela Santana, bem como uma pequena área onde a 
Prefeitura construiu uma caixa de água para aten-
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der alguns bairros e vilas. E o próprio terreno onde 
se encontra o Clube Náutico Joaquim Carlos, na 
Vila São José e à beira do rio Jaguari, foi doado por 
aquele grupo de empresários. Não se deve esque-
cer que o terreno onde foi construída a Igreja São 
José também foi doado pela Cerâmica Santana à 
Paróquia Santana de Pedreira.

Finalmente, a autor deste livro, que durante 
seis anos presidiu a Diretoria Executiva da APAE (As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pe-
dreira), visto que foi nesse período que o prédio da 
escola foi construído, pode testemunhar que todas 
as entidades idôneas e prestativas à comunidade 
pedreirense sempre receberam da Cerâmica Santa-
na importantíssimas colaborações financeiras que 
foram aplicadas nas obras e na manutenção de en-
tidades como: APAE, SOS, Lar dos Velhos, igrejas e 
movimentos religiosos e até atividades esportivas. A 
ponte da Rua São José, sobre o rio Jaguari, foi cons-
truída pela Cerâmica Santana e doada à municipali-
dade. Por isso, por meio de lei ela foi denominada 
Ponte Santana.

PORCELANA SÃO SEBASTIÃO

Ano de fundação: 1942.
Fim das atividades: início da década de 2010.
Localização: Rua XV de Novembro, nº 222 (número 
atual - no início foi no nº 31).
Área do terreno: + ou - 7.000 m² (no auge).
Área construída: + ou – 6.500 m² (no auge).
Número de empregos no auge da empresa: 220.
Sócios-fundadores: Américo Pieri e Amadeu Canesso.
Fontes de informações: Revista “Flor de Porcelana”, de 
1953, extrato parcial emitido pela Jucesp, Luiz Broglio 
Sobrinho, José Geraldo Pieri, Antônio Ganzarolli Filho, 
Luiz Ganzarolli e o próprio autor do livro que trabalhou 
durante seis anos nessa empresa.

Foi no ano de 1942 que o marceneiro Américo 
Pieri, filho de Emilio Pieri e casado com Ana Canesso, 
associou-se a seu cunhado, o funcionário público es-
tadual e fotógrafo (nas horas vagas) Amadeu Canesso, 
filho de Sebastião Canesso, e montaram uma pequena 
fábrica de porcelana. A empresa com razão social de 

Fig. 78 – Fotos de alguns dos adornos e artigos domésticos produzidos 
pela Cerâmica Santana. Cessão da foto: gentileza de Josefa Alves Carlos
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Canesso & Pieri foi instalada no sobrado (ainda exis-
tente) situado no início da Rua XV de Novembro (quase 
em frente à ponte da Travessa Municipal). Esse sobra-
do pertencia ao Amadeu.

Mais ou menos no ano de 1946, Alberto (Berti-
no) Antônio Canesso (comerciante, irmão de Amadeu) 
e Pedro Crozatti (alfaiate, casado com Ana Pieri, irmã 
de Américo) ingressaram na sociedade que recebeu 
nova denominação: Porcelana São Sebastião Ltda. Em 
10-10-1951, a empresa deixou de ser Limitada e pas-
sou a Sociedade Anônima. Para compor o aumento do 
quadro social ingressaram como acionistas algumas 
esposas de sócios.

A empresa caminhava bem e novos pavilhões 
foram construídos. A área coberta que se limitava mais 
ou menos no número 9 chegou até o número 75 da 
Rua XV de Novembro. As peças produzidas eram ven-
didas com facilidade; para atenderem maior quanti-
dade de pedidos, alugaram um prédio na Rua XV de 
Novembro, nº 100, onde passaram a fabricar um “por-
ta-joias” criado por Amadeu. A parte de baixo era mais 
ou menos como uma xícara de chá, porém parecida 
com uma saia rodada, e a parte de cima tinha o rosto e 
o tórax de bailarina (tipo Maria Antoniete) que tampa-
va adequadamente a parte de baixo.

Essa peça teve grande sucesso de vendas che-
gando mesmo a alavancar a empresa para novas ex-
pansões. Alugaram uma garagem no número 89 da 
mesma rua onde instalaram o setor de modelagem. Ali 
seriam produzidos os estampos (moldes) de gesso que 
davam formas às peças fabricadas. Nos primeiros anos 
de atividades, a empresa não tinha o “filtro-prensa”, 
que era uma máquina eliminadora do excesso de água 
da massa produzida pelos tamborões. Esse trabalho 
era executado com saquinhos de pano que recebiam 
a massa (quase líquida) e eram pendurados em arma-
ções de madeira sobre cavaletes. Nesse rústico méto-
do, o excesso de água escorria e apenas um material 
pastoso permanecia no invólucro de tecido. Com o 
decorrer do tempo, todas as fábricas passaram a ter o 
“filtro-prensa” que desidratava a massa com produção 
e racionalidade.

Na Rua XV de Novembro, mais ou menos na 
altura do número 150 (de um lado do beco anterior-
mente denominado Beco Moreira Cesar), funcionava 
a empresa Michelucci & Martinelli com máquinas 
para beneficiar café, arroz, fazer fubá, e chegaram 
a acionar até uma serraria de toras de madeira. Es-
sas máquinas eram acionadas por uma grande roda-
-d’água movida pela correnteza do rio Jaguari. O ter-
reno e o velho barracão que abrigava tal serraria e os 
equipamentos que estavam dentro dele foram adqui-
ridos pela Porcelana São Sebastião que chegou a usar 
a roda-d’água para acionar tamborões que moíam as 

pedras e argilas, componentes para a preparação da 
massa. O moinho de fubá, formado por duas rodas 
de pedra, chegou a ser usado para moer “casão” (ca-
cos de material refratário e restos de caixas quebra-
das que eram usadas para abrigar peças cruas dentro 
dos fornos), cujo pó compunha a massa com a qual se 
construíam novas caixas protetoras de peças de por-
celana durante a queima no forno.

Um cômodo à beira-rio ficou reservado para 
o setor de máquinas, e mais tarde ali funcionaram a 
oficina mecânica e a carpintaria no mesmo salão que 
era amplo. Ao lado, em uma área que foi coberta pos-
teriormente, funcionaram as máquinas que prepara-
vam a massa da porcelana e a pipa, que preparava a 
massa para a construção das caixas onde as peças de 
porcelana eram colocadas para serem levadas ao for-
no que queimava com temperatura de cerca de 1.400 
graus. Eram essas caixas que, quando imprestáveis, 
forneciam o “casão” que era moído e reaproveitado. 
No meio desse pavilhão construíram um forno com 5 
metros de diâmetro e à frente, próximo à Rua XV de 
Novembro, se instalaram as seções de acabamento de 
peças de louça em processo de produção.

Pouco tempo depois, a empresa comprou de 
Maria Bernadete (dona Dedete) Romeiro um terreno 
com casa, que ficava do outro lado do beco (Morei-
ra César), com 6,25 m de largura. Esse terreno serviu 
durante muitos anos como depósito de lenha da fá-
brica. Depois, teve sua área construída com pavilhões 
que se transformaram nas sessões de pintura, criação 
de modelos (esculturas) e a mufla para a queima de 
peças pintadas.

Na calçada da Rua XV de Novembro, em frente 
aos prédios da empresa, eram colocados cavaletes e 
muitas tábuas com peças recém-estampadas para se-
carem ao sol. Dentre tais peças havia muitas argolas 
destinadas à montagem de cortinas nas residências 
ou nos escritórios. O antigo beco Moreira César, que 
ficava em frente ao número 177 da Rua XV de Novem-
bro, no ano de 1961 foi permutado com a Prefeitura 
por outro que foi aberto em frente ao número 147 da 
mesma rua. Essa transação imobiliária foi aprovada 
pela Lei nº 485, de 10-05-1961.

Entre o final da década de 1950 e o início dos 
anos 1960 a empresa comprou mais os seguintes ter-
renos e casas: de Eleutério Mendes de Oliveira, onde 
funcionava o Cartório de Registro Civil; de Valentin 
Steula e dos herdeiros de Girolamo Ferrari, onde havia 
também os barracões com as máquinas para café, ar-
roz, fubá etc. A Porcelana São Sebastião passou a ser 
proprietária da gleba de terra e suas benfeitorias, que 
abrangia desde o nº 140 até mais ou menos ao nº 225 
da Rua XV de Novembro, ou seja, até o córrego do Cas-
calho (ou Caxambu ou do Triunfo).
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A criatividade de Amadeu Canesso e a habilida-
de artística do escultor Marcilio Pavan, além de outros 
recursos utilizados, proporcionaram a essa empresa a 
possibilidade de produzirem enorme quantidade de 
peças de rara beleza. Eram produzidos vasos, jarras, 
botijas, jardineiras, floreiras de mesa e parede, ima-
gens de muitos santos e santas, xícaras com artísticas 
decorações e uma vasta quantidade de tipos de bibe-
lôs. E não faltavam os pinguins de diversificados tama-
nhos produzidos aos milhares.

É importante salientar que a fábrica mantinha 
uma seção onde se montavam fios, tomadas, bocais e 
interruptores em lindos e variados abajures que eram 
vendidos nas mais variadas e lindas formas. Foram 
muitos os funcionários que se demitiram da Porcela-
na São Sebastião e partiram para a montagem ou para 
comporem a direção de outras empresas do mesmo 
ramo. Alguns deles: os irmãos Verginio, Antônio e Eu-
gênio Ganzarolli; Álvaro (Ticão) Crozatti, os irmãos Mo-
acir e Luiz Gasparini, os irmãos Antônio Vaner e Luiz 
Broglio, Pedro Massucato, Nelson Cassiani, João Dal-
dosso, João Odarcy (Zinho) Imbrunito, Hamilton da Sil-
va Valente, Ceziro Cáu e outros.

Em 1958, um grupo de trabalhadores comprou o 
que popularmente se dizia a parte de baixo da São Sebas-
tião, que eram os prédios da Rua XV de Novembro do nº 

31 até o nº 75. A essa nova empresa deram a razão social 
de Cerâmica São Francisco. E em 1964, a família de José 
Corrêa, que era sócio da Cerâmica Santana S.A., adquiriu 
a parte de cima da empresa, ou seja, tudo o que se en-
contrava entre os nºs 140 e 225 da mesma rua.

PORCELANA SÃO JORGE S.A.

Ano de fundação: 1943. 
Localização: Bairro do Cascalho.
Área do terreno: grande propriedade de Hygino Ama-
deu Bellix.
Área coberta: + ou - 2.000 m².
Número de empregos no auge da empresa: 118.
Fundadores: Hygino Amadeu Bellix, Alberto Macedo 
Júnior, Elpidio Baccarelli e Guilherme Moretti.
Fontes de informações: Hygino A. Bellix, sua esposa 
Ilze Guedes Bellix e Alberto Macedo Junior.
Não foram encontrados documentos referentes a essa 
empresa.

Essa fábrica foi instalada no bairro do Cascalho, 
em propriedade de Hygino, que anteriormente havia 
sido a fazenda de Emiliano Pires de Ávila, o primeiro 
Intendente de Pedreira. O casarão, antiga sede da fa-

Fig. 79 – Algumas das peças fabricadas pela Porcelana São Sebastião
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zenda, ainda permanece bem conservado e está a 30 
metros dos pavilhões que os fundadores construíram 
para abrigar a fábrica. Os principais produtos produ-
zidos pela São Jorge foram: xícaras, canecas, jogos de 
chá e café e muitos adornos, alguns dos quais ainda 
são preservados por Hygino e Alberto Macedo Júnior.

Na época, a atual Av. Antônio Serafim Pettean 
era o leito da estrada de ferro da Companhia Mogyana, 
e a Rua Antônio Pedro terminava na esquina das ruas 
Santana e Alice Moreira. A partir desse local era zona 
rural, cortada pela estrada de rodagem, em terra, que 
rumava a Amparo. A Porcelana São Jorge ficava afas-
tada da cidade. Esse fato levou Hygino a comprar um 
ônibus para transportar os funcionários da cidade para 
sua fábrica gerando com isso um custo adicional para a 
empresa que já não apresentava bons resultados.

Certa noite, lá pelo final da década de 1940, 
ocorreu um incêndio em um dos pavilhões da fábrica. 
Atravessando precária fase econômica e vendo seu pa-
trimônio ruindo em chamas, Hygino, que havia chegado 
há pouco ao local, avançou para prestar socorro e foi 

barrado pelo delegado de Polícia. No desespero, acabou 
plantando a mão (agredindo) na autoridade policial, 
fato que agravou a situação da empresa e a dele próprio 
que só conseguiu se livrar do processo judicial graças à 
interferência de seu amigo, o governador do Estado de 
São Paulo, Adhemar Pereira de Barros. Esses fatos jun-
tos e somados a outras causas colaboraram para agravar 
ainda mais os cofres da Porcelana São Jorge.

Em boa parte de sua existência eles enfrentaram 
dificuldades financeiras. A fim de conseguir recursos fi-
nanceiros para quitar seus compromissos, até mesmo 
os trabalhistas, Hygino tinha que percorrer estabele-
cimentos de créditos e pessoas em busca de emprés-
timos, muitas vezes pagando juros elevados. Corria 
também para atender aos processos trabalhistas que 
com alguma frequência tramitava no fórum da Comar-
ca que estava localizado na cidade de Amparo.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Porce-
lana São Jorge teve desempenho valoroso na geração 
de empregos e no crescimento da cidade de Pedrei-
ra entre os anos de 1942 e 1963, quando encerrou as 

Fig. 80 – 1. prédios da antiga Porcelana São Jorge; 2. casarão, sede da fazenda Cascalho onde 
morava Emiliano Pires de Ávila, o primeiro intendente; 3. casa do ex-prefeito Hygino Amadeu Belix; 

4. a antiga Estrada de Ferro da Companhia Mogyana
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atividades. Três de seus pavilhões e um forno foram 
arrendados pela Porcelana Rocha Ltda. que prosseguiu 
com o mesmo ramo de atividade. Na Fig. 80, pode-se 
contemplar uma vista antiga dos prédios da fábrica em 
que aparece ainda o casarão da fazenda de Emiliano 
Pires de Ávila, e à direita a estrada de ferro da Compa-
nhia Mogyana.

Nota: Hygino foi várias vezes vereador e prefeito 
de Pedreira, e Alberto Macedo Jr. foi quem adqui-
riu o terreno e loteou o condomínio Duas Marias, 
no município de Jaguariúna.

NADIR FIGUEIREDO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

2º nome: Nadir Figueiredo & Cia. Ltda. - 1919.
3º nome: Nadir Figueiredo S/A - 1926.
Data de fundação: 03-06-1941 - Jucesp (início da em-
presa em 1912).
Surgiu em Pedreira em 1943 - data respeitada para co-
locação cronológica neste capítulo.
Localização: Av. Jorge Duprat Figueiredo, nº 903 - anti-
ga Rodovia SP-95, entre os km 61/62 - Antiga Fazenda 
Moranquim (endereços alterados ao longo das ativida-
des da empresa).
Área do terreno: 903.838 m².
Área construída: fábrica: 26.296 m²; residencial: 
11.832 m²; outros: 3.200 m²; total de 41.328 m².
Número de empregos no auge da empresa: 500.
Sócio-fundador: Nadir Dias de Figueiredo.
Fontes de informações: ficha cadastral (parcial) emitida 
pela Jucesp em 14-09-2004; “Nadir Jornal”, gentilmente 
cedido por Nelson Cartarózzi; Jornal “JJ” - Jaguariúna e re-
gião, editado em 31-10-1997; Folheto editado pela Com-
mercial Properties, CPB Consultoria de Imóveis S/C Ltda.; 
o próprio autor do livro, que residia próximo ao complexo 
industrial e residencial da empresa.

Foi no ano 1912, no Largo do Tesouro, na cidade 
de São Paulo, que o jovem Nadir Dias de Figueiredo de-
monstrando aptidão e arrojo empresarial montou uma 
pequena casa comercial com o objetivo de vender e 
consertar máquinas de escrever. Em 1913, ingressou 
na sociedade seu irmão Morvan Dias de Figueiredo, e 
a empresa, mudando-se para o Largo da Liberdade, foi 
transformada numa fundição de metais onde se pro-
duzia artigos de iluminação. Em 1914, eclodiu a Pri-
meira Guerra Mundial gerando uma crise econômica 
em quase todo mundo, até mesmo no Brasil onde a 
construção civil, que mantinha os principais clientes da 

Nadir, entrou em estagnação. A empresa quase falida 
dispensou todos os funcionários. Ficaram executando 
os serviços apenas os jovens Nadir, Morvan e um único 
empregado. Juntos conseguiram manter a sociedade 
na ativa e superaram aqueles momentos críticos. Em 
1919, outro irmão, Zely Dias de Figueiredo, ingressou 
como sócio e surgiu então uma nova razão social: Na-
dir Figueiredo & Cia. Ltda. A partir desse ano, a crise 
lentamente afastou-se da empresa.

A história deixa evidente que os irmãos Figueire-
do sabiam interpretar, se posicionar e agir com rapidez 
e acerto em momentos difíceis, pois ultrapassaram as 
crises econômicas causadas pela guerra mundial de 
1914; pela revolução em São Paulo, em 1924, contra o 
presidente Artur Bernardes, governante da época; pela 
Revolução Constitucionalista de 1932; pela Bancarro-
ta, de 1929, com quebra de Bolsa de Valores em quase 
todo mundo; pelo início da Segunda Guerra Mundial, 
em 1939, e a entrada do Brasil na guerra em 1942. O 
jornal “Folha da Manhã” (atual Folha de S. Paulo), de 
17-02-1957, p. 9, citou: “A Nadir é a primeira empresa 
fabricante de lustres e outros aparelhos de iluminação 
incandescente”. Isso teria ocorrido em 1927. Com a Re-
volução Constitucionalista de 1932, a empresa suspen-
deu suas atividades normais e passou a fornecer cartu-
chos, balas de fuzil e granadas para as Forças Armadas. 
Ao retomar às suas atividades normais, um novo sócio 
ingressou na organização: Francisco de Gregório Spino, 
que era o representante comercial no Rio de Janeiro.

Em 30-06-1943, essa empresa comprou a Ce-
râmica Santa Rita, dos irmãos Rizzi, e aí começou sua 
caminhada pelo município de Pedreira. Os produtos 
fabricados deixaram de ter o carimbo CSR e passaram 
a ter “NADIR”. As pretensões da nova empresa eram 
muito maiores que o espaço da fábrica podia propor-
cionar. Assim, ainda na década de 1940, a empresa 
comprou a Fazenda Moranquim (ou Moranguim) e 
nela iniciou as obras do maior complexo industrial e 
residencial já instalado em Pedreira.

O autor deste livro, que na época residia em 
uma fazenda ao lado das obras da Nadir, lembra-se 
bem dos homens escavando a montanha com enxa-
dões e picaretas e as caçambas (carrocinhas) transpor-
tando a terra para outros locais. Um fato inesquecível e 
saudoso: em algumas oportunidades, após carregarem 
a caçamba com terra, dava-se um grito com o animal e 
ele sozinho se dirigia ao local da descarga, que às vezes 
ficava a mais ou menos a 500 metros de distância.

Esse foi o maior conjunto industrial já instalado 
no município de Pedreira até o ano de 2010. Além dos 
prédios destinados às atividades industriais, construí-
ram a Vila Operária, composta por 230 casas para mo-
radia dos funcionários e familiares. A Capela Santa Rita 
foi construída para as atividades religiosas dos mora-
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Fig. 82 -  Ao alto, Capela 
de Santa Rita de Cássia

Fig. 81 -  Produtos da Nadir 
Figueiredo expostos na Feira 

Industrial de Pedreira
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Fig. 83 – Campo de futebol 
e parte do conjunto 
industrial da Nadir

Fig. 84 – Foto da represa, no rio Jaguari, 
para acionar a usina hidrelétrica da 
empresa Nadir Figueiredo
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Legenda:

1 – Estrada para Carlos Gomes 
2-Rio Jaguari 

3 – Conjunto fabril 
4- Clube Esportivo e Recreativo 
5- Campos de bocha e malha 

6- Quadra de esportes 
7- Campo de futebol 

8- Conjunto residencial 
9- Antiga estrada de ferro 
da Companhia Mogiana

10- Grupo Escolar 
11- Duas casas dos 

administradores 
12- Capela Santa Rita 
13 – Rodovia SP-95  
(para Jaguariúna) 
14- Rua 1, casas  
não demolidas 

15- Terras da Fazenda  
Monte Nilo

Fig. 85 -
Vista geral dos conjuntos industrial, residencial, esportivo e recreativo no 

auge de suas atividades, inclusive seu Grupo Escolar
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dores da Nadir e das fazendas próximas. Um campo de 
futebol, sempre elogiado pela qualidade, foi preparado 
e colocado à disposição dos esportistas. Nesse campo, 
houve memoráveis e festivas partidas futebolísticas. 
Dois campos de bocha foram colocados à disposição 
dos praticantes dessa modalidade. Foi edificado um 
amplo salão onde se desenvolviam atividades sociais, 
recreativas e também esportes e jogos de salão. A pró-
pria empresa custeava as despesas com as práticas 
desportivas. Nele havia bailes também.

A Vila chegou a contar com um armazém e açougue 
para servir aos moradores. Havia ainda um ambulatório 
médico que atendia os casos menos graves e os primeiros 
socorros. Os funcionários recebiam, gratuitamente, ma-
terial escolar destinado aos filhos matriculados na escola 
estadual Morvan Dias de Figueiredo instalada em prédio 
especialmente construído para esse fim. No conjunto resi-
dencial houve, durante muito tempo, uma loja de confec-
ções mantida pela iniciativa privada. Assim, os moradores 
do Nadir, conforme se dizia no linguajar da época, pouco 

Fig. 86 -  Foto da área onde durante muitos anos esteve em atividade a empresa Nadir Figueiredo, gerando 
empregos para os trabalhadores e divisas para o poder público de Pedreira, dinamizando as atividades comerciais 
e gerando educação por meio de seu Grupo Escolar. De tudo o que acima mostra, restou os prédios industriais, a 
capela, as casas dos administradores e as casas da rua nº 1 (14 na foto). As casas dos trabalhadores e o Grupo 

Escolar foram demolidos antes da fábrica ser adquirida pela Cerâmica Santa Terezinha

Vista: 1. Estrada para Carlos Gomes; 2. Rio Jaguari; 3. Conjunto Fabril; 4. Clube Esportivo e Recreativo; 
5. Campos de bocha e malha; 6. Quadra de esportes; 7. Campo de futebol; 9. Antiga estrada de ferro da 

Companhia Mogiana; 11. Casas da gerência; 12. Capela Santa Rita; 13. Rod. SP-95; 14. Rua 1, a única rua que foi 
preservada. Foram demolidas as casas (8) e o Grupo Escolar (10)
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dependia dos recursos disponíveis na cidade de Pedreira. 
No rio Jaguari, pouco abaixo do conjunto industrial, cons-
truíram uma Usina Hidrelétrica cuja energia gerada era 
consumida pela própria empresa e pelas ruas iluminadas 
do conjunto residencial. A capacidade instalada era de 
6.805 KVA. Para abastecer as residências, havia um reser-
vatório de água com capacidade para 240.000 litros.

Na época, quando se falava na indústria do Na-
dir, lembrava-se logo dos jogos de chá, café e jantar 
que, quando expostos nos recintos da Feira Industrial 
de Pedreira, impressionavam muito bem aos visi-
tantes que admiravam tão belas peças. No entanto, 
essa fábrica produzia também uma grande linha de 
produtos de adornos e utilidades domésticas: vasos 
e jarras em variados tamanhos e formas, pratos de 
parede decorados com lindas cenas, quadros, bibelôs 
e floreiras de parede, castiçais em vários estilos, por-
ta-joias, cinzeiros etc.

Por se tratar de uma empresa que gerava muitos 
empregos diretos e indiretos, o poder público municipal 
sempre dedicou, de acordo com as possibilidades, aten-
ção apropriada ao conjunto da Nadir. No ano de 1993, 
as atividades da fábrica foram paralisadas. Foi grande o 
número de trabalhadores que perderam seus empregos 
exatamente quando outras cerâmicas de Pedreira tam-
bém reduziam o ritmo de trabalho ou fechavam suas 
portas. Não se tem conhecimento de qualquer comuni-
cado emitido por diretores ou representantes da Nadir 
Figueiredo Ind. e Com. S.A. sobre as causas da paralisa-
ção. Mas sempre circulou entre muitos moradores de 
Pedreira o parecer que uma greve promovida pelo sindi-
cato dos ceramistas teria tido forte influência na decisão 
que resultou na desativação da empresa.

No ano de 2003, todo o conjunto de prédios 
industriais foi vendido ao grupo de acionistas que 
detém o comando da Cerâmica Santa Terezinha S.A. 
e da Cerâmica São Sebastião Ind. e Com. S.A. Dos 
230 prédios residenciais que foram construídos ape-
nas 20 não foram demolidos pelos tratores. Desa-
pareceu também o prédio que abrigou o conjunto 
escolar Morvan Dias de Figueiredo. Da Vila Ope-
rária nada mais restou a não ser a lembrança e a 
saudade de quem viu, em épocas áureas, seus mo-
radores movimentando-se de um lado para outro, 
indo para o trabalho, para a escola, para a igreja e 
para as praças de esportes. O local que era parte de 
uma fazenda voltou a ter o mesmo aspecto antigo, 
todo envolto em uma rasteira vegetação. A Capela 
de Santa Rita de Cássia, com missas aos sábados e 
frequentada por moradores de Pedreira e do Jardim 
São Nilo, permanece em atividades graças a um gru-
po de abnegados cidadãos religiosos. A capela está 
próxima à rodovia SP-95.

CERÂMICA SANTA CECÍLIA  
IND. E COM. LTDA.

1º nome: Salim, Moratori & Cia.
2º nome: Salim, Moratori & Cia. Ltda. - em 15-03-1951.
3º nome: Cerâmica Santa Cecília Ltda. - em 13-05-1959.
Em 21-12-1962, ela deixa de ser Limitada e passa a So-
ciedade Anônima.
4º nome: Cerâmica Santa Cecília Indústria e Comércio Ltda.
Data de fundação: 19-07-1949.
Localização: Rua Joaquim Ferreira Coutinho, 193 
(atual), 150 o antigo. Vila Santo Antônio.
Área do terreno: 3.600 m². 
Área coberta: 2.700 m².
Número de empregos no auge da empresa: 130.
Sócios-fundadores: Salim Bellix, Elias Camasmie e An-
thero (Anterio) Moratori.

Salim Bellix era irmão de Elias Camasmie por 
parte de mãe. Ambos comercializavam roupas, tecidos 
e objetos atinentes ao ramo. Os dois irmãos se asso-
ciaram com Anthero Moratori, um italiano dono de 
um sítio no bairro Santa Cruz (pegado ao cemitério), 
dedicado à agricultura, e montaram uma fábrica de bo-
necas que era produzida com cola de peixe e papelão 
usado (maços de pregos, sacos de cimento vazios etc.). 
Formou-se então a firma Salim, Moratori & Cia. que foi 
registrada na Jucesp em 19-07-1949 sob o nº 114.431. 
Depois deixaram a fabricação de bonecas e passaram a 
produzir peças de porcelana.

Ao longo de suas atividades essa empresa teve a 
seguinte movimentação de entrada e saída de sócios: 
Caetano Vicentini ingressou na sociedade em 15-03-
1951 e dela saiu entre 1973 e 1974. Seu irmão Francisco 
Vicentini, comerciante, ingressou na sociedade em 15-
03-1951 e permaneceu. Em 13-05-1959, Antero vendeu 
suas cotas aos irmãos Caetano e Francisco Vicentini. 
Elias e Salim venderam suas cotas à sociedade em 20-
05-1985. José Conti Sobrinho (residente em Campinas) 
ingressou como sócio em 15-03-1951 e saiu em 13-05-
1959. Marco Pieroni foi sócio de 15-03-1951 até o final 
da década de 1960. Natal Zanardi, carpinteiro, esteve 
associado de 15-03-1951 até 1959 quando faleceu.

Palmiro Aggio, gerente da usina hidrelétrica da 
CPFL, comprou cotas em 15-03-1951 e as vendeu em 13-
05-1959. João Oracy (Zinho) Imbrunitto (genro de Francis-
co Vicentini), que trabalhava na Porcelana São Sebastião, 
ingressou em 13-05-1959 e desligou-se em 20-05-1985. 
Antônio Rodrigues Jorge, dono de transportadora; Luiz 
Gonzaga Alvarenga, dono de farmácia; Armando Alface, 
empreiteiro de obras; e Joaquim Alexandre Zocchio in-
gressaram como sócios em 21-12-1962 e se desligaram 
pouco tempo depois. Antilia Vicentini, esposa de Fran-
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cisco, entrou para a sociedade entre 1964 e 1967 e nela 
permanece. Mafalda Peron Vicentini, esposa de Caetano, 
ingressou entre 1964 e 1967 e desligou-se pouco tempo 
depois. Arlindo João (Pesão) Vicentini associou-se em 
1969 e permaneceu até seu falecimento em 2009.

Ana Alcinira Vicentini Imbrunitto, filha de Francis-
co e Antilia e esposa de João Oracy, passou a ser sócia 
entre 1964 a 1969. Argileu Benedicto Vicentini, filho de 
Francisco, associou-se em 15-06-1984 e permanece. E 
Francisco (Chiquinho) Santo Vicentini, filho de Francisco 
e Antilia, entrou na sociedade em 20-05-1985 e perma-
nece à frente da empresa comercializando peças de ce-
râmicas em um prédio da Rua Joaquim F. Coutinho, nº 
193. O número da fábrica na mesma rua era 150.

A Cerâmica Santa Cecília tinha em sua linha de pro-
dutos peças de adornos e utilidades domésticas em gran-
de variedade: bibelôs, vasos, floreiras, jardineiras, xícaras, 
canecas e imagens sacras que recebiam alegres pinturas. 
Pode-se ver as peças produzidas na Fig. 87. A importância 
dessa empresa na evolução da cidade era reconhecida 
tanto pela geração de empregos diretos e indiretos como 

pela geração de tributos aos cofres municipais, além de 
sua influência no aumento da comercialização.

Os sócios que se mantinham à frente da ad-
ministração da empresa foram: Salim Bellix, Caetano 
Vicentini, João Oracy Imbrunitto, na fase inicial. E, de-
pois: Arlindo João Vicentini, Argileu Benedicto Vicenti-
ni e Francisco (Chiquinho) Santo Vicentini que em 2005 
ainda dirigia as atividades de comercialização da em-
presa. Os trabalhos de industrialização foram paralisa-
dos mais ou menos no ano de 1992 quando arrenda-
ram o prédio antigo junto a alguns equipamentos para 
outra empresa do ramo.

CERÂMICA SÃO LUIZ S.A.

Data da fundação: 17-04-1951.
Localização: Av. Papa João XXIII, 247 (vizinho da Porce-
lana São Benedito).
Área do terreno: 5.517 m².
Área construída: 4.430 m². 

Fig. 87 – Peças produzidas pela Cerâmica Santa Cecília
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Sócios-fundadores: Luiz Gasparini, Dirceu de Marco, 
Alcides Pierim e João Castelo.
Fontes de informações: O autor deste livro, que pres-
tava serviços mecânicos em máquinas dessa empresa. 
Ficha cadastral emitida pela Jucesp em 14-09-2004 com 
informações datadas de 17-06-2002 e 12-09-2002.

Considerada uma das fábricas de porcelana que 
ajudou a impulsionar o progresso de Pedreira. Foi uma 
das primeiras a instalar um “forno contínuo” usando 
óleo como combustível para queima das peças de por-
celana. As demais indústrias mantinham os fornos re-
dondos que utilizavam como combustível a lenha de 
eucalipto. Sua linha de produção abrangia adornos e 
utilidades domésticas, imagens sacras, vasos, bibelôs 
e xícaras. A paralisação dessa empresa ocorreu após 
o ano de 1976 e antes do Plano Collor. Foi um tanto 
esquisita a inatividade dessa empresa. Luiz Gasparini, 
por motivos que não conhecemos, desligou-se da so-
ciedade. João Castelo passou a se dedicar à Cerâmica 
Nossa Senhora de Fátima, e Alcides Pierim, que man-
tinha uma loja de louças na Rua XV de Novembro, nº 
555, também se afastou da Cerâmica São Luiz. Dirceu 
de Marco, que havia vendido suas cotas na empresa 
e montado um posto de serviços e abastecimento de 
combustíveis, também saiu da empresa. Pela ficha 
cadastral emitida pela Jucesp, em 17-06-2002, houve 
mudança de denominação para Cerâmica São Luiz Ind. 
e Com. e ocorreu o enquadramento para microempre-
sa.  Em 12-09-2002, de acordo com o que consta da fi-
cha cadastral, eram sócios dessa firma Cosimo Consolo 
e Ângelo Carmelo Consolo (fabricavam pisos cerâmi-
cos), reativadores das atividades dessa empresa.

PORCELANA SÃO JOÃO IND. COM.
E TRANSPORTES LTDA.

Data de fundação: na Jucesp - 22-01-1952; no fisco es-
tadual - 09-2-1952.
Localização: Av. Joaquim Carlos, 2.186 (antiga Chácara 
Bela Vista).
Número de empregos no auge da empresa: 220.
Sócio-fundadores: os irmãos Rodolpho e Domingos 
Marchi, os irmãos Elpidio e João Baccarelli, os irmãos 
Jacomo e Geraldo Guerino Batagliolli e Heitor (Tico) 
Moreira. Algum tempo depois ingressou na sociedade 
o “guarda-livros” (contador) José Straniéri.
Fontes de informações: cadastro parcial emitido pela 
Jucesp em 13-09-2004; Décio Marchi, filho de Ro-
dolpho; Iracema Batoni Moreira, viúva de Heitor; o 
próprio autor do livro, que conviveu com a maioria 

dos sócios e foi o intermediador na venda da empresa 
dos fundadores para os sucessores; Livro nº 2 de atas 
da Câmara Municipal de Pedreira - Sessões de 20-11-
1954 e 05-02-1955.

O primeiro nome da empresa foi Porcelana São 
João Ltda.; o segundo, Porcelana São João Ind. e Com. 
Ltda.; e o terceiro, Porcelana São João Ind. Com. e 
Transportes Ltda.

No sítio Santa Adélia, de seu pai Antônio Bata-
gliolli, os irmãos Geraldo, Jacomo, Guerino, Cláudio 
e João se dedicavam à agricultura e, especialmente, 
à fruticultura; chegaram também a movimentar uma 
olaria (tijolos). A Vila Monte Alegre foi edificada na 
área que pertencia a esse sítio. Após a morte do pai 
Antônio, os filhos venderam a propriedade para o Dr. 
Sylvio de Aguiar Maya. Geraldo e Jacomo adquiriram 
um armazém na Rua XV de Novembro, nº 611. Pouco 
tempo depois, venderam o armazém e ingressaram na 
sociedade fundadora da Porcelana São João.

Miguel Baccarelli montou e manteve durante 
muitos anos uma oficina mecânica em Pedreira. Os filhos 
Elpidio e João sempre se dedicaram à mesma profissão 
do pai: a mecânica. Elpidio havia sido sócio da Porcela-
na São Jorge S.A. e, depois, ingressou como cotista da 
Porcelana São João. Curiosidade: João, que trabalhava 
na oficina de seu pai e também foi um dos sócios, foi 
um dos cinco pedreirenses enviados para os campos de 
batalha na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial.

Heitor (Tico) Moreira, nascido em Pedreira, tra-
balhou durante algum tempo na cidade de São Paulo 
com pintura de automóveis. Os irmãos Marchi eram 
donos de um sítio que outrora era parte da Fazenda 
Bela Vista, que no passado pertenceu a José Pedro de 
Godoy Moreira, irmão do fundador Ten.-Cel. João Pe-
dro. Essa propriedade (dos Marchi), à beira do rio Ja-
guari, partia de mais ou menos a 70 metros da subida 
do Morro do Cristo (Via-Sacra) e chegava até próximo 
à Rua Antônio Vicente Castelo, no Parque Bela Vista. 
A divisa superior era quase ao meio do Morro do Cris-
to. A Vila Pelegrino e parte do Parque Bela Vista se 
encontram em área que pertencia a tal sítio.

Para a construção dos pavilhões que abrigaram 
a nova cerâmica, os irmãos Marchi venderam exata-
mente o terreno onde mantinham uma horta. José 
Straniéri, na época “guarda-livros” (contabilista), era 
filho de Germiniano Straniéri, italiano, proprietário de 
uma gleba de terra que ficava na Rua XV de Novem-
bro, nº 475, e ocupava parte do morro. À beira do rio 
Jaguari instalaram a nova fábrica cuja produção maior 
consistia nas xícaras e nos pires de variados tipos e ta-
manhos. Mais tarde, passaram a produzir também pe-
ças de adornos e outras utilidades domésticas.

Para quem morava em Pedreira, a Porcelana São 
João ficava do outro lado do rio. Na época, a única liga-
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ção entre a cidade e a empresa era a ponte em frente à 
Prefeitura ou início da Rua XV de Novembro. Isso gerava 
dificuldades de locomoção para os trabalhadores que, 
morando na Vila Santo Antônio, tinham que caminhar a 
pé (alguns poucos de bicicleta) até a ponte da Prefeitura 
(início da Rua XV de Novembro) e subir a margem es-
querda do rio para chegar ao local de trabalho. Foi então 
que, em 20-11-1954, os sócios-fundadores da Porcela-
na São João oficializaram na Câmara Municipal mani-
festando interesse em construir uma ponte pênsil que, 
partindo da Travessa Gisto Ferrari (início da Rua Siquei-
ra Campos), iria até a Ilha São João (ex-Ilha do Pombo) 
atingindo a margem esquerda do rio Jaguari.

Junto ao prefeito e aos vereadores conseguiram 
autorização para a construção pretendida e a Câmara 
chegou a votar uma lei destinando cinquenta mil cru-
zeiros a título de auxílio; mas o prefeito Humberto Piva, 
alegando que a ponte serviria apenas aos interesses da 
empresa, vetou a concessão da ajuda. Após algumas 
conversações decidiram que a ponte serviria ao públi-
co em geral. Em nova Sessão os vereadores aprovaram 
novo auxílio com o mesmo valor, e a obra foi realizada. 
Foi o então delegado de Polícia, Dr. Arthur Moreira de 
Almeida Filho, o técnico que orientou os trabalhos de 
construção da ponte pênsil com seus estratégicos ca-
bos de aço.

No ano de 1963, com intermediação do autor 
deste livro, os sócios-proprietários da Cerâmica São 
Francisco Ltda. adquiriram por compra a Porcelana São 
João Ltda. e conseguiram ampliar a produção aumen-
tando a variedade de peças fabricadas: bibelôs, vasos 
e muitos outros adornos. Na Jucesp a transação só foi 
registrada em 1965.

Embora enfrentando dificuldades com os aventu-
reiros planos governamentais para conter a galopante in-
flação que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960, 
essa empresa que tanta importância teve na geração de 
empregos permanece em atividades neste ano de 2011.

CERÂMICA SANTA TEREZINHA S.A.

Data de fundação: 20-11-1953 (Jucesp, emitido em 
14-09-2004).
Localização: Rua Duque de Caxias, nº 218.
Área do terreno: 22.000 m².
Área construída: 17.000 m².
Número de empregos no auge da empresa: mais ou 
menos 300.
Sócio-fundadores: Renato Bacci, Henrique Bonaldo e 
Paschoal Santo Ferraresso.
Fontes de informações: breves relatos emitidos pela Ju-
cesp, em 14-09-2004 e 24-05-2012; depoimento do sr. Pas-

choal Santo Ferraresso e de dona Josefina Ártico Bacci; e o 
próprio autor deste livro, que prestou serviços mecânicos 
nas máquinas dessa fábrica, além de ser amigo e parente 
de vários sócios dessa empresa. Hamilton da Silva Valente 
informou sobre a área do terreno e a área construída.

O sr. Paschoal S. Ferraresso foi quem relatou que 
Henrique Bonaldo e Renato Bacci haviam montado e 
mantinham em funcionamento uma fábrica de bo-
necas denominada Santa Terezinha. A matéria-prima 
para a produção das bonecas era o papel oriundo de 
sacos de cimento e maços de pregos vazios, que se 
transformavam em massa após serem misturados com 
um adesivo conhecido como “cola de peixe”. Paschoal 
se desligou da Cerâmica Santa Rita (dos Rizzi), da qual 
era funcionário, e ingressou como sócio de Renato e 
Henrique; porém, após analisarem toda a situação e 
traçarem nova estratégia para o futuro da empresa, 
deixaram de fabricar bonecas e passaram a produzir 
bibelôs de porcelana. Assim ficou instituída a Cerâ-
mica Santa Terezinha, uma das maiores indústrias de 
Pedreira. Criou muitos empregos e sempre gerou va-
liosas contribuições tributárias para a Prefeitura, além 
de proporcionar maior movimento ao comércio local.

Pouco tempo depois, Henrique Bonaldo desligou-
-se da sociedade e montou a Fábrica de Bonecas Santa 
Isabel, que funcionou até o final da década de 1960. Re-
nato Bacci e Paschoal S. Ferraresso, que pretendiam dina-
mizar as atividades da porcelana, admitiram como sócios 
Luiz Broglio Sobrinho, que era modelador e produtor de 
estampos, e Hamilton da Silva Valente, que era contador. 
Ambos eram talentosos funcionários da Porcelana São 
Sebastião. Pouco tempo depois, admitiram como sócio o 
pintor de peças de porcelana, o talentoso artista Antônio 
Vanner Broglio (irmão de Luiz Broglio) que também era 
funcionário da Porcelana São Sebastião.

Outro pintor admitido como sócio foi Ceziro 
Cáu, que mais tarde se desligou da empresa para ir tra-
balhar na Porcelana São Sebastião, da qual saiu para 
ingressar como sócio da Cerâmica São José. João Ba-
tista Sitta, ex-funcionário da Cerâmica Santa Rita e da 
sucessora Nadir Figueiredo, foi outro admitido como 
cotista da Cerâmica Santa Terezinha, porém, pouco 
tempo depois, seguiu o caminho de Ceziro Cáu e ficou 
como sócio na Cerâmica São José.

Na ficha de “Breve relato” emitida pela Jucesp 
em 24-05-2012, consta que a diretoria, na data da 
constituição, era composta por:

• Dir. superinten. Renato Bacci
• Dir. superinten. Paschoal Santo Ferraresso
• Dir. industrial Ceziro Cáu
• Luiz Broglio Sobrinho
• João Batista Sitta
• Dir. secretário Hamilton da Silva Valente
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Observação do autor: essa deve ter sido uma 
segunda constituição, pois esses quatro últimos 
nomes ingressaram na sociedade anos após sua 
fundação.

Em documentos registrados na Jucesp em 1955 
consta que ingressaram na sociedade: Josephina Ártico 
Bacci e Zulmira Gonçalves Ferraresso (esposas de Re-
nato Bacci e Paschoal S. Ferraresso, respectivamente). 
Num extrato que retratou decisões da reunião ordiná-
ria de 27-04-1966 e que trata de eleição da diretoria, 
surgiram os nomes de Antônio Vanner Broglio e Pedro 
Chiarotto como sócios. Mais tarde, ingressaram outras 
pessoas e herdeiros de sócios falecidos.

A Cerâmica Santa Terezinha, pela idoneidade e 
pelo considerável tino administrativo de seus direto-
res, sempre foi uma empresa bem-conceituada pela 
opinião pública. Era muito organizada e pagava seus 
compromissos financeiros com pontualidade. As pe-
ças de adornos (bibelôs, vasos, jarras, floreiras) e tudo 
mais que fabricava eram lindas e atrativas. Luiz (Luizi-
nho) Broglio era o modelador e Antônio (Durão) Van-
ner Broglio era o pintor. Os irmãos Broglio eram dota-
dos de admirável talento artístico, fato que resultava 
na beleza das peças fabricadas assegurando ainda que 
elas fossem valorizadas e vendidas por bons preços.

Mas o Brasil, desde a gestão do presidente da 
República Juscelino Kubitschek, ingressou numa fase 
de acelerado desenvolvimento industrial. E esse de-
senvolvimento exigia aumento de geração e expansão 
das redes de distribuição de energia elétrica. Longas 
redes transmissoras de energia foram construídas para 
interligar as usinas geradoras aos centros industriais 
consumidores.

Percebendo essa situação, os diretores da Cerâ-
mica Santa Terezinha decidiram introduzir em sua linha 
de produtos a fabricação de isoladores de porcelana. 
Isso ocorreu no ano de 1965. Inicialmente, produziram 
pequenas peças como roldanas etc. Depois foram ad-
quirindo experiência e ampliando sua linha de produtos 
chegando a fabricar grandes e complexos isoladores que 
eram fornecidos para grandes companhias do ramo de 
transmissões e equipamentos de energia elétrica, como 
transformadores. A Santa Terezinha progrediu e se for-
taleceu. Consolidou-se a fabricação de isoladores.

Bem estabilizada econômica e financeiramente, 
a Cerâmica Santa Terezinha comprou duas fábricas de 
louças na cidade de Monte Alegre do Sul: a Cerâmi-
ca São Rafael e a Cerâmica São Miguel. Renato Bacci 
vendeu suas cotas aos demais sócios. Afastou-se da 
empresa onde era importante diretor. Na época, Re-

nato declarou a seu sobrinho, autor deste livro, que 
desligou-se da empresa apenas porque estava bastan-
te saturado com os problemas atinentes à direção da 
fábrica. No ano de 1970, sentindo falta de ocupações, 
Renato ingressou como sócio na Indústria de Porcelana 
Bela Vista.

Outra alteração social ocorreu com a saída de 
Antônio Vanner (Durão) Broglio da sociedade. No acer-
to de contas Durão deixou suas cotas da Cerâmica San-
ta Terezinha e em troca virou proprietário da Cerâmica 
São Miguel, na cidade de Monte Alegre do Sul. Assim, a 
Cerâmica Santa Terezinha virou proprietária apenas da 
Cerâmica São Rafael que, em 2010, admitiu dois novos 
sócios vindos do Rio de Janeiro, os quais transforma-
ram a cerâmica numa metalúrgica dedicada a monta-
gens de materiais elétricos, chaves de contato etc. Na 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 06-04-1984 
e que consta da ficha emitida pela Jucesp, aparece o 
nome de Humberto Barbato Neto (genro de Paschoal 
Ferraresso) como diretor comercial da empresa.

Na década de 1970, José Corrêa deixou a so-
ciedade na Cerâmica Santana S.A. e junto com seus 
filhos compraram a tradicional fábrica Porcelana São 
Sebastião S.A. O sucesso da família Corrêa foi limitado, 
e no ano de 2002 venderam a empresa para a Cerâ-
mica Santa Terezinha S.A. A famosa Porcelana São Se-
bastião, que foi importantíssima no restabelecimento 
do progresso de Pedreira e determinante na abertura 
do loteamento da Vila Canesso, passou a ser uma filial 
da Cerâmica Santa Terezinha S.A. Lembra-se, que a São 
Sebastião foi fundada em 1942 com a razão social de 
Canesso & Pieri.

Nessas instalações, a Santa Terezinha passou a 
produzir isoladores. O terreno e os prédios adquiridos 
eram o que chamavam “a parte de cima da São Sebas-
tião”, cujos prédios iam desde o número 140 até o 225 
da Rua XV de Novembro. Nas folhas de “Breve relato”, 
emitido pela Jucesp, essa transação está registrada 
sob o nº 148.430:02-8, em 18-07-2002. A razão social 
da empresa que se encontrava nesse local foi alterada 
para Armazéns Gerais e está registrada na Jucesp sob o 
nº 210.671-08-7, em 01-07-2008.

Vários fatores causaram dificuldades para essa 
idônea e dinâmica empresa, entre as quais:

a) a galopante e crescente inflação que tumul-
tuou o Brasil entre os anos de 1960 a 1990;

b) a ausência de uma política nacional de desen-
volvimento industrial;

c) a negligência do governo diante das dificulda-
des enfrentadas pelas empresas;

d) o famigerado Plano Collor que sem nenhum 
critério abriu as portas do Brasil para as im-
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portações sem desonerar as empresas bra-
sileiras do maior ônus tributário vigente em 
todo mundo. Entraram no Brasil os isoladores 
vindos da Índia;

e) a redução da expansão das redes de distribui-
ção de energia elétrica no Brasil;

f) a entrada de isoladores de vidro no mercado 
brasileiro.

O falecimento do competente sócio e diretor 
Luiz Broglio Sobrinho, em 04-03-2003, também foi pre-
judicial, principalmente quando a empresa teve que 
enfrentar a concorrência internacional e num período 
em que ocorreu alto índice de desemprego no Brasil. 
As pessoas de grande dote intuitivo e bem informa-
das sobre as economias nacional e empresarial julga-
ram um tanto estranhas e incompreensíveis algumas 
decisões tomadas pelos diretores da Santa Terezinha 
que, após comprarem as instalações da Porcelana São 
Sebastião, compraram também o terreno e os prédios 
que abrigavam a fábrica de louças da Nadir Figueiredo 
Ind. & Com. S.A.

Paschoal S. Ferraresso informou que a área ad-
quirida tem mais ou menos 52.000 m². Compraram 
apenas o complexo industrial (prédios, equipamentos 
etc.) posicionado entre o rio Jaguari e a antiga estra-
da de ferro da Companhia Mogiana. As áreas onde se 
encontravam os conjuntos de prédios residenciais, a 
escola, as poucas casas residenciais que não foram de-
molidas não constaram da aquisição.

Nos prédios adquiridos, estavam industrializan-
do e comercializando isoladores de vidros numa ope-
ração de terceirização. Eles importavam os discos de 
vidros e neles montavam as ferragens produzindo, en-
tão, os isoladores com as dimensões solicitadas pelos 
clientes. No final da década de 2000 e início da década 
de 2010, quase tudo o que se produzia na Cerâmica 
Santa Terezinha e na Porcelana São Sebastião passou 
a ser produzido nas dependências adquiridas da em-
presa Nadir Figueiredo, no bairro da Fortaleza. Essa 
transação encontra-se registrada na Jucesp sob o nº 
216.635- 00-7, em 23-11-2000.

Os fatores que provocaram estranheza pelo fato 
de a empresa antiga estar comprando outras empresas 
eram:

• no prédio onde se encontrava na Rua Duque 
de Caxias, a fábrica caminhava muito bem. Ela 
era, depois da Cerâmica Santana, a empresa 
que mais proporcionava arrecadação de tri-
butos municipais;

• a expansão das redes de energia elétrica já 
não era tão intensa como nos anos anteriores;

• os isoladores fabricados em vidros conquista-

vam boa parte do mercado da atualidade;
• os isoladores que a Índia exportava para o 

Brasil com baixos preços tornavam os fabri-
cantes brasileiros menos competitivos.

No ano de 2010, a sociedade constava de três 
partes sendo: Paschoal Santo Ferraresso, que era expe-
riente presidente; Hamilton da Silva Valente, responsá-
vel pelo escritório da empresa desde seu ingresso; os 
herdeiros de Luiz Broglio Sobrinho, Jácomo e Homero, 
que se dedicam a outras atividades, e não à empresa; e 
Denise M. Broglio Buzo, que ocupou cargo na diretoria.

Merece destaque especial com relação à exis-
tência e ao bom desempenho da Cerâmica Santa Te-
rezinha S.A. o fato de o sr. Paschoal Santo Ferraresso, 
sócio-fundador, ainda estar firme na direção do em-
preendimento, apesar de seus 89 anos de idade. Sua 
ampla visão, que assegurou o crescimento da fábrica, 
continua lutando pela sobrevivência da empresa. Se os 
irmãos Rizzi tiveram o mérito de ser os precursores da 
porcelana em Pedreira, Paschoal, por sua eficiência e 
sua ferrenha dedicação, deve ser considerado um ba-
luarte da indústria pedreirense.

Todo patrimônio que a Cerâmica Santa Terezinha 
comprou da Porcelana São Sebastião foi vendido (exceção 
de máquinas e equipamentos), e mais ou menos nos anos 
de 2010/2011 todas as atividades industriais da Cerâmica 
Santa Terezinha, da Rua Duque de Caxias, foram transfe-
ridas para a antiga fábrica de louças Nadir Figueiredo. As 
instalações que havia na Rua Duque de Caxias foram desa-
tivadas nos anos de 2011/2012, quando a empresa enfren-
tava sérias dificuldades econômica e financeira.

CERÂMICA CORCOVADO LTDA.

Data de fundação: 14-05-1954. 
Localização: Av. Papa João XXIII, 826 - Bairro Corcova-
do.
Área do terreno: 42.000 m².
Área construída: 2.400 m².
Número de empregos no auge da empresa: 122.
Sócios-fundadores: Lázaro de Lima, Gideone Uttem-
berg, Afonso Alexandre Duarte Angélico, que em pou-
co tempo deixou a sociedade, oportunidade em que 
Luiz Antônio Grolla ingressou em seu lugar.
Fontes de informações: Floriano (Lôlo) Possa; Dirce Ut-
temberg de Lima, viúva de Lazaro e filha de Gideone 
Uttemberg; Eugênio Ganzarolli; Geraldo Grolla, filho 
de Luiz; Antônio Osvaldo Selingardi; e o próprio autor 
deste livro, que prestava serviços de mecânica a essa 
empresa.
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Três trabalhadores de outras empresas do ramo 
se associaram e montaram o que estava em moda na 
cidade: mais uma indústria cerâmica. Eram eles: Lázaro 
de Lima, que havia trabalhado na cerâmica Santana S.A. 
(atual Isoladores Santana) junto com o português, profes-
sor de belas artes, Afonso Alexandre Duarte Angélico, um 
escultor vindo a Pedreira a pedido de Horácio Lopes para 
dar qualidade e beleza às peças produzidas pela fábrica 
e que mais tarde virou sócio de Lázaro de Lima. Com ele 
Lázaro aprendeu a arte da escultura em adornos com al-
to-relevo. As peças fabricadas com detalhes em alto-re-
levo passaram a ser uma característica marcante da Ce-
râmica Corcovado. Gideone Uttemberg, sogro de Lázaro, 
trabalhava na Cerâmica Santa Rita, e depois continuou 
trabalhando na empresa Nadir Figueiredo, que havia 
comprado a CSR. Trabalhou na Nadir até essa empresa 
ter se mudado para o bairro Moranquim, na Rodovia SP-
95. Luiz Antônio Grolla trabalhava na Porcelana São Jorge. 
Todos tinham experiência nas atividades ceramistas. Era 
com faiança (que chegava a dar a impressão de ser porce-
lana) que a Corcovado produzia peças em que o alto-re-
levo era notório. Sua vasta linha de produtos se compu-
nha de vasos, bibelôs, abajures, imagens sacras, artigos 
de utilidades domésticas e muitos e sofisticados adornos 
de mesa e parede. Foi Geraldo Grolla, filho de Luiz, quem 
declarou que a Corcovado foi a primeira cerâmica de Pe-
dreira a produzir canecas para chope.

Mais ou menos no ano 1976 as atividades da Ce-
râmica Corcovado Ltda. foram paralisadas. Pouco tempo 
depois, a grande gleba de terra que pertencia à empresa 
e os pavilhões foram adquiridos por Eugênio Ganzarolli 
e Álvaro Stranieri. Essa foi mais uma indústria cerâmica 
que gerou empregos diretos e indiretos. Proporcionou, 
como as demais, arrecadação para a Prefeitura Munici-
pal e trouxe divisas para a cidade de Pedreira.

CERÂMICA SÃO JOSÉ LTDA.

Data de fundação: 16-11-1954.
Localização: Rua Antônio Pedro, 771 – Centro.
Área do terreno: 8.000 m². 
Área coberta: 7.000 m².
Número de empregos no auge da empresa: 205. Atu-
almente (ano 2004): 160.
Sócios-fundadores: os irmãos João Baptista Sitta e Alfre-
do Sitta, Amadeu Trevizan, Antônio Bonetto, João Polizel, 
Ceziro Cáu, Mario Lorencini e Pedro Vieira Colzatto. Só-
cios remanescentes em 2004: Clovis Lorencini, filho de 
Mário; Orlando Sitta, filho de Alfredo; Pedro Vieira Col-
zatto, fundador; e Paschoa Daldosso Cáu, viúva de Ceziro.
Fontes de informações: relatório fornecido por Orlan-
do Sitta, extrato parcial fornecido pela Jucesp e o pró-
prio autor deste livro, que prestava serviços em máqui-

Fig. 88 – Peças produzidas pela Cerâmica Corcovado
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nas e equipamentos a essa empresa.
Num dignificante exemplo de arrojo e dinamismo, 

outro grupo de pedreirenses se associou e montou uma 
nova fábrica de artigos de porcelana. Alfredo Sitta era ge-
rente industrial da Cia. Fiação Pedreira, do Dr. Sylvio de 
Aguiar Maya. Não exercia cargo na nova empresa. Apenas 
visitava a fábrica frequentemente, inclusive colaborando 
dentro do possível para solucionar alguns problemas com 
desgastes em máquinas. Amadeu Trevizan foi empreitei-
ro de obras e posteriormente dono de carro de aluguel 
como eram chamados os atuais táxis. Não exerceu cargo 
na São José da qual se desligou em 1960.

Antônio Bonetto havia sido competente profis-
sional na fábrica de bonecas Santa Cecília, de Henrique 
Bonaldo, e trabalhou também na Cerâmica Santa Tere-
zinha S.A. Exercia cargo na empresa recém-fundada e 
dela se desligou no ano de 1991.

João Batista Sitta, que era irmão de Alfredo, 
havia trabalhado na Cerâmica Santa Rita, dos irmãos 
Rizzi, e na sucessora Nadir Figueiredo. Conhecia bem 
o ramo. Foi sócio minoritário da Cerâmica Santa Tere-
zinha S.A. de onde saiu para compor o grupo que insti-
tuiu a Cerâmica São José Ltda.

João Polizel, filho do comerciante Ângelo Polizel, 

ajudava o pai e formou-se contador e em ciências eco-
nômicas. Desligou-se da empresa em 1959. Comanda-
va o escritório enquanto esteve na sociedade. 

Ceziro Cáu foi funcionário da Cerâmica Santa 
Rita (Rizzi) e trabalhou também na Porcelana São Se-
bastião S.A. como chefe da seção de pintura de ador-
nos. Foi sócio minoritário da Cerâmica Santa Terezinha 
S.A. da qual partiu para formar a nova empresa. Mario 
Lorencini trabalhou na Cerâmica Santa Rita e na suces-
sora Nadir Figueiredo. Depois foi funcionário da Cerâ-
mica Santa Cecília, e daí ingressou na São José. Pedro 
Vieira Colzatto empregou-se na Cerâmica Santa Terezi-
nha antes de integrar o novo grupo.

Dotados de respeitável idoneidade e reconheci-
da competência profissional esses cidadãos inspiravam 
no público a certeza do sucesso do novo empreendi-
mento. De fato isso ocorreu. A beleza e a qualidade das 
peças que fabricavam se comparavam com as melho-
res da cidade. A boa administração, sempre existente 
na empresa, não foi prejudicada quando Orlando Sitta 
e Clóvis Lorencini sucederam a seus pais Alfredo e Má-
rio, respectivamente. Com esses fatores positivos a São 
José sobreviveu às crises vividas pelo mercado brasilei-
ro nas duas últimas décadas do segundo milênio. No 

Fig. 89 – Peças produzidas pela Cerâmica São José Ltda. e expostas  
na primeira Feira Industrial de Pedreira, na Rua Valdemar Cartarozzi, no ano de 1969
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ano 2005, Pedro Vieira Colzatto era o único fundador 
a permanecer na ativa até 19-11-2008 quando faleceu. 
Era ele um cidadão íntegro e pacato. Paschoa Daldosso 
Cáu, viúva de Ceziro, permaneceu na sociedade, po-
rém sem ocupar qualquer cargo administrativo.

Em terreno adquirido na Rua Antônio Pedro, nº 
771, no qual à sua frente foi instalado o escritório con-
tábil e comercial, iniciaram as atividades com uma pe-
quena área coberta. Depois, com o sucesso de vendas, 
foram ampliando as construções até cobrirem 7.000 dos 
8.000 metros quadrados adquiridos. Floreiras, jarras, va-
sos, imagens sacras, botijas, adornos para mesa e parede 
e muitos tipos de bibelôs eram as peças fabricadas pela 
São José cujas decorações recebiam o toque artístico de 
Ceziro Cáu. Em 1967, teve início a fabricação de isolado-
res de alta e baixa-tensão e também pés de geladeiras, 
fato que influiu positivamente na estabilidade econômica 
e financeira com que a empresa superou as crises nacio-
nais, principalmente à relacionada ao Plano Collor com 
sua abertura ao mercado importador. 

A Fig. 89 mostra algumas peças produzidas por 
essa empresa que teve grande influência no crescimento 
da cidade de Pedreira. 

A portaria da fábrica mudou-se da Rua Antônio Pe-
dro para a Rua Felix Moreno, nº 153, na mesma quadra.

CERÂMICA SÃO JOAQUIM LTDA.

Data de fundação: 23-10-1956.
Localização: Rua Sebastião Canesso, nº 4 - esquina 
com Rua Santo Massucato - Vila Canesso.
Área do terreno: 10.000 m². 
Área construída: 3.500 m².
Número de empregos no auge da empresa: 116; atu-
almente: 25 empregos.
Sócios-fundadores: Antonio (Toninho) Ganzarolli Filho 
Américo Pieri, Eduardo Frazatto e Heitor (Tico) Moreira.
Fontes de informações: extrato (parcial) emitido pela Ju-
cesp em 14-09-2004, Antônio Ganzarolli Filho, e o próprio 
autor do livro, que atuou nas montagens de máquinas e 
equipamentos da fábrica e conviveu com os fundadores. 

Além dos fundadores, foi sócio dessa empresa o pintor 
de peças de porcelana João Baptista Daldosso que fale-
ceu no exercício de suas funções e foi sucedido por seu 
filho Maurício Daldosso, em 08-10-1998, data em que 
Toninho Ganzarolli retirou-se da empresa para assumir 
o cargo de prefeito municipal de Pedreira, ocasião em 
que transferiu suas cotas sociais para sua esposa Mar-
garida Janete Ferrari Ganzarolli.

Quatro pessoas se associaram para montar a Ce-
râmica São Joaquim: 1 - Américo Pieri, marceneiro de 
profissão e ex-dono de oficina do ramo, era sócio da 

Porcelana São Sebastião S.A. da qual era gerente-geral; 
2 - Toninho Ganzarolli, que era funcionário da Porcela-
na São Sebastião na qual atuava nas oficinas mecânicas 
e carpintaria da fábrica, foi muito útil na construção 
dos pavilhões e nas montagens dos equipamentos; 3 - 
Eduardo Frazatto, contabilista, que era funcionário da 
Imobiliária Silva Carlos, administradora do loteamento 
que se transformou na Vila São José, cuidou da abertu-
ra da firma e das escritas fiscais e comerciais; 4 - Heitor 
(Tico) Moreira, que era sócio da Porcelana São João de 
onde se desligou para integrar a nova sociedade, ge-
renciava a produção e exercia a função de químico na 
formulação da massa da porcelana.

No início das atividades fabricavam, usando o 
processo de torneamento, canecas, xícaras e pires em 
diversos modelos e tamanhos. Pouco tempo depois, 
incluíram na linha de produção peças de adornos: vasos, 
floreiras, bibelôs etc., e na década de 1960 teve início a 
produção de canecas de chope que acabou caracterizando 
a existência da Cerâmica São Joaquim. As canecas eram 
vendidas para clubes de serviços, esportivos, recreativos, 
entidades beneficentes e outras agremiações que 
promoviam festas do chope para angariar fundos 
necessários à manutenção de suas atividades. Toninho 
montou uma estrutura capaz de visitar e orientar os 
interessados em promoções de festas no que se referia 
às canecas; e um fator muito positivo e que inspirava a 
confiança dos clientes era que as entregas das canecas 
ocorriam sempre com pontualidade evitando problemas 
constrangedores para os promotores das festas.

Nas canecas, com pinturas ou decalcomanias, 
eram aplicados desenhos, logotipos e textos alusivos, 
tudo de acordo com as determinações dos comprado-
res. Dez anos depois da fundação, Toninho Ganzarolli 
comprou as cotas de Américo Pieri, Eduardo Frazatto e 
Heitor (Tico) Moreira ficando com 90% do capital so-
cial, e os 10% restantes ficaram com João Baptista Dal-
dosso, que gerenciava a seção de pintura da fábrica.

A Cerâmica São Joaquim foi uma das poucas em-
presas que conseguiram sobreviver aos períodos de in-
flação e dos nefastos planos governamentais, inclusive o 
Plano Collor. Toninho, apesar de bastante ocupado com 
suas atividades políticas, dirige pessoalmente a empresa 
desde o ano de 1956 até neste ano de 2011. As atividades 
produtivas da fábrica já estão bastante reduzidas. Toni-
nho, já cansado e saturado pelos muitos anos de trabalho 
e enfrentamento de problemas, está preferindo alugar 
os pavilhões da fábrica para terceiros. Essa prática rende 
mais e não gera tantos problemas a resolver diariamente.

Das empresas localizadas em Pedreira a Cerâ-
mica São Joaquim foi a que mais participou de feiras 
e exposições em todo Brasil, oportunidades em que 
divulgava suas canecas e propagava o nome da cida-
de Pedreira. Empresário arrojado, chegando mesmo 
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Fig. 90 – Toninho entregando uma caneca ao então presidente da República Gal. Ernesto Geisel

Fig. 91 – Fotos de alguns dos produtos da Cerâmica São Joaquim Ltda.
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próximo aos limites da ousadia, além de mostrar suas 
canecas em inúmeras cidades brasileiras, Toninho apa-
recia muito em jornais de circulação nacional e em 
programas de rádio e televisão de grande audiência.

Na Festa da Uva (década de 1970), promovida 
na cidade gaúcha de Caxias do Sul, Toninho conseguiu 
autorização da rígida equipe de segurança presidencial 
para entregar uma grande caneca de chope ao então 
presidente da República, General Ernesto Geisel. A 
foto do momento da entrega foi publicada na famosa e 
importante revista Manchete, do dia 05-03-1975. Essa 
era a mais famosa revista brasileira na época. Na Fig. 
90, a foto da entrega da caneca; e na Fig. 91 foto de 
algumas peças produzidas pela Cerâmica São Joaquim.

PORCELANA SANTA ROSA  
IND. E COM. LTDA.

Outro nome: Porcelana Santa Rosa Ltda.
Data de fundação: 02-01-1957 (fisco estadual).
Localização: Travessa Victório Palanch, nº 64 - usaram 
também: Rua Adriano Corsi, nº 212, que é no mesmo 
local.
Área do terreno: (vide abaixo). 
Área construída: (vide abaixo).
Número de empregos no auge da empresa: 160.
Sócios-fundadores: os filhos de Paulo Batagliólli: Ar-
naldo, João (Zico), José (Zeca), Oswaldo, Iria e Ilda; e 
mais o tio Albertino Picolomini.
Fontes de informações: ficha cadastral – Jucesp - emi-
tida em 14-09-2004 (parcial), Arnaldo Batagliólli, Antô-
nio Adabo e o próprio autor deste livro, que prestava 
serviços de mecânica a essa empresa.

As indústrias cerâmicas já instaladas gradativa-
mente aumentavam suas instalações, ora construindo 
mais um pavilhão, mais um forno ou ampliando a linha 
de produtos; e aumentavam o ritmo de fabricação. A 
cada passo que as empresas davam rumo ao progres-
so o fato era muito comentado entre os moradores da 
ainda pequena cidade. Compradores de todo Brasil, 
cada vez mais vinham comprar louça em Pedreira que 
lentamente ganhava fama como centro de produção 
em peças de porcelana. Chegou a receber e merecer 
o cognome de “Flor de Porcelana”. Os acontecimentos 
indicavam que a fabricação de porcelana tinha futuro.

Assim, os filhos de Paulo Batagliólli e mais o tio 
Albertino Picolomini, casado com Ana, irmã de Paulo, 
partiram para a instalação de mais uma cerâmica. Co-
meçaram a fabricação lentamente e chegaram a em-
pregar 25 pessoas. Haviam construído um pavilhão 

(Fig. 92) e depois mais um, visto que ambos tinham no 
total mais ou menos 20m de largura por 100m de com-
primento. No ano de 1959, venderam a fábrica para 
um grupo de 12 pessoas: Antônio Noris; Julio Giraldi; 
Clovis Cassiani; Antônio Baruchi; Antônio Adabo; João 
Lazaro; Athaide Ferreira; Décio Bonimani de Mora-
es; Geraldo (Lalo) Anselmo Rossi; Alexandre (Tatinha) 
Henrique; Geraldo Adabo; e Jauro Cassiani.

A linha de produtos da Santa Rosa se compunha 
das peças que mais eram procuradas pelos comprado-
res que vinham a Pedreira e também pelos que eram 
visitados pelos representantes da empresa em todo 
Brasil: vasos, jarras, xícaras em vários modelos e ou-
tras utilidades domésticas e ainda bibelôs para mesa e 
parede e imagens sacras. (Fig. 93)

A nova sociedade evoluiu muito bem durante al-
gum tempo. A fábrica se ampliava rapidamente chegando 
mesmo a comprar e construir em quase todo quarteirão 
compreendido entre as ruas José Theodoro Alvarenga, 
Ângelo Rizzi, Adriano Corsi e Victorio Palanch. Mais tarde, 
surgiram desentendimentos entre os sócios que lenta-
mente foram vendendo suas partes e saindo da socieda-
de. Antônio Adabo deixou a sociedade no ano de 1985, 
Athaide Ferreira desligou-se da empresa em 1959, e en-
traram para a sociedade José Fabrim e Ângelo Romano.

De acordo com a ficha cadastral emitida pela Ju-
cesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) em 14-
09-2004, ocorreu nova constituição da empresa em 06-
01-1972, citando ainda que em 16-11-1994 os sócios da 

Fig. 92 – Primeiro pavilhão construído pela  
Porcelana Santa Rosa na Vila São José
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Fig. 93 – Estante com as peças produzidas pela Cerâmica 
Santa Rosa em umas das Feiras Industriais de Pedreira (FIP)

Fig. 94 – Os antigos 
prédios desabando 

“foi uma pena”
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Porcelana Santa Rosa Ind. e Com. Ltda. eram: Décio Bo-
nimani de Moraes e Antônio Baruchi. Dessa mesma fi-
cha consta o seguinte texto: “852.020/04-1 /28-07-2004 
JC - 519.878/04 de 20-07-2004 - Decretada a falência 
desta, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pedreira, 
SP, conforme Ofício nº 1.403/04, Processo 234/04”.

O encerramento das atividades de uma empresa 
é sempre uma notícia triste e desagradável. Ainda mais 
quando se tratava de uma empresa como a Cerâmica 
Santa Rosa, que proporcionava boa renda aos cofres 
da municipalidade e gerava bom número de empregos 
que, por sua vez, melhorava o movimento do comércio.

Era uma empresa benemérita. Doava considerá-
veis valores para as entidades assistenciais, como APAE, 
SOS, Lar dos Velhos e outras. Uma triste foto retratada na 
Fig. 94 tirada no mês de maio de 2011 mostra os outrora 
pomposos prédios quase que totalmente desabados.

PORCELANA ARTÍSTICA JOANA D’ARC LTDA.

Data de fundação: 01-09-1958.
Localização: Av. Wanderley José Vicentini, nº 1.376 - 
Bairro Santa Cruz.
Área do terreno: 4.500 m².
Área construída: 3.600 m². 
Sócio-fundadores: Amadeu Canesso e Adelina Zapeline Ca-
nesso.
Fontes de informações: extrato (parcial) Jucesp, emi-
tido em 13-09-2004; Walter Rossetti Filho e Daniel 
(Liminha) Pozza, ambos funcionários do escritório da 
empresa; e o próprio autor deste livro, que conviveu 
com Amadeu e atuou na montagem da fábrica.

Filho do comerciante Sebastião Canesso, Ama-
deu, quando garoto, chegou a trabalhar na Cerâmica 
Santa Rita, dos irmãos Rizzi, onde gostava de pegar pe-
daços de massa e fazer pitos ou rústicos cachimbos. Ao 
crescer, ingressou no Liceu de Artes e Ofícios, em São 
Paulo, onde desenvolveu seu dom de desenho e escul-
tura. Foi funcionário público, trabalhando na Coletoria 
Estadual (atual Posto Fiscal) onde se aposentou. Quan-
do ainda moço, nas horas vagas, trabalhava como fotó-
grafo. Tirava retrato dos pedreirenses e, assim, refor-
çava seu orçamento. Seu estúdio ficava em sua própria 
casa que era o sobrado nº 1 da Rua XV de Novembro 
(quase em frente à ponte da Prefeitura).

Em 1941, junto a seu cunhado Américo Pieri, 
montaram a firma Canesso & Pieri, que se transformou 
na Porcelana São Sebastião S.A. De início era o próprio 
Amadeu que desenhava e esculpia as peças de porce-
lana que eram lançadas ao mercado. Amadeu produziu 
peças lindas. No entanto, o que lhe deu fama, na épo-

ca, foi uma bailarina porta-joias que ele projetou e es-
culpiu. Era uma bailarina com saia rodada tipo “Maria 
Antonieta”. Era formada em duas partes e ao erguer-se 
o busto da bailarina (a tampa), deixava-se o espaço 
para colocação de joias dentro da saia. Adelina era es-
posa de Amadeu e filha de antiga família pedreirense.

Por várias vezes, ao autor deste livro Amadeu disse 
que na “São Sebastião” ele não encontrava campo para 
se desenvolver e aplicar toda sua criatividade artística. 
Ele era um idealista, um sonhador, e foi para dar vazão à 
sua potencialidade que ele montou a própria empresa: a 
Porcelana Artística Joana D’Arc na qual passou a produ-
zir um de seus sonhos, os “pés deslizantes esfera branca” 
para geladeiras. Vendidos em jogos com quatro peças de 
porcelana, tinham a forma de sino e, na parte interna, 
embaixo, colocavam-se esferas de nylon giratórias; com 
elas removiam-se com facilidade geladeiras de seu local 
para procedimento de limpeza ou conserto.

A montagem da fábrica iniciou-se em 1957 e o local 
foi a Fazenda Santa Cruz, cujo proprietário era o próprio 
Amadeu. Pavilhões, ranchos e tulha existentes na fazenda 
foram aproveitados para abrigar as instalações fabris. No 
início, a própria casa-sede da fazenda serviu para abrigar 
o escritório da empresa. A Porcelana Artística Joana D’Arc 
conseguiu superar as crises nacionais e a invasão de pro-
dutos importados proporcionados pelo Plano Collor até 
o ano de 2011, quando encerrou as atividades. Amadeu 
Canesso faleceu em 01-02-1997 e sua esposa Adelina, em 
04-11-2004. As filhas Maria de Lourdes Canesso Pierro e 
Maira Jeanette Canesso Romeiro Pinto, que já figuravam 
no quadro social, passaram a gerir os destinos dessa in-
dústria até a desativação.

PORCELANA SÃO BENEDITO LTDA.
Data de fundação: 18-10-1958.
Localização: Av. Papa João XXIII, nº 315.
Área do terreno: 4.773 m²
Área construída: 3.287 m².
Número de empregos no auge da empresa: 98
Sócios-fundadores: Ivo Policarpo, Marcos Dalto, Aristides 
Machado de Oliveira, José Ferreira Nunes, Pedro Alvaren-
ga (todos casados) e Cléa Funch de Mello, solteira.
Fontes de informações: cópias dos contratos sociais 
registrados na Jucesp, Aristides Machado de Oliveira, 
Maria Giselda de Oliveira e o próprio autor do livro, 
que prestava serviço de mecânica a essa empresa.

Ivo Policarpo sempre trabalhou com cerâmica 
e tinha bons conhecimentos nessa atividade. Marcos 
Dalto tinha caminhões e trabalhava com transportes 
de produtos diversos. Aristides Machado de Oliveira 
era barbeiro. José Ferreira Nunes era um dos gerentes 
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da Cia. Fiação do Dr. Sylvio A. Maya. Pedro Alvarenga 
há muitos anos era dono da Farmácia São José, e Cléa 
Funch de Mello era pessoa muito ativa e convivia com 
o ex-prefeito Adolpho Lenzi.

José Ferreira Nunes retirou-se da sociedade dei-
xando suas cotas para a empresa. Com o falecimento do 
sócio Pedro Alvarenga, em 28-06-1973, ingressaram na 
sociedade seu filho José (Cide) Egydio Alvarenga, casado 
com Maria Therezinha Oazi Alvarenga, e seu genro Ge-
raldo de Oliveira, casado com Maria Aparecida Alvarenga 
de Oliveira. Em 01-04-1993, retirou-se da sociedade Mar-
cos Dalto e em seu lugar entrou seu genro Francisco (Ne-
guinho) Carlos Castelo. Nessa mesma data, José Egydio 
Alvarenga deixou a sociedade e em seu lugar entrou sua 
esposa Maria Therezinha Oazi Alvarenga. Em 30-10-1975, 
a razão social passa de Cerâmica São Benedito Ltda. para 
Porcelana São Benedito Ltda. Com o falecimento de Ge-
raldo de Oliveira, em 13-04-1977, assumiu seu lugar sua 
esposa Maria Aparecida Alvarenga de Oliveira.

Nota-se que pelo Contrato Social de 01-10-1986 - 
Jucesp nº 316.381, apareceram mais os sócios Sidney Mar-
chi Silotto; Irineu Romano; Divo Orlandi Bernardini; José 
Joaquim Pereira de Araújo (que em 01-10-1986 vendeu 
sua cota aos demais sócios); Alceu Aparecido Berlofa e José 
Carlos Machado de Oliveira, que em 01-10-1986 cedeu to-
das as suas cotas a seu pai, Aristides Machado de Oliveira.

Maria Therezinha faleceu em 28-01-2001 deixan-
do suas cotas a seu filho Pedro Alvarenga Neto. Maria 

Aparecida Alvarenga de Oliveira, falecida em 16-07-2002, 
deixou suas cotas e seus direitos sociais a seus filhos Pe-
dro Ivan Alvarenga de Oliveira, Pedro Henrique de Olivei-
ra e Ana de Fátima de Oliveira. Divo Orlandi Bernardini 
faleceu em 20-11-2000, e sua parte ficou com a viúva 
Maria Aparecida Fabrin Bernardini. Com o falecimento, 
em 1994, de Luiza Aparecida Gomes de Oliveira, esposa 
de Aristides, suas partes, de acordo com o formal de par-
tilha, transitado em julgado em 22-05-1996, foram pas-
sadas para os filhos Maria Giselda de Oliveira, José Car-
los Machado de Oliveira, Ana Lúcia Machado de Oliveira 
Bataglioli e Silvia Aparecida Machado de Oliveira Ribeiro.

Apesar do elevado número de sócios dessa em-
presa, os trabalhos administrativos foram exercidos 
por Ivo Policarpo, Aristides (Machadinho) Machado de 
Oliveira, Marcos Dalto, Divo Orlandi Bernardini, J. Joa-
quim P. de Araújo e Francisco Carlos Castelo.

A empresa que chegou a empregar 98 funcioná-
rios produzia xícaras, canecas, bibelôs, vasos, jardinei-
ras, muitos adornos, imagens de santos e outros arti-
gos de utilidade doméstica. As atividades dessa fábrica 
foram paralisadas no ano de 1997.

CERÂMICA PEDREIRENSE LTDA.

Data de fundação: 18-10-1958.
Localização: Travessa Ana Francisca de Oliveira, s/n - 

Fig. 95 - Peças produzidas pela 
Cerâmica Pedreirense Ltda.
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atual Rua José de Marco, esquina com Rua Ana Fran-
cisca de Oliveira, Loteamento Santa Clara.
Área do Terreno: + ou - 5.000 m²
Área construída: 2.000 m².
Número de funcionários no auge da empresa: 60.
Sócios-fundadores: Vergínio Ganzarolli e seu primo 
Eugênio Broglio Netto, Álvaro (Ticão) Colzato e os ir-
mãos Antônio e João Baldasso.
Fontes de informações: cópias de Contratos Sociais 
registrados na Jucesp, Antônio Ganzarolli Filho e o pró-
prio autor deste livro, que prestava serviços de mecâ-
nica a essa empresa.

Vergínio, na época em que partiu para a institui-
ção da nova empresa, era o gerente-geral de produção 
da Porcelana São Sebastião S.A. na qual havia trabalhado 
desde garoto. Eugênio Broglio trabalhava no armazém 
de secos e molhados de sua mãe, Linda Broglio. Álvaro 
era o chefe do setor de pintura de louças da Porcelana 
São Sebastião S.A. Antônio tinha alguma experiência no 
ramo de cerâmica e João trabalhava com o próprio ca-
minhão em viagens sempre próximas a Pedreira.

Em 10-01-1967, os irmãos Antônio e João Baldasso 
e Álvaro (Ticão) Colzato venderam a totalidade de suas 
cotas a Vergínio Ganzarolli e a Eugênio Broglio. E no Con-

trato Social de 12-11-1980 - Jucesp nº 1.145.443/80, não 
mais aparece o nome do sócio Eugênio Broglio e surge 
como cotista Antônio Ganzarolli Filho, irmão de Vergínio.

Essa empresa produziu em porcelana imagens de 
santos, floreiras, jardineiras, vasos, peças de utilidade 
doméstica e grande variedade de bibelôs. A partir do 
ingresso de Antônio Ganzarolli (sócio da Cerâmica São 
Joaquim), a fábrica aumentou sua produção de canecas 
para chope que eram vendidas para festas beneficentes. 
Vergínio, que trabalhou na Porcelana São Sebastião, na 
qual se produzia muitos pinguins, incluiu esse produ-
to na linha de fabricação da Cerâmica Pedreirense. De 
acordo com o documento nº 176.212/93-0, de 11-11-
1993, ocorreu nesse ano a dissolução da sociedade e o 
encerramento das atividades da empresa.

 CERÂMICA SANTA ISABEL LTDA.

Outra denominação: Cerâmica Santa Izabel Ind. e Com. Ltda.
Data de fundação: 01-09-1958 (fisco estadual).
Localização: Vila São José, s/n e Rua José Theodoro Al-
varenga, nº 667 (é um prédio só).
Área do terreno: 8.400 m².

Fig. 96 -  Foto de 
peças fabricadas 

pela Cerâmica 
Santa Izabel Ltda.
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Área coberta: 3.000 m².
Número de empregados no auge da empresa: 180.
Sócio-fundadores: Sylvio (Ivo) Broglio, Ângelo Izidóro 
Ferraresso, Antônio Serafim Pettean e Amadeu Trevi-
zan. Comentava-se, na época, que Humberto Broglio, 
pai de Sylvio, também integrava a sociedade.

Essa empresa teve participação muito valiosa na 
fase em que a porcelana interrompeu a decadência de 
Pedreira ocorrida entre os anos de 1909 a 1940. Além 
de gerar valiosos empregos, o grupo que fundou essa 
empresa fundou também a Porcelana Sagrado Cora-
ção de Jesus Ltda., em 1962, e a Cerâmica São Gabriel 
Ltda., em 1963, ampliando ainda mais as oportunida-
des de trabalho. Não bastassem as dificuldades criadas 
pelo Plano Collor que arruinou a vida de tantas empre-
sas brasileiras também ocorreram os falecimentos de 
vários sócios, com a decorrente inclusão dos herdeiros 
na sociedade. Com as mortes de Amadeu Trevizan, em 
24-02-1981, e a morte anterior de sua esposa, Emilia 
Aggio Trevizan, tornou-se sócio na empresa o herdeiro 
Geraldo Trevizan e, mais tarde, surgiu como cotista o 
nome de Heriette Aparecida Trevizan.

Faleceu em 20-05-1983 Hermelinda Lazarini 
Ferraresso, esposa de Ângelo, deixando suas cotas aos 
muitos filhos e filhas do casal. Em 09-12-1998, faleceu 
Ângelo Izidóro Ferraresso. Em 06-09-1989, faleceu An-
tônio (Toninho) S. Pettean, e passaram a figurar como 
cotistas os herdeiros: a esposa Alice Pedroso Pettean, 
o filho Paulo Geraldo Pettean e os netos Maria Eugenia 
Pettean Pozzebon e Frederico Pettean Pozzebon. Em 
23-09-1986, faleceu Humberto Broglio, e suas cotas 
passaram para as herdeiras do segundo casamento: 
Maria José Broglio e Silvia Broglio.

A Cerâmica Santa Izabel produziu xícaras e pi-
res em tamanhos, modelos e pinturas variadas, vasos, 
jarras, peças de adornos para estante, mesa e parede, 
imagens sacras, muitos bibelôs e muitos artigos de uti-
lidade doméstica. Na década de 1990, suas atividades 
foram paralisadas.

CERÂMICA SÃO FRANCISCO LTDA.

Data da fundação: 05-12-1958.
Localização: Rua XV de Novembro, nº 31.
Sócio-fundadores: Moacir Gasparini, Armando Ro-
mancina, Antônio Marangoni, Francisco Antônio de 
Faria, José Morangoni, José Paganini, Alcides Fanti, Ar-
lindo Baséio, Carlos Geraldi, Silvio Marchesini, Pedro 
João Massucato, Domingos Castelani, José Maria Cave-
nachi, Admar Lino Marcondes, Marcelino Marchesini, 
Nelson Cassiani e João (Tico) Possa.

Fontes de informações: Contrato Social da Fundação 
da empresa e o próprio autor deste livro, que era ami-
go da maioria dos sócios da empresa e prestava servi-
ços de mecânica a essa fábrica.

A produção de artigos de porcelana mostrava-se 
promissora, pois as indústrias já instaladas se encontra-
vam progredindo cada dia mais. Os sócios que tiveram 
seus nomes anteriormente mencionados eram quase to-
dos funcionários de outras empresas. Eram pessoas de 
poucos recursos financeiros. Foi com sacrifícios que con-
seguiram reunir algum dinheiro para comprar essa fábri-
ca, que era uma parte da Porcelana São Sebastião S.A.

A parte que se transformou na Cerâmica São Fran-
cisco era a que todos chamavam de “a parte de baixo da 
São Sebastião”, que em números ia do 31 até mais ou me-
nos ao 75 da Rua XV de Novembro. O sobrado que fica no 
começo da rua (em frente à ponte da Prefeitura - Travessa 
Municipal, e onde Amadeu Canesso teve seu estúdio fo-
tográfico) fazia parte da fábrica comprada. Os novos pro-
prietários continuaram a produzir xícaras e pires que já 
eram fabricados pela Porcelana São Sebastião e incluíram 
na linha de produção alguns objetos de adornos.

Em maio de 1963, o grupo de sócios montou 
uma metalúrgica que repuxava discos de alumínio 
para a produção de artigos domésticos: bules, chalei-
ras, panelas, caldeirões, canecas e canecões etc. Nesse 
mesmo ano, com intermediação do autor deste livro, 
os sócios compraram a empresa Porcelana São João 
Ltda.; gradativamente, a produção de louças da Cerâ-
mica São Francisco foi se transferindo para a empresa 
recém-adquirida que, apesar de enfrentar a concor-
rência provocada pelo Plano Collor, ainda se mantém 
em atividades no ano de 2010.

CERÂMICA SANTA INÊZ LTDA.

Data de fundação: 08-09-1959.
Localização: Rua Francisco Pintor Júnior, 44, Vila São José. 
Endereço citado anteriormente: Rua José Theodoro Alva-
renga, s/n, Vila São José. Nota: O local é o mesmo.
Área do terreno: 5.500 m².
Área construída: 5.500 m².
Número de empregos no auge da empresa: 180.  Em 
2008: 100.
Sócios-fundadores: Albertino Piccolomini (viúvo de 
Nilse de Almeida), Accácio Silveira Cezar, Anna Marilde 
Panini de Oliveira (com autorização marital), Francisco 
Pavanello, Fernando Gasparini, José (Zéca) Bataglioli, 
Lauro Romio, Maximiliano Benvenuto Ferraresso, Nel-
son Cezário Defendi (casados) e José Nardin e Fiora-
vante Gêmeo Primo Pazini (solteiros).
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Fontes de informações: Livro nº 4, fl. 62 das atas da 
Câmara Municipal de Pedreira, ficha cadastral emitida 
pela Jucesp em 14-09-2004 e cópias do contrato so-
cial - Jucesp nº 245.883, de 08-09-1959, e as altera-
ções aprovadas em assembleias de 26-02-1970 e 10-
12-2003, informações prestadas por Francisco (Chico) 
Baseio (filho de Arlindo) e o próprio autor deste livro, 
que prestava serviços de mecânica a essa empresa.

A criação dessa empresa foi mais um fruto da 
coragem e da disposição de um grupo de trabalhado-
res pedreirenses de investir suas regadas economias e 
enfrentarem os problemas que são gerados por qual-
quer empreendimento. Enfrentaram dificuldades logo 
na fase de edificação dos pavilhões que abrigaram a 
fábrica, pois um forte temporal provocou o desaba-
mento de um deles que estava quase pronto. Os fun-
dadores da empresa superaram a adversidade, e na 
Sessão da Câmara Municipal de 04-03-1960 foi lido um 
convite para os vereadores assistirem à missa de Ação 
de Graças pela reconstrução do pavilhão.

Essa empresa gozava do melhor conceito junto à 
população e por ela era respeitada como uma das cerâmi-
cas que, com seus diretores e funcionários, colaboraram de 
forma valiosa para o progresso de Pedreira. Os produtos 
fabricados eram: adornos e utilidades domésticas, todos 
dotados de lindas pinturas artísticas, xícaras e pires, bibe-
lôs para mesa e parede, vasos, jarras, travessas, imagens 

sacras, todas em variados tipos e tamanhos. Na década de 
1980, com o Plano Collor que alterava a estrutura comer-
cial brasileira, a Santa Inêz deixou de fabricar adornos e se 
dedicou à fabricação de utilidades domésticas, como: xíca-
ras para chá e café, canecas, tigelas, cumbucas etc.

Na ata da reunião realizada em 26-02-1970 cons-
ta que os sócios Albertino Piccolomini e Maria Tereza 
Zócchio Piccolomini venderam suas cotas para Amadeu 
Nery, Arlindo Bazeio, Luiz Marchi e Pedro Baruchi. No-
vos nomes surgiram como sócios na ata da reunião de 
10-12-2003: Agenor Baseglio (irmão de Arlindo, apesar 
da ortografia), Moacyr Anésio Moro e Maria Eliza Mala-
vazi Corder. Nas fichas cadastrais emitidas pela Jucesp 
em 14-09-2004, nota-se que também foram sócios des-
sa empresa as seguintes pessoas: Alexandre Moro, Hélio 
Moro, José Ivo Ferraresso, a italiana Maria Teresa Rosi-
na Dina Lucarini Vieira e Priscila Lenci Vieira; o quadro 
social no início do ano de 2005, segundo informação 
prestada por Francisco (Chico) Baseio, filho do ex-sócio 
Arlindo, era composto por herdeiros de Arlindo Bazeio 
e de Agenor Baseglio, ambos falecidos no final do ano 
2004, e de Moacyr Anésio Moro e Pedro Baruchi.

Trabalhando como pedreiros, pequenos co-
merciantes, motoristas ou como operários em outras 
cerâmicas, os fundadores dessa empresa lutavam 
pela própria sobrevivência.

No ano de 2012, a empresa se encontrava de-
sativada.

Fig. 97 – Peças produzidas pela Cerâmica Santa Inêz, expostas na Feira Industrial em 1977
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CERÂMICA NOSSA SENHORA  
DE FÁTIMA LTDA.

Data de fundação: 14-10-1960.
Localização: Rua Dr. Moacyr Amaral, nº 189 - Vila São José.
Área do terreno: 5.000 m².
Área construída: 5.000 m².
Sócios-fundadores: Apparecido Benedicto Ferro, José Ba-
tagliolli, Lazaro Alves de Oliveira, Norma Helena Cartarossi 
Ferrari, todos residentes em Pedreira; e os moradores da 
cidade de São Paulo, Milton Aparecido do Amaral, Ennio 
do Amaral e Deoclécio dos Santos Vaz. Os três primeiros 
nomes dos fundadores citados administravam a empresa.
Foi recadastrada da Jucesp no ano de 1997 sob o nº 
R-0001992479.
Fontes de informações: os Contratos Sociais registrados na 
Jucesp, Alcides Castelo e o autor deste livro, que prestava 
serviços de mecânica a essa empresa.

Essa fábrica ficava na Vila São José, mais preci-
samente na esquina da Rua Moacyr do Amaral com a 
Rua Flamínio de Campos. Gerava considerável número 
de empregos e produzia artigos de utilidades domésti-
cas e grande variedade de adornos e imagens sacras. 
Essa indústria contribuiu com o desenvolvimento de 
Pedreira, pois, além dos empregos criados, contribuía 
para aumentar a arrecadação da municipalidade e o 
movimento do comércio e o do setor de serviços.

No ano de 1988, num documento emitido pela 
Jucesp sob o nº 625.791, aparecem como sócios da 
empresa os irmãos Alcides (Nego) Castelo e Francisco 
Carlos (Neguinho) Castelo. É sabido que João Castelo 
e Dorvalina Pierim Castelo, pais dos citados sócios, se 
dedicaram muito e com grande eficiência a essa em-
presa. No documento nº 701.231/93-2 registrado na 
Jucesp, Sessão de 26-02-1993, consta que a fábrica 
foi enquadrada como “microempresa”. As atividades 
dessa empresa terminaram no ano de 1995. Frações 
dos prédios foram alugadas para a ocupação de ou-
tras empresas.

CERÂMICA SANTA CLARA LTDA.

Data de fundação: 15-05-1962 (fisco estadual) ou 25-04-
1962 (Jucesp).
Localização: Rua José de Marco (pouco acima da Cerâmi-
ca Pedreirense).
Área do terreno: 7.785 m².
Área coberta: 3.325 m².
Número de empregos no auge da empresa: 132.
Sócios-fundadores: Ludans Onesimo Mucheti, Antonio 
Ariólli, Ornélio Marquini, Gervasio Lazarim, José Marmi-

rólli, Carlos Sitta Neto e José Odair Bettanin. Não constam 
da relação dos sócios-fundadores, mas foram sócios tam-
bém Roberto Selingardi, Deoclécio Selingardi, Joaquim 
Teixeira Pires e Oswaldo Domingues Cunha.
Fontes de informações: Ficha cadastral emitida pela Ju-
cesp em 14-09-2004 e 24-05-2012, documentos cedidos 
pelo ex-sócio Irineu Valentim Tonelotto e o autor deste 
livro, que prestava serviços a essa empresa.

A ficha de “Breve relato” emitida pela Jucesp 
em 24-05-2012 informa que em 24-10-1978 houve 
alteração da razão social para Cerâmica Santa Clara 
Indústria e Com. Ltda. A partir de então, as páginas 
emitidas pela Jucesp registram como sócios: Sér-
gio Palanch, Fernandes Fabrim, Benedito Trevizan 
e Amadeu Trevizan (retiraram-se da sociedade), Iri-
neu Valentin Tonelotto, Eteucle Baccarelli, Cerâmica 
Santa Isabel Ind. e Com. Ltda., Wlademir Américo 
Trevizan, Geraldo Trevizan, Heriette Aparecida Trevi-
zan, Geraldo Trevizan Jr., José Aparecido Tonelotto, 
Virgílio José Palanch, Antonio Palanch, Maria Cecilia 
Zanquettin, Sylvio Broglio e Paulo Geraldo Petean. É 
importante registrar que muito antes da desativação 
dessa fábrica a maioria desses sócios havia se retira-
do do quadro social.

De acordo com informação da Jucesp, ocorreu 
em 24-10-1978 uma nova constituição da empresa, 
que em verdade havia sido fundada em 15-05-1962, 
quando os ânimos dos pedreirenses para montar ce-
râmicas já estavam em fase de esfriamento. Oferta e 
demanda de produtos de porcelana equilibravam-se. 
Os sinais promissores não mais saltavam aos olhos 
da população. Mas esses bravos fundadores inves-
tiram, trabalharam e colocaram em funcionamento 
mais esse empreendimento que ampliou ainda mais 
o mercado de trabalho em nossa cidade. Sua partici-
pação foi valiosa para a consolidação do parque in-
dustrial pedreirense, atualmente bem diversificado 
em seus ramos de atividades.

As peças fabricadas pela Cerâmica Santa Clara 
seguiam a linha geral da maioria dos concorrentes: 
xícaras e pires, vasos, jarras, imagens sacras, muitos 
adornos para mesa e parede etc. Na década de 1990, 
as atividades fabris foram paralisadas e mais empregos 
deixaram de existir em Pedreira. 

PORCELANA SAGRADO  
CORAÇÃO DE JESUS LTDA.

Data de fundação: 06-07-1962 (fisco estadual).
Localização: Rua José Theodoro Alvarenga, s/n - Vila 
São José.
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CERÂMICA SÃO GABRIEL LTDA.

Localização: Rua Francisco Pintor Jr., nº 27 - Vila São 
José - Constituída em 24-09-1963.
Fontes de informações: Extrato parcial emitido pela 
Jucesp em 14-09-2004, Sylvio Broglio e o próprio autor 
deste livro, que durante alguns anos prestou serviços de 
mecânica para o grupo Santa Izabel.

As indústrias cerâmicas Porcelana Sagrado Cora-
ção de Jesus e Cerâmica São Gabriel, anteriormente ci-
tadas, foram criadas e instaladas pelo mesmo grupo de 
sócios da Cerâmica Santa Izabel Ltda. e produziram peças 
na mesma linha de sua criadora. Foram duas empresas 
que geraram muitos empregos e tributos para Pedreira e 
também são dignas de figurarem entre as que colabora-
ram para impulsionar o progresso da cidade.

PORCELANA ROCHA LTDA.

Data de fundação: 23-05-1963.
Localização: estrada particular de Hygino A. Bellix, 
bairro Cascalho (próxima ao casarão de Emiliano Pires 
de Ávila). Ocupou prédios que serviram para abrigar 
parte da Porcelana São Jorge, de Hygino A. Bellix.
Número de empregos no auge da empresa: 42.
Sócio-fundadores: Mario Capeletto, Nelson Rozão, 
Constantino de Mello, Mauro Olivotto Da Col, Jovah 
Cardoso, Antonio Jouberto Cardoso, Francisco Preto da 
Rocha, José Bigarelli de Moraes e João Emilio do Amaral.
Fontes de informações: cópias de contratos e alterações 
sociais cedidos pelo ex-contador da empresa, Moacir Nel-
son Gasparini, relatos de Nelson Rozão e o próprio autor 
do livro, que prestou serviços de mecânica a essa empresa.

Em 21-08-1964, retiraram-se da sociedade Jovah 
Cardoso, Antonio Jouberto Cardoso e João Emilio do 
Amaral, ingressando Benedito Gobis que dela desligou-se 
em 09-02-1967. Em 26-04-1966, deixaram o quadro so-
cial: Constantino de Mello, Mauro Olivotto Da Col e José 
Bigarelli de Moraes. Em 21-09-1966 Nércio Rabetti com-
prou a totalidade das cotas de Francisco Preto da Rocha. 
Em 21-09-1971, Nércio Rabetti e Nelson Rozão venderam 
suas cotas. Em 30-06-1976, ingressou na sociedade o Sr. 
Amadeu Nery, que, por sua vez, passou sua parte a seu 
filho José Aparecido Nery em 01-03-1983. Nessa mesma 
ocasião, Marcelino Marchesini e Moacir Nelson Gasparini 
também ingressaram no quadro social.

Em 23-06-2003, Edson Aparecido Bevilacqua 
entrou como cotista da Porcelana Rocha, época em 
que Gumercindo Bueno da Silva também integrava o 

quadro social. Nessa mesma oportunidade, a empresa 
deixou o bairro Cascalho e mudou-se para a Rua Rui 
Barbosa, nº 138, Jardim Morumbi. 

Em 1963, as empresas já instaladas evoluíam. Ainda 
havia empolgação para montagens de mais fábricas apesar 
de já se notar certa saturação no mercado de cerâmicas. 
Do grupo de fundadores, Francisco Preto da Rocha (que 
deu o nome à empresa) era funcionário de uma escola na 
cidade de Amparo onde residia; José Bigarelli era dono de 
açougue; Constantino já trabalhava na Porcelana São Jor-
ge; e os demais fundadores trabalhavam na então Cerâmi-
ca Santana S.A. Eram pessoas com experiência no ramo. 
Esse grupo arrendou três pavilhões pertencentes a Hygino 
Amadeu Bellix, ex-sócio da desativada São Jorge. O forno 
também constou do arrendamento.

A Porcelana Rocha produzia xícaras e pires com 
grande variedade quanto a modelos e tamanhos. Fa-
bricavam ainda vasta linha de adornos: bibelôs, vasos, 
peças para mesa e parede que recebiam criativas pin-
turas. Os sócios que se mantiveram à frente da admi-
nistração foram Mário Capeletto, Nelson Rozão, Nércio 
Rabetti, Benedito Góbis, Amadeu Nery e depois seu 
filho José Aparecido Nery, conhecido como “Gordo”, 
que foi vereador em Pedreira.

INDÚSTRIA DE PORCELANA  
BELA VISTA LTDA.

Data de fundação: Assembleia em 26-09-1963 - Registro 
no Fisco Estadual: 02-01-1964.
Localização: Rua Francisco Pintor Júnior, s/n - Parque 
Bela Vista.
Área do terreno: 8.443 m².
Área construída: 6.043 m².
Sócios-fundadores: No contrato social nº 1 de 26-09-
1963, figuram como sócios Jobair Polizel, Maercio Car-
los Rossette, Natalino Osvaldo Logli, Olimpio Scabora e 
Francisco Conti.
Fonte de informação: relatório gentilmente fornecido 
pelo atual sócio Paulo Geraldo Petean.

No contrato social nº 2 de 20-10-1966, não figu-
ra mais nenhum dos fundadores, que o novo quadro 
social assim se apresenta: José Fabrim, João Adabo, 
Alexandre (Tatinha) Henrique, Clóvis Amilcar Cassiani, 
Jauro Cassiani, João Lazari, Antonio Baruchi, Décio Bo-
nimani de Moraes e Antonio Adabo.

Após 25-04-1967, no contrato social nº 3, os só-
cios eram: os irmãos Clovis e Jauro Cassiani, que apare-
cem como sócios remanescentes ao lado de Luiz Frata, 
José Morangoni, Agostinho Morangoni, Alcides Moran-
goni e Natalino Drudi. Com o contrato social nº 4, de 



159

14-08-69, os cotistas eram: Clovis A. Cassiani, Antonio 
Baldasso, Luiz Frata, José Morangoni, Agostinho Moran-
goni, Alcides Morangoni, Natalino Drudi e José Ferreira 
Nunes. Em 09-04-1970, o contrato nº 5 forma novo qua-
dro de sócios: Renato Bacci, Agostinho Scarpato, Nelson 
Miranda, Alceu Olivari e José Ferreira Nunes. No final da 
década de 1970, saiu José F. Nunes e seu lugar foi ocu-
pado por seu filho Waldir Nunes. Mais ou menos nessa 
oportunidade, Renato Bacci retirou-se da sociedade e 
surgiu como associado à Cerâmica Santa Izabel Ltda.

Na alteração contratual nº 19, de 10-02-1995, não 
mais se encontra o nome de Alceu Olivari e nota-se o in-
gresso de sua esposa, Maria de Lourdes Longhini Olivari, 
na sociedade. Não mais se nota o nome de Nelson Miran-
da e surgem os nomes de Maria Lucia Scarpato Miranda, 
Luciane Aparecida Miranda e Maria Cecília Miranda no 
quadro social. A alteração nº 21, de 30-03-2000, mostra 
que a empresa contava com apenas quatro sócios: Cerâ-
mica Santa Izabel Ltda., Maria de Lourdes Longhini Oliva-
ri, Paulo Geraldo Petean e Waldir Antonio Nunes.

A exemplo do que ocorreu com as demais 
indústrias de porcelana a Indústria de Porcelana Bela Vista 
também enfrentou dificuldades a partir da década de 
1980. As atividades da empresa foram geridas por Alceu 
Olivari e Paulo Geraldo Petean. A empresa se reergueu 
e está em atividade neste ano de 2010. Nela é fabricada 

ampla variedade de peças, como vasos com belíssimas 
decorações, potes para enfeites e para guardar produtos 
alimentícios, vários tipos de cumbucas e travessas de uso 
doméstico, pratos de parede com textos, aparelhos para 
chá e café e jogos para refrescos, vinhos e afins, leiteiras, 
bules, sopeiras, jarras, porta-velas, peças para produtos 
para banho (sabonete, talco etc.), cinzeiros e, é claro, 
não poderiam faltar os pinguins. O quadro social teve 32 
nomes diferentes. Na Fig. 98, algumas peças da Porcelana 
Bela Vista podem ser vistas.

PORCELANA SÃO PAULO LTDA.

Data de fundação: 01-07-1964 (fisco estadual).
Local: Av. Wanderley J. Vicentini, 440 - Vila Canesso.
Área do terreno: 6.500 m².
Área construída: 2.500 m².
Número de empregos no auge da empresa: 120.
Fundadores: Benedicto Pinto Pestana Júnior e Antonio Car-
los Affonso Martinelli. Ambos residiam na cidade de São 
Paulo. Muitos conheceram Antonio Carlos A. Martinelli, 
pois ele pertencia à tradicional família pedreirense, que, no 
período de decadência, mudou-se para a capital do Esta-
do. No entanto, o autor deste livro não encontrou ninguém 

Fig. 98 – Artigos fabricados pela Porcelana Bela Vista
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que conhecesse o Benedicto Pinto Pestana Júnior.
Fontes de informações: contratos sociais registrados na 
Jucesp, gentilmente cedidos pela empresa.

Admite-se, então, a possibilidade de Benedicto 
ter entrado como sócio por ter sido amigo de Antonio 
Carlos, que em 15-05-1967 cedeu suas cotas ao seu 
primo Dirceu di Marco, que residia em Pedreira e era 
pessoa muito conhecida. Curioso é que muitas pes-
soas que se lembram da fundação da Porcelana São 
Paulo citam como certo que Alcides Pierim foi sócio 
dessa empresa. No entanto, nos documentos citados 
a seguir, o nome de Alcides não aparece. Admite-se a 
possibilidade deste último ser sócio em contrato par-
ticular com Dirceu, pois ambos eram muito amigos e 
chegaram a ser sócios na Cerâmica São Luiz. Nos anos 
de 1967 a 1970, houve alterações sociais e os cotistas 
ficaram assim constituídos: Antonio Ganzarolli Filho, 
Eugênio Ganzarolli, Américo Pieri e João Batista Dal-
dosso adquiriram as cotas, dos fundadores e ficaram 
cotistas durante algum tempo. Com o falecimento de 
Américo e as vendas de outras cotas a empresa ficou 
pertencendo aos herdeiros do falecido.

A instalação dessa empresa encerrou o ciclo de en-

tusiasmo que havia contagiado muitos pedreirenses e os 
levado a fundarem tantas indústrias cerâmicas. Daquelas 
fábricas de porcelana que influenciaram na reativação do 
progresso pedreirense essa foi a última instituída. A venda 
de produtos cerâmicos, que já não se encontrava próspera, 
foi agravada com a Revolução de 31 de março de 1964 que 
gerou apreensão e expectativa no mercado brasileiro e só 
se restabeleceu na década de 1970 quando ocorreu o cha-
mado “Milagre econômico”, comandado pelo ex-ministro 
Antonio Delfim Neto, fazendo que as atividades industriais 
se desenvolvessem aceleradamente.

Para a instalação da empresa, adquiriu-se um ter-
reno e um pavilhão que fora construído para abrigar uma 
fábrica de pregos que chegou a funcionar por curto perí-
odo, porém sem sucesso. Foi o empresário da cidade de 
Santo André, Eduardo Hoff, que fundou a metalúrgica. 
Essa fábrica produziu peças de adornos, xícaras e tam-
bém canecas de chope. Apesar das dificuldades, ela se 
encontra em atividade no ano de 2011. A frente da Porce-
lana São Paulo, localizada defronte à Av. Wanderley José 
Vicentini, passou por reforma e foi dividida em diversas 
salas para locação. Nessas salas, foram instaladas lojas 
a fim de aproveitar o turismo que se desenvolveu nessa 
parte da cidade. 

EMPRESAS QUE MAIS PROPORCIONARAM ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ICMS  
(IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM 2001 E 2002 
Os valores citados são valores-base para cálculo do ICMS e servem apenas  

para se ter ideia da importância de cada empresa para fins de arrecadação desse imposto.

2002 2001 Contribuinte Ramo / Atividade Ano
Def. 2002

Ano
Def. 2001

1 1 Isoladores Santana S.A. Louça 50.791.611 39.168.614

2 2 Cerâmica Santa Terezinha Louça 14.379.738 11.132.828

3 7 Bisfarma Ind. de Embalagem Ltda. Metalúrgica 4.903.802 3.950.251

4 6 Niquelart Ind. Com. Artef. Arame Metalúrgica 4.337.400 4.328.735

5 3 Isoladores Santana (Porc. Vera Cruz) Louça 3.764.278 6.429.578

6 5 Bonetto & Cia. Supermercado 3.700.629 4.356.558

7 10 Decor Glass Ind. e Com. Ltda. Vidros 3.680.528 2.790.090

8 8 Cerâmica São José Ltda. Louça 3.661.099 3.677.737

9 13 Valclub lnd. Com. Confecções Roupa 2.963.575 2.273.191

10 9 Isoladores Santana II - V. São José Louça 2.958.757 3.280.564

11 15 Rainha Ind. Com. de Plásticos Plásticos 2.492.089 1.994.232

12 4 Prod. Alimentícios Fleischmann Royal Alimentício 1.865.646 5.178.333

13 31 Chiorfe & Fratta Ltda. Várias 1.816.855 774.798
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Nos anos de 2001 e 2002, boa parte das indústrias de porcelana já havia encerrado suas 
atividades a não aparecem no mapa como as grandes geradoras de tributos municipais. O mapa 

abaixo constante refere-se ao ano de 1993 e mostra melhor a importância das cerâmicas na 
geração de tributos para os cofres públicos de Pedreira e correspondente participação no ICMS.

14 29 Trans-Form Estamparia Ind. Com. Metalúrgica 1.378.834 797.913

15 11 Ferramentaria e Plástico MB Ferram. e plástico 1.299.598 2.746.427

16 30 Fábrica de Elástico Real Passamanaria 1.250.068 797.266

17 19 Iber Band do Brasil Têxtil 1.227.770 1.005.181

18 86 Supermercado Vem Ka Supermercado 1.210.396 221.376

19 24 Edgardo Luis Steula Metalúrgica 1.185.752 898.558

20 14 Cerâmica Sta. Terezinha (S. Sebastião) Louça 1.173.405 2.263.141

21 16 Ind. Nac. Plástico Pedreira Plástico 1.092.044 1.406.192

22 20 Danvin Ind. Com. Vidros Vidros 1.056.088 968.800

23 61 Mario Luiz de Santi Comércio 1.049.460 387.505

24 59 Ind. Com. Alumínios Santa Clara Alumínios 979.414 394.251

25 25 Joframa Industrial Ltda. Metalúrgica 946.518 845.572

26 23 Bolognesi & Bolognesi Pedreira - 884.484 931.362

27 27 Ind. Metalúrgica MCA Metalúrgica 870.914 832.572

28 105 Margherita Consolo Cerâmica - 853.661 151.390

29 — Dia Brasil S/L Comércio 838.651 -

30 21 Ind. Decalcomanias Íris  Decalques p/ louças  838.263 951.907

Posição        Empresa Ramo / Atividade Valor base para cálculo 
do imposto (CR$)

01      Isoladores Santana Louça 1.417.151.319
02 Porc. Vera Cruz Louça 448.602.375
03 Júpiter Prod. Alimentícios Alimentos 310.556.030
04 Nadir Figueiredo S.A. Louça 291.986.798
05 Cerâmica São Sebastião Louça 263.771.597
06 Cerâmica Santa Terezinha Louça 257.543.081
07 Cerâmica São José Louça 199.287.924
08 Fábrica de Elástico São José Passamanaria 160.065.262
09 Fábrica de Elástico Real Passamanaria 137.639.940
10 Niquelart Artef. de Arame Metalúrgica 137.271.094
11 Cerâmica Santa Isabel Louça 88.496.366
12 Bonetto & Cia. Supermercado 86.231.068
13 Porcel. Sagrado Coração de Jesus Louça 80.604.376
14 Cerâmica São Gabriel Louça 78.852.306
15 Cotonifício Fiação Pedreira Fiação 77.702.655
16 Decor Glass Ind. e Com. Vidros 73.776.196
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17 Trans-Form Estamparia Metalúrgica 56.452.710
18 Porcelana São João Louça 49.935.471
19 Distribuidora de Bebidas Donatti Bebidas 49.321.382
20 Cerâmica São Joaquim Louça 43.487.094
21 Porcelana Santa Rosa Louça 42.038.863
22 Curvatec Ind. Com. Máq. Especiais Mecânica 41.658.740
23 Ind. de Plástico Implast Plástico 39.279.120
24 Porcelana Rocha Louça 38.521.290
25 Cristal Art Decorações Vidros 38.222.274
26 Alumínio Mansel Alumínios domésticos 34.266.985
27 Porcelana Artística Joana D’Arc Louça 34.024.593
28 Niradelka Ind. e Com. Plástico 25.865.841
29 Edgardo Luis Steula Metalúrgica 23.234.642
30 Cerâmica Art Rio Louça 20.614.517

Essas empresas foram as que mais proporciona-
ram tributação referente ao ICMS para Pedreira.

Esses mapas foram fornecidos pela Prefeitura de 
Pedreira pela sra. Eva Marinelli.

Mesmo aparecendo mais no mapa de arrecada-
ção, no ano de 1993 as indústrias cerâmicas já estavam 
em forte declínio. Mas jamais se pode ignorar que as 
fábricas de louças salvaram nossa cidade de sua ruína 
e a ela deram o encaminhamento para a grandeza que 
tem atualmente.

 

FIM DO PERÍODO DAS MONTAGENS  
DAS FÁBRICAS CERÂMICAS

Já era grande a produção, principalmente de 
peças de adornos e de utilidade doméstica; as xícaras 
e os pires, por exemplo, eram produzidos por muitas 
empresas. Essa grande produção, como é próprio nes-
sa situação, acabou gerando forte concorrência entre 
os produtores. Os compradores, em particular os que 
vinham a Pedreira com veículos próprios (caminhões, 
furgões, peruas etc.), sabiam que os fabricantes ti-
nham necessidade de vender seus produtos e apro-
veitavam da situação para explorá-los, ou seja, pagar 
pouco pelas peças adquiridas. E não foram poucos os 
empresários que, necessitando saldar seus compro-
missos financeiros e com baixos saldos em caixa, aca-
bavam entregando seus produtos por preços irrisó-
rios, agravando ainda mais a situação econômica da 
empresa. Talvez a produção de artigos de porcelana 
(exceção feita aos isoladores) tenha entrado em um 
grau de saturação.

A REVOLUÇÃO MILITAR  
DE 31 MARÇO DE 1964

Não bastassem as peculiaridades que atingiam as 
empresas após um período de turbulência e intranquili-
dade política e social, eclodiu a revolução militar de 1964. 
As atividades econômicas prosseguiram com alguma nor-
malidade por mais alguns meses e depois sofreram forte 
queda de vendas. Os empresários, de um modo geral, fi-
caram apreensivos quanto ao futuro. Cessaram os inves-
timentos, e as atividades econômicas chegaram próximas 
à estagnação. Esse fato colaborou para abalar ainda mais 
a estabilidade das indústrias cerâmicas. Apesar de preju-
dicadas com a queda de vendas, as fábricas de porcelana 
sobreviveram. Depois, na década de 1970, durante a ges-
tão de Antônio Delfim Neto e sua atuação como Ministro 
da Fazenda e do Planejamento, ocorreu uma situação de 
euforia de compras e vendas que a imprensa a classifi-
cou de “Milagre econômico”. Essa nova situação resultou 
numa sensível melhora das fábricas.

AS DIFERENTES FONTES DE ENERGIA  
PARA QUEIMA DA PORCELANA NAS 

FÁBRICAS DE PEDREIRA  

Era com lenha de eucaliptos que as fábricas de 
louças aqueciam seus fornos até 1.500 graus para a 
queima de suas peças de porcelana. Com o decorrer do 
tempo e com a construção de mais fornos em razão do 
aumento do número de indústrias e de seu desenvolvi-
mento, o eucalipto foi se tornando escasso e cada vez 
mais oneroso. A produção da lenha em Pedreira já não 
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suportava mais o consumo, e as fábricas tinham que ir 
buscá-la em outros municípios onerando demais o frete.

Para reduzir esse custo, adotou-se uso de uma 
válvula (também chamada de registro) que em Pedreira 
recebeu o nome de “pingadeira”. Era uma espécie de 
torneira controlada por um fuso com a ponta cônica, 
aguda, capaz de controlar com sensibilidade a vazão do 
fluido. Esse fluido era o óleo queimado extraído dos veí-
culos automotores e que era pingado sobre a lenha e se 
inflamava ajudando a produzir as chamas. Ocorria então 
uma redução no consumo de lenha. Cada boqueta do 
forno tinha uma pingadeira que recebia o óleo queima-
do de um depósito instalado em ponto estratégico para 
que o abastecimento ocorresse por gravidade.

Mas onde conseguir tanto óleo queimado? Outro 
inconveniente é que esse combustível produzia uma fu-
maça preta que prejudicava a boa aparência da porce-
lana queimada. Estimuladas por empresas e por órgãos 
do próprio governo federal, as fábricas de louças passa-
ram a consumir um combustível chamado de “BPF”, que 
era a sigla de “Baixo Ponto de Fusão”, também chamado 
de “óleo baiano”. Para usar esse óleo como combustível, 
as empresas tiveram que investir em maçaricos, tubula-
ções e outras instalações, como grandes tambores etc.

Segundo pareceres de empresários, esse óleo 
oferecia de fato custos vantajosos, mas trouxe um in-
desejável e incômodo problema ambiental. As chami-
nés dos fornos expeliam uma fuligem preta que se es-
palhava por toda a cidade. Flocos dessa fuligem preta 
desciam nos quintais e nos pisos das casas residenciais 
e comerciais, escritórios etc. Muitas vezes, esses flocos 
de óleo queimado desciam sobre as roupas que esta-
vam secando em varais e provocavam muita sujeira 
que deixavam as mulheres furiosas.

Quase toda a população reclamava pelos jornais 
com as autoridades, como o prefeito, os vereadores, o 
chefe do Posto de Saúde etc., contra o que classifica-
vam de “imundice”. As pingadeiras foram instaladas na 
primeira metade da década de 1960, e o óleo BPF foi 
usado na segunda metade dessa década e funcionou 
até os primeiros anos de 1970.

A solução era difícil e só veio em 1973 com a cri-
se mundial do petróleo, que elevou absurdamente os 
preços dessa matéria-prima e de seus derivados, tor-
nando inconveniente o uso desse tipo de óleo.

Já não era possível, em razão do seu preço, 
trabalhar com o “óleo baiano” ou BPF. A Companhia 
Jaguari de Energia Elétrica ofereceu então, naquela 
oportunidade, energia elétrica a um custo bem mais 
vantajoso que o óleo que estava sendo consumido. E 
as indústrias aceitaram. Para transformar os fornos a 
óleo em fornos elétricos, houve, no entanto, a necessi-
dade de novos investimentos financeiros e mais traba-
lho de planejamento e adaptação do sistema.

E, mais uma vez, os cofres das empresas foram 
abalados. Essa parafernália provocada pelo troca-tro-
ca de combustível causava grande perturbação na ad-
ministração das empresas, pois elas exigiam estudos, 
reflexões, decisões envolvendo altos investimentos, 
contratação de técnicos, análise para compras de ma-
teriais e equipamentos etc. Tudo isso estava sujeito à 
adaptação e ao treinamento de pessoal. E a rentabili-
dade das empresas sofreram reflexos negativos. Poste-
riormente, o gás também foi utilizado, fato que exigiu 
novos estudos e investimentos das empresas.  

ESTAGNAÇÃO TECNOLÓGICA

Nas áreas de produção e qualidade, o mercado 
não chegou a oferecer muita coisa em termos de máqui-
nas e equipamentos evoluídos. Assim, com exceção das 
alterações havidas nos fornos, até mesmo com a intro-
dução dos fornos “contínuos”, pouco se fez para dinami-
zar ou automatizar a produção. Falava-se num processo 
para produzir xícaras e pires usando o pó da porcelana 
prensado em vez da massa torneada. Mas nunca, que se 
saiba, alguma empresa fez uso desse processo.

BAIXA CRIATIVIDADE

A bem da verdade é justo dizer que o parque indus-
trial de Pedreira produziu milhares de tipos e modelos de 
peças, desde artigos de uso doméstico, como xícaras e pi-
res de todas as formas e tamanhos, pratos, saleiros, cane-
cas, tigelas, travessas para mesa e forno etc., até adornos 
dos mais variados, ou seja, centenas de modelos de vasos 
e floreiras, borboletas e floreiras de parede, imagens de 
muitos santos e santas, muitos tipos de cinzeiros, botijas, 
jarras e muito mais. Não faltaram os pinguins com suas 
costas pretas e seu peito branco produzidos para serem 
colocados em cima das geladeiras. Eles eram fabricados 
em muitos tamanhos, até porque muitos deles eram co-
piados de outras fábricas; e quando se copiava uma peça, 
adotando-a diretamente como modelo, a imitação ficava 
menor em razão da contração do gesso do estampo e da 
própria massa da peça.

Era até engraçado. Bastava visitar uma fábrica 
ou olhar uma delas através de um vidro quebrado em 
uma janela e lá estavam dezenas de tábuas carregadas 
de pinguins. Muitos perguntavam: para onde vão tan-
tos pinguins?

O que muitos críticos observavam era que, 
apesar da grande quantidade de tipos e modelos de 
peças de porcelana que eram produzidos, com o de-
correr dos anos o mercado ia ficando saturado. Julga-
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vam esses críticos que se houvesse uma mais rápida 
renovação de modelos, ou seja, novos lançamentos, 
a lucratividade das empresas poderia ser maior. Não 
era fácil. Poucas fábricas contavam com profissionais, 
artistas ou escultores capazes de criar novos modelos. 
A maioria copiava modelos de peças dos concorrentes, 
até mesmo a fábrica dos irmãos Rizzi. Foi o que infor-
mou o já falecido escultor Marcilio Pavan.

Em Pedreira, jamais se adotou unir peças de por-
celana com granito ou metal. Uma das fábricas chegou 
a produzir um elefante que tinha entre 15 cm e 20 cm 
de altura e nele foram cravadas muitas pedras que imi-
tavam as preciosas. Era muito vistoso e bonito e tinha 
um tapete colorido no dorso. 

SILICOSE - OUTRO PROBLEMA 
PARA AS FÁBRICAS DE LOUÇAS 

Silicose é a formação permanente de tecido ci-
catricial nos pulmões causada pela inalação de pó de 
sílica (quartzo), que provoca dificuldades respiratórias.

Quando a fabricação de peças de porcelana se 
propagou em Pedreira, a silicose era um vocábulo to-
talmente desconhecido da população pedreirense. 
Alberto (Dudu) Nascimento, casado, músico da Corpo-
ração Musical Santana de Pedreira (Banda de Música) 
e atleta pedestrianista. Vencia quase todas as corridas 
que participava. Era muito forte. Trabalhava na Cerâ-
mica Santa Rita (dos irmãos Rizzi) na “galga” (moinho 
com eixo vertical e com um segundo eixo na horizon-
tal onde duas pesadas rodas de pedras giram moendo 
o quartzo ou outro minério semelhante), na qual, ao 
moer o quartzo, um pó era expelido pelos ares.

Um dia Dudu adoeceu e na cidade todos diziam 
que ele estava com tuberculose, a qual foi a causa 
mortis alegada para seu falecimento. Muitos anos 
mais tarde, quando a silicose se tornou conhecida, 
aqueles que conheceram seu caso julgaram que ele 
tinha sido vítima da silicose.

Anos mais tarde, já na Fábrica de Louças Nadir 
Figueiredo, no bairro da Fortaleza, o sr. Luiz Custódio, 
que também trabalhava com a galga sofreu e faleceu 
com os mesmos males. Ninguém sabia e nem se fa-
lava em silicose, nem mesmo o Posto de Saúde local.

Foi no ano de 1979 que a doença foi denuncia-
da pela Fundacentro, órgão do Ministério do Trabalho 
destinado a produzir e difundir conhecimentos para a 
saúde pública. Esse órgão constatou que os proces-
sos empregados e a própria atividade na produção da 
louça eram propícias para que os trabalhadores fos-
sem vítimas da silicose. A partir de então, a imprensa 
de São Paulo (capital) e também a campineira abor-

dou e explorou muitas vezes a matéria. O caso da si-
licose em Pedreira foi tratado pela imprensa escrita e 
televisada de tal forma alarmante e com tal gravidade 
que, às vezes, havia pessoas residentes em São Paulo 
que em contato telefônico com pedreirenses diziam 
que pretendiam viajar para a cidade de Serra Negra 
e perguntavam se era perigoso contrair a doença ao 
passar por Pedreira. 

A impressão que vários órgãos de impressa dei-
xou aos leitores é que toda cidade estava impregnada 
de sílica, fato que era um absurdo, pois dentro das pró-
prias fábricas muitos funcionários trabalharam mais de 
20 anos sem contrair a silicose. Houve também casos 
em que o operário com apenas dois ou três anos tra-
balhando no meio do pó tornou-se vítima da sílica. Um 
fato positivo foi que a par do noticiário, muitas vezes 
até com tom de escândalo, os órgãos oficiais de saú-
de passaram a proceder a exames mais constantes nos 
trabalhadores ceramistas, e quando se notava que al-
guém apresentava sinais de silicose era afastado da-
quele emprego e daquele tipo de trabalho, evitando 
que o caso se tornasse mais grave e trouxesse grande 
sofrimento ao trabalhador.

Órgãos oficiais da Saúde, o Poder Judiciário e 
Sindicato passaram a agir no combate ao mal, e os em-
presários viveram momentos de intensa preocupação.

Não todas, mas um grande número de empresas 
começou a trabalhar para solucionar o problema. A so-
lução desse caso não era fácil. Dentro dos pavilhões, a 
sílica flutuava no ar. Foi Luiz Broglio Sobrinho, sócio da 
Cerâmica Santa Terezinha S.A. quem revelou ao autor 
deste livro que, para melhorar o ambiente de traba-
lho, colocaram um grande exaustor para retirar o ar do 
interior de um galpão e fazê-lo passar por dentro de 
um tanque cheio de água. Esperava-se que com esse 
processo a sílica fosse retida pela água e não contami-
nasse o ambiente.

Todo esse trabalho foi em vão, pois percebeu-
-se algum tempo depois que a sílica não era retida 
pela água. Ela atravessava o tanque, dentro das bo-
lhas de ar que passavam pela água, e voltava para o 
ambiente. Eram várias as empresas que se preocupa-
vam em solucionar o problema. Uma delas, que ob-
teve parecer favorável da Fundacentro reconhecendo 
que o ambiente havia melhorado, foi a Cerâmica São 
Joaquim Ltda. E conforme informações prestadas por 
Antônio Ganzarolli Filho, sócio majoritário da empre-
sa, foram alterando hábitos e agindo em coisas que, 
de início pareciam de pouca importância, que se con-
seguiu melhorar a situação.

Disse Antônio Ganzarolli que foram mais ou me-
nos 12 as medidas adotadas para que a sílica não ficasse 
flutuando no ar. As pequenas medidas adotadas foram:
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1. o chão deveria ser sempre lavado, fazendo 
que o pó escoasse com a água;

2. as janelas deveriam ser mantidas abertas a 
fim de permitir a ventilação do ambiente;

3. os trabalhadores, na hora do almoço e no 
fim da jornada, ao retirarem o avental não 
mais deveriam chicoteá-lo ao ar para elimi-
nar o pó e contaminar o ambiente;

4. o avental feito de pano não deveria mais ser 
utilizado, e sim o avental de plástico;

5. o avental de plástico deveria ser retirado 
lentamente, dobrado e mergulhado em uma 
caixa d‘água;

6. as prateleiras (chamadas de “estangares” 
nas fábricas de Pedreira) eram lavadas cons-
tantemente. Assim evitava-se que o pó com 
sílica acumulasse em cima de seus sarrafos 
e o vento o espalhasse pela fábrica. “Estan-
gares” eram feitos com sarrafos de madeira 
nos quais se colocavam tábuas com peças de 
louças ainda cruas para secarem;

7. as peças não deveriam ser limpas com jatos 
de ar, pois esse processo faz que a sílica flu-
tue em todo o pavilhão;

8. como as peças que ficavam muito mais tem-
po secando após a estampação produziam 
mais pó, passou-se a tornear ou lixar as pe-
ças ainda úmidas que produziam um pó pe-
sado e que não flutuava no ar;

9. o quartzo (rico em sílica) não foi mais utili-
zado na massa da porcelana, passando-se 
ao uso do filito;

10. no fim do expediente, os funcionários pega-
vam um bico de soprar, com uma mangueira 
vinda do compressor de ar, e assopravam a 
roupa de trabalho a fim de retornarem ao 
lar menos empoeirados. O pó que era elimi-
nado da roupa ficava flutuando no ar, então 
deixaram de usar essa prática;

11. as tábuas onde as peças de porcelana crua 
eram postas na fase de fabricação passa-
ram a ser lavadas;

12. os objetos empoeirados passaram a ser lim-
pos diante de um equipamento que tinha a 
“cortina d'água” que absorvia e decantava a 
sílica, evitando sua flutuação no ar.

Com essas providências, que não pareciam tão 
importantes, a Cerâmica São Joaquim obteve da Fun-
dacentro declaração de “ambiente satisfatório”.

Essa terrível moléstia alterou o ritmo pacato 
em que caminhavam as atividades industriais pe-
dreirenses. Além dos noticiários pela imprensa, fo-

ram impetradas também ações criminais contra as 
empresas. Dessa forma, o “Jornal da Comarca” (de 
Pedreira), do dia 29-12-1990 (nº 439), informou 
(conforme consta):

“PROCESSO CRIME FOI JULGADO - RÉUS ABSOLVIDOS
De conformidade como foi divulgado pela im-

prensa, foram abertos inúmeros processos crime 
contra as indústrias de Pedreira, devido ao proble-
ma causado pela sílica, pó integrante da louça aqui 
fabricada. O primeiro processo a ser julgado foi o 
movido contra a Cerâmica Sagrado Coração de Je-
sus. No último dia 11, no Fórum local, na presença 
do MM. Juiz de Direito da Comarca e do Promotor de 
Justiça, e do advogado de defesa, foi a julgamento o 
Processo 229/87.

Na oportunidade, o Promotor Dr. Roberto F.S. 
Bertagni expôs que a doença só foi conhecida a partir 
de 1979 quando a Fundacentro visitou nossa cidade; 
que as empresas, a partir daí, tomaram conhecimento 
da doença e começaram a usar métodos de prevenção 
contra a moléstia. Expôs ainda que ‘terríveis males 
ocasionados pela moléstia, tal por si não justificam a 
condenação’, pedindo a absolvição dos réus.

Em seguida, na palavra do MM. Juiz Dr. Luiz 
Francisco Del Giudice, Paulo G. Petean, Santo Antô-
nio Ferraresso e Silvio José Broglio foram denuncia-
dos como incursos nos Artigos 129 parág. 6º e 132 
do C.P. porque, responsáveis pela gerência da Cerâ-
mica Sagrado Coração de Jesus ..., favoreceram com 
que Francisco Pedro Gregário, Elizabete da S. Mota, 
Sebastião Marques, José Elias Irmão, Ari Veneri e 
José Antônio Frassam, empregados e ex-emprega-
dos da aludida firma, contraíssem silicose, devido ao 
agressivo ambiente de trabalho, que expunha as ví-
timas à absorção, pela via respiratória, de partículas 
de sílica...

Nos debates o Dr. Promotor pediu a absolvição 
dos réus sustentando que a prova é insuficiente...

Impõe-se a absolvição dos réus. O processo envol-
ve polêmica discussão que há muito vem sendo travada 
nessa cidade pela indústria de porcelana. Malgrado os 
delitos estejam materializados nos laudos, em nenhum 
momento, mesmo na fase inquisitória, resplandeceu a 
culpabilidade dos réus... só veio à tona o problema da 
silicose pelo laudo da Fundacentro, em dezembro de 
1980; é presumir culpa outra condição que o direito pe-
nal repele, até porque só a partir desse relatório é que a 
questão de silicose aflorou.

Como se sabe, para a caracterização de culpa, o 
que, na espécie não se demonstrou nem ao menos na fase 
inquisitória. Por isto, a absolvição dos réus é inarredável.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal 
e absolvo...”.
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ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS 
CERAMISTAS DE PEDREIRA E DA REGIÃO

Fundada em julho de 1973.
Sede alugada na Rua XV de Novembro, nº 549 -  

CNPJ 46.409.900/0001.

Enfrentando tantas dificuldades que iam desde 
a necessidade de estar sempre trocando sistemas que 
queimavam as peças de porcelana nos fornos; os casos 
com silicose, até mesmo com envolvimento jurídico 
que comprometeu por muitos anos algumas empresas 
a pagarem indenização aos funcionários vitimados; a 
acirrada concorrência que devastava a economia de 
várias firmas; questões próprias com fornecedores de 
matérias-primas; e muitos outros problemas que sur-
giam no dia a dia, a maioria dos empresários resolveu, 
em Assembleia Geral, fundar uma entidade na qual os 
obstáculos fossem removidos por meio de ações con-
juntas e que permitisse o progresso das empresas.

Com essa intenção, instituíram a Associação dos 
Industriais Ceramistas de Pedreira e da Região. Seu 
primeiro presidente foi o empresário e várias vezes 
vereador e presidente da Câmara Municipal Renato 
Bacci. A entidade teve curta duração. Os empresários 
não tiveram a cultura necessária para se reunirem, 
apresentarem os problemas nocivos à categoria e em 
conjunto encontrarem as soluções. E os problemas 
eram muitos e os mais variados.

Quando o autor deste livro foi presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Pedreira, entre abril de 
1969 e abril de 1971, sabendo que vários compradores 
desonestos vindos de outras localidades eram caloteiros 
e causavam prejuízos às empresas, tentou formar um ca-
dastro no qual os maus pagadores seriam fichados. Seria 
então enviado a cada fábrica de porcelana um relatório 
com os nomes dos devedores e assim a empresa poderia 
evitar a eles venderem e não receberem. Para a formação 
desse cadastro, cada empresa deveria enviar à Associa-
ção Comercial os nomes dos maus pagadores. Com medo 
que os concorrentes descobrissem o paradeiro de seus 
clientes e a eles passassem a vender, nenhuma empre-
sa forneceu a lista de seus caloteiros. É curioso, mas essa 
foi uma forma pouco vantajosa de proteger os caloteiros 
que enriqueciam enquanto os empresários pedreirenses 
arcavam com os prejuízos.

Esse receio de ser prejudicado pelos concorren-
tes chegava a ser engraçado. Foram poucas as fábricas 
de porcelana que tiveram um idealista e um desenhis-
ta como Amadeu Canesso ou Lazaro de Lima e ainda 
um escultor com o talento de Marcílio Pavani. Várias 
empresas pegavam uma peça fabricada por um con-
corrente e a copiava. Quando uma peça era copiada, 

ocorria a contração do gesso que era usado para fazer 
a “madre” e o estampo para produzir a peça. A própria 
massa da porcelana também se contraía.

Certa vez, ao visitar uma fábrica que tinha pessoas 
talentosas para lançar modelos próprios, um sócio da 
empresa mostrou ao autor deste livro um pinguim que foi 
copiado três vezes por outros fabricantes. Assim ocorreu: 
do original tirou-se a primeira cópia, da primeira cópia 
tirou-se a segunda e, da segunda, copiou-se a terceira. 
Colocados um ao lado do outro ocorria a formação de 
uma escadinha, dos quais o original era o maior.

Outra demonstração do receio que as fábricas 
tinham de ter suas peças copiadas pelos concorrentes 
ocorreu durante a fase de preparação da primeira Fei-
ra Industrial de Pedreira, que foi instalada no espaço 
formado pelas ruas Waldemar Cartarozzi, Dr. Ivan Maia 
de Vasconcelos e São José. O autor deste livro foi con-
vidado pelo ex-prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães 
para compor a comissão organizadora da feira e foi in-
cumbido de convidar as empresas para participarem do 
evento. E uma das dificuldades encontradas para que os 
empresários expusessem seus produtos na 1ª FIP foi o 
receio que muitos tinham de que ao exibirem suas pe-
ças elas fossem copiadas por algum concorrente.

Mas apesar de todos os contratempos que sur-
giram ao longo de suas atividades, foram as fábricas 
de porcelana que evitaram a decadência de Pedreira 
e a transformou em uma cidade famosa em todo Bra-
sil. E apesar do fechamento da maioria das fábricas, a 
porcelana ainda é importante na economia do muni-
cípio. As lojas da Praça Cel. João Pedro revendem não 
apenas porcelana importada ou produzida em outras 
cidades do Brasil, mas também as peças de louça ou 
de faiança produzidas pelas pequenas fábricas cha-
madas de “fundo de quintal” que proliferaram pelos 
bairros de Pedreira. 

RELEMBRANDO UMA FÁBRICA 
CERÂMICA...

Uma das características das indústrias de porce-
lana era que, em seus processos de fabricação, ocupa-
vam muita mão de obra. No setor de preparação da 
massa da porcelana é que havia uma relativa mecani-
zação. Havia os tamborões forrados com paralelepípe-
dos para triturar e deixar quase líquido o quartzo, o 
feldspato, a argila, o caulim e a água. Eles giravam em 
torno de 13 voltas por minuto durante mais ou menos 
60 horas. Então abria-se uma tampa para a saída da 
massa quase líquida. Ela passava por um grande ímã 
que se encontrava dentro de uma canaleta construída 
em madeira e nesse processo eram retiradas as partí-
culas de ferro vindas junto com os minerais.



167

Essa canaleta levava a massa até um poço que fica-
va abaixo do solo e de onde uma bomba especial injeta-
va-a em um filtro-prensa que eliminava aproximadamen-
te 75% da água. A massa, quase dura, saia em forma de 
uma grande “torta” e era depositada em um local onde 
devia ficar por um bom tempo para ficar bem curtida. 
Posteriormente, ela era levada a um poço denominado 
“colageira” no qual se agregava o silicato. Nesse poço ha-
via uma batedeira que movimentava a massa durante vá-
rias horas quando então estava pronta para produzir pe-
ças por meio de moldes. As peças produzidas em tornos 
não passavam pela colageira, e sim pela machési, que era 
uma mesa redonda com cerca de 1,60 m de diâmetro, na 
qual giravam quatro roletes na vertical e dois roletes na 
posição horizontal. Ela servia para retirar microbolhas de 
ar que havia dentro da massa. Algumas fábricas usavam a 
maromba com o mesmo objetivo.

Outra característica das fábricas de porcelana 
era os grandes espaços que ocupavam se comparadas 
a empresas que exploram outros ramos de atividades. 
Havia a seção de estampação (moldagem das peças) 
que ocupava uma grande área, pois cada estampador 
atuava em uma banca com mais ou menos 4 metros de 
comprimento por 0,80 m de largura. Essa banca ficava 
tomada pelos estampos de gesso que davam formas às 
peças. Isso além de um largo espaço entre as bancas 
para que o estampador pudesse trabalhar livremente e 
onde ocorria também o transporte da massa.

Outra grande área era ocupada pelas funcioná-
rias responsáveis pelo acabamento das peças, com a 
diferença que em uma banca onde se colocavam as 
padiolas com os bibelôs, vasos etc. a serem acabados 
com esponjas ou lixas às vezes trabalhavam duas fun-
cionárias. Nas dependências onde se estampavam as 
peças e também nas que se procediam o acabamento, 
havia grandes prateleiras construídas com caibros e 
sarrafos, nas quais as tábuas com a porcelana trabalha-
da ficavam algum tempo para passar pelo processo de 
secagem. A essas prateleiras se dava o nome de estan-
gares. Os corredores existentes nessas seções eram re-
lativamente largos para que os funcionários pudessem 
transitar livremente sem o risco de tropeçarem e der-
rubarem as peças, que ficariam totalmente destruídas.

Havia a seção de fabricação das caixas refratá-
rias que eram utilizadas para acondicionar as peças 
de porcelana que eram levadas ao forno para recebe-
rem a queima. Essas caixas tinham aproximadamen-
te 35 cm de diâmetro, e a altura podia variar entre 
10 cm e 40 cm, dependia do tamanho da peça que 
dentro da caixa seria abrigada para ir ao forno. Se 
houvesse alguma travessa ou outra peça que assim 
exigisse, a caixa poderia ser ovalada. Na composição 
da massa para sua fabricação entravam argila, caulim 
e pó refratário, que era obtido com a moagem das 

caixas danificadas durante o “entra e sai” no forno. 
Aos pedaços de caixas quebradas era dado o nome de 
casão. É oportuno informar que no forno as labaredas 
atingiam as paredes das caixas refratárias e nunca as 
peças de porcelana. Se isso ocorresse elas ficariam 
totalmente danificadas e inúteis.

Lá pelas décadas de 1940 e 1950, essas caixas 
eram produzidas em tornos construídos em madeira 
e movidos com os pés do operador em uma roda que 
ficava na parte inferior de um eixo vertical. Na parte 
superior do eixo ficava a mesa que girava e nela era 
colocada uma placa de massa refratária, e em cima 
dela uma forma que era envolvida lateralmente por 
outra placa de massa refratária que era fundida com a 
placa horizontal, e assim se formavam caixas redondas 
e ovais. A Fig. 99 mostra a foto de um torno com o 
operador trabalhando uma pequena peça. Essa foto, 
obtida no Google, serve apenas para que o leitor tenha 
ideia do torno descrito.

A partir da década de 1960, os tornos foram se 
tornando obsoletos e as prensas hidráulica ou mecânica 
(roscas) se tornaram um meio mais prático. Essa seção, po-
rém, era espaçosa. Além dos espaços ocupados pelas má-
quinas, pelos tornos ou prensas, pelos moinhos, pela pipa 
(amassador), havia as áreas onde se depositavam a argila, 
o caulim e o pó refratário. Também era necessário um bom 
espaço para a secagem das caixas que eram fabricadas.

Fig. 99 – Um torno movido com os pés
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Outra seção que abrangia grande área era o setor 
de expedição, ou seja, onde se embalavam as peças de 
porcelana para enviá-las aos clientes. Ali havia espaço para:

• os engradados que embalavam as peças so-
licitadas;

• o estoque de peças prontas para atenderem 
aos pedidos;

• uma grande mesa onde eram colocadas as 
peças para o trabalho de embalagem;

• o depósito de jornais velhos usados para em-
brulhar as peças de porcelana;

• o depósito de capim usado para preencher os 
espaços vagos dentro dos engradados;

• o depósito de engradados prontos para despachos 
até que os caminhões os carregassem;

• os armários onde se guardavam martelos, pre-
gos, fitas adesivas etc. 

Grande área da fábrica era reservada para o le-
nheiro de eucaliptos, que vinham em pedaços de mais ou 
menos um metro de comprimento. Em torno do forno, 
que era coberto, havia uma considerável área para o es-
toque da lenha que seria queimada na próxima fornada. 
Isso era necessário para ter a lenha seca, livre da chuva. 
Mas outro espaço muito maior, cuja dimensão dependia 
do terreno que os sócios instituidores da empresa encon-
travam na época de sua instalação e dos recursos finan-
ceiros disponíveis na oportunidade, era o grande depósi-
to de lenha que toda fábrica de porcelana mantinha.

Muitas das montanhas da serra da Mantiqueira 
localizadas em Pedreira e região são íngremes e tornava 
inviável a locomoção de caminhões que transportavam 
lenha nos períodos chuvosos. As fábricas adotavam então 
a tática de estocarem lenha no período de estiagem para 
não enfrentarem problemas durante os dias de chuvas e 
lama. Com o decorrer do tempo e o aumento do consu-
mo, a região não conseguia produzir lenha suficiente para 
abastecer os fornos das cerâmicas. Até os municípios de 
Amparo, Monte Alegre do Sul e Campinas forneciam 
eucaliptos para as fábricas de Pedreira. Após a queima 
dos fornos de cerâmica contar com outros combustíveis, 
os eucaliptos passaram a ser vendidos para a indústria 
Champion Papel e Celulose, da cidade de Mogi Guaçu.

OUTRAS ATIVIDADES QUE  
AJUDARAM PEDREIRA

Nas décadas de 1920 e 1930, Pedreira viveu momen-
tos de angústia e tristeza. O café pouco representava. 
Havia as fábricas de fiação do Dr. Silvio A. Maya e a de 
louça dos irmãos Rizzi que amenizavam um pouco a 

crise da falta de empregos. Mas isso não era suficiente. 
As pessoas deixavam Pedreira e iam para outras locali-
dades, principalmente para São Paulo onde os Crespos 
e o Conde Francisco Matarazzo encontravam-se em es-
pantosa expansão com suas indústrias.

No entanto, nem todos deixaram nossa cidade, 
e três motivos influíam nessa decisão: a) uns tinham 
receio de não se adaptarem em outros locais e onde 
não teriam os amigos que tinham aqui; b) outros eram 
proprietários de terrenos ou prédios que estavam se 
desvalorizando e lutavam na esperança de reverter 
a situação; c) e havia também os que não deixavam 
essa terrinha querida pelo amor que por ela nutriam. 
E aqueles que aqui ficaram fizeram o que puderam. Se 
verificarmos no livro de registro dos ambulantes que 
pagavam impostos municipais para vender produtos 
nas poucas ruas da cidade ou de casa em casa, ficare-
mos impressionados ao constatar o grande número de 
pessoas que, numa cidade tão pequena, vendia doces 
em tabuleiros. Era grande também o número dos que 
vendiam peixes de casa em casa. Eles deviam usar re-
des trançadas por eles mesmos, covos feitos de bambu 
e tarrafas para pegarem tantos peixes, e isso mostra 
ainda que o rio Jaguari era fabulosamente piscoso.

Não havia fogão a gás. Cozinhava-se com fogões 
a lenha, cujo fornecimento aos moradores se consti-
tuía em mais um ramo de atividade. As carroças ou os 
carros de bois descarregavam a lenha em frente à en-
trada da casa. A mulher e as crianças recolhiam os paus 
mais leves. Os pesados eram recolhidos pelo marido 
quando chegava do trabalho. Além de recolher os paus 
mais pesados, ele ainda tinha que rachar a lenha. Para 
isso, além do machado usava também duas cunhas de 
aço e uma marreta de uns 5 quilos. A lenha tinha que 
ser guardada em um rancho para não ser molhada pela 
chuva, que na época era abundante.

A Fig. 100-A mostra uma propaganda publicada no 
“Jornal de Pedreira”, de agosto de 1918, sobre venda de 
lenha, e ainda o anúncio de uma agência funerária cujo 
produto é usado por todos nós apenas uma vez.

Guilherme Filippini montou uma fábrica de mo-
saico e chegou até a participar de uma exposição in-
dustrial na cidade de Amparo. O fato foi registrado em 
um caderno comemorativo do centenário da elevação 
do povoado de Amparo a Freguesia, editado no ano 
de 1929. O hotel do Eugênio Galli com os aluguéis de 
“trolys” e animais também rendia alguma coisa e dava 
algum emprego. Eram os vendedores que vinham a Pe-
dreira e precisavam ir até o bairro do Entre os Montes, 
Duas Pontes, Ingatuba, Moranquim etc. Na ausência de 
carros de aluguel, alugavam-se cavalos, burros e mulas. 
A Fig. 100-B mostra a foto de uma propaganda do ho-
tel e também de uma Bomba de Gasolina de Humberto 
Piva. A bomba ficava em frente a sua casa comercial lo-
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calizada no primeiro sobrado da Rua XV de Novembro, 
nº 31, quase em frente à ponte da Prefeitura.

No anúncio da Fig. 100-B, o ex-prefeito Humberto 
Piva faz a propaganda de seu armazém e aproveita para 
informar sobre sua bomba de gasolina. Eis o texto: “H. 
PIVA & CIA. - Agentes da Standard Oil Company of Brasil, 
Petróleo e seus productos”

Nota: O nº do prédio, 77, era antigo; foi mudado 
posteriormente para 31).

Havia várias fábricas de macarrão, cerveja, sabão. 
Mas eram fábricas pequenas. Em geral eram familiares. Ha-
via as ferrarias e também houve uma oficina que, no Livro 
de Registros de Impostos, da Câmara Municipal, recebeu o 
nome de “fábrica”, que se propunha a recondicionar enxa-
das. As oficinas que consertavam arados, carroça, ferravam 
os cascos de burros, mulas, cavalos e éguas e trabalhavam 
com equipamentos e ferramentas utilizadas na zona rural 
tiveram uma boa melhoria em seus faturamentos a partir 
do ano de 1926, quando a Companhia Fiação do Dr. Sylvio 
de Aguiar Maya iniciou suas atividades e as fazendas da re-
gião passaram a plantar algodão para abastecer a fábrica. 
A fiação e o algodão amenizaram um pouco a crise provo-
cada pela desvalorização do café.

O “Almanaque do Amparo – 1907”, de Jorge Pi-
res de Godoy, nas p. 266-269 (Figs. 100-C, 100-D, 100-E 
e 100-F), relaciona várias atividades desenvolvidas em 

Pedreira naquela época.
A fruticultura foi outra atividade que colaborou 

muito para que a economia pedreirense não fosse mais 
precária ainda. Os sitiantes, em sua maioria italianos, 
cultivavam pomares onde o mamão e a banana predo-
minavam e eram enviados para o mercadão da Canta-
reira em São Paulo. Broglio, Batagliolli, Politte e outras 
famílias tinham banca no Mercadão. A família Politte 
tinha vários caminhões que transportavam frutas para 
São Paulo. Também galinhas, frangos e ovos eram en-
viados em grandes quantidades, às vezes por caminhão, 
às vezes pela Companhia Mogiana de Estrada de Ferro.

A goiaba, fruta nativa de nossa região, nas dé-
cadas de 1940 e 1950 foi muito vendida para a CICA, 
fabricante de doces e produtos alimentícios, sediada 
na cidade de Jundiaí (SP). Eram muitos os sitiantes e 
os fazendeiros que punham seus trabalhadores e até 
pagavam para pessoas residentes fora da propriedade, 
mulheres principalmente, para colherem as frutas que 
eram levadas com carroças até a estrada de Campinas 
onde os caminhões da CICA as recolhiam.

Ao transitarmos pelas estradas e ao passarmos 
defronte à entrada de um sítio ou uma fazenda sentía-
mos o forte cheiro até mesmo das caixas de goiabas va-
zias que ficavam expostas ao sol. Cheias ou vazias havia 
sempre as caixas de goiaba nas entradas das proprieda-
des rurais. A proliferação das goiabeiras ficava por conta 
do gado que comia a fruta, e onde defecava as sementes 
germinavam formando então grandes goiabais. Quando 
a CICA mudou sua produção de goiabada para outra re-

Fig. 100-A – Funerária e venda de lenha
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Fig. 100-B - Hotel Galli – Armazém Piva e bomba de gasolina
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Fig. 100-C – "Almanaque do Amparo", p. 266
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Fig. 100-D – "Almanaque do Amparo", p. 267
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Fig. 100-E – "Almanaque do Amparo", 1907, p. 268
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Fig. 100-F – "Almanaque do Amparo", p. 269
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gião, a goiaba deixou de ser comercializada. 
As empresas que beneficiavam cereais também 

colaboravam com a economia do município. Girolamo 
Ferrari, que tinha seu moinho onde o córrego Caxambu 
(ou Cascalho) deságua no rio Jaguari, além de benefi-
ciar arroz e café produzia farinha torrada, canjica e fubá 
que eram vendidos, mas que muitas vezes o cliente en-
tregava certa quantia de milho e em troca recebia uma 
quantia de fubá e nada pagava. À beira do rio Jaguari 
havia ainda os moinhos dos D’Andréa, do José Zanini, 
que o vendeu ao Martinelli e Michelucci que o transfor-
mou em serraria de madeira e cuja roda-d’água chegou 
a movimentar tamborões da Porcelana São Sebastião.

A viúva Anna Mattiuço também movimentava 
um moinho que era acionado por roda-d’água e ficava 
no rio Jaguari, final da Travessa Rizzi (Centro). Luiz Wen-
ceslau de Godoy Moreira (conhecido como Luiz Pedro) 
tinha uma máquina acionada a vapor e estava localizada 
na Praça Santana. Foi ele o primeiro a acionar suas má-
quinas de beneficiar cereais com energia elétrica.

O BICHO DA SEDA OU BOMBYX MORI 
(SERICICULTURA)

Embora tendo sido um empreendimento de ní-
vel familiar, a sericicultura (nome dado à cultura do bi-

cho-da-seda) teve relativa participação e importância 
na vida econômica de Pedreira, exatamente porque ela 
ocorreu num período desastroso para a economia pe-
dreirense. Ela era cultivada pelas famílias de italianos 
que se mostraram com grande senso de solidariedade. 
Foram inúmeras as famílias que se dedicaram a essa ati-
vidade.

Na cidade de Campinas foi implantada uma em-
presa que desfiava o casulo produzido pelo bicho-da-seda 
para posteriormente ser transformado em tecidos. Pode 
ter havido outros, mas nas pesquisas do autor deste livro 
eram os irmãos Rizzi e Eugênio Broglio quem organiza-
vam a vinda dos chamados Papelotes, que traziam cerca 
de 5 gramas de ovos do Bombyx mori (ou bicho-da-seda) 
para que as atividades fossem desenvolvidas.

Algumas famílias pegavam um papelote. Outras 
pegavam um pouco mais. Tudo dependia da quantida-
de disponível que a família tinha em espaço para as 
instalações e os apetrechos que são utilizados. Depen-
dia da mão de obra disponível e principalmente das 
amoreiras existentes para alimentar os bichos que em 
determinado momento devoravam as folhas insacia-
velmente. Amoreira é a planta que produz a fruta de-
nominada amora, gostosa in-natura e excelente para  
geleia. Suas folhas alimentam o bicho-da-seda para o 
crescimento, para que, na idade adulta, venha a pro-
duzir o fio da seda.

Fig. 101 – Casulo e um bicho-da-seda (Bombyx mori). Foto extraída da internet
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Para que o leitor tenha uma melhor ideia so-
bre essa atividade é bom saber que o ovo tem apro-
ximadamente 1,3 mm de comprimento e é levemente 
achatado (mais ou menos do tamanho da cabeça de 
um alfinete). O bicho nasce com mais ou menos 3 mm 
de comprimento e fica uns dias meio parado, e então 
começa a se alimentar com folhas da amoreira.

O bicho-da-seda tem várias fases na vida, mas 
após se alimentar muito atinge o comprimento de 
mais ou menos 7 centímetros. A Fig. 101 mostra ca-
sulos e um bicho da seda. Então, ele dorme uns dias e 
quando acorda sua glândula sericígena passa a soltar o 
fio da seda. A lagarta começa a girar o corpo em torno 
de si mesma e vai soltando o fio da seda e formando 
o que se chama de casulo. O fio é branco e brilhante. 
Assim eles formam o casulo que tem mais ou menos o 
tamanho do ovo de uma pomba e seu fio chega a ter 
de 1.000 a 1.600 metros de comprimento.

No período em que as lagartas começavam a 
comer as folhas de amoras, em muitos casos era ne-
cessária a solidariedade de vizinhos, parentes ou ami-
gos para ajudarem a colher as folhas das amoreiras e 
levarem até os cômodos onde os bichinhos se encon-
travam, pois eles comiam grande quantidade. Não era 
uma atividade muito lucrativa. Mas numa época de in-
tensa crise, o pouco lucro que dava valia muito. Após 
algum tempo, a fábrica que transformava o casulo em 
fio de seda encerrou suas atividades e os pedreirenses 
também paralisaram as atividades. A fábrica ficava na 
cidade de Campinas. Os irmãos Rizzi, em sua fazenda 
no bairro Santa Rita, chegaram a ter grande plantação 
de amoreiras para explorar a sericicultura.

JACÁS DE BAMBU

Foi outra atividade que gerou vários empregos e 
trouxe algum dinheiro para Pedreira que sofria com a 
debandada de seus moradores. Mas aqui em Pedreira 
um punhado de bravos pedreirenses ficou e resistiu com 
bravura até a reversão da caótica situação. Louvados 
sejam os que nos momentos mais difíceis vividos pela 
nossa cidade desenvolveram suas criatividades e se 
lançaram à luta. A maioria de nossos habitantes não 
tinha formação técnica ou universitária tampouco tinha 
recursos financeiros para investir em empreendimentos 
produtivos. A situação chegava a parecer insuperável. 
Várias pessoas e famílias pedreirenses, porém, não 
ficaram olhando para o céu na esperança de que um 
anjo alado resolvesse seus problemas e pusesse fim às 
suas dificuldades.

Encontraram um meio de fabricar produtos sem 
necessitar de conhecimentos técnicos nem de altos in-

vestimentos. Bastava contar com um rancho, mesmo 
que fosse velho e com o piso de terra batida. Havia casos 
em que o trabalho se desenvolvia embaixo de velhas e 
grandes árvores (mangueiras). E isso não faltava em Pe-
dreira. Com móveis e equipamentos bastava ter um ou 
mais facões e alguns banquinhos, mesmo que fossem 
rústicos. Até caixas velhas de frutas serviam para sentar 
e ali estalarem as tiras de bambus deixando-as bem fle-
xíveis para serem trançadas para a fabricação dos jacás.

Toda a fase da produção de jacás consistia em:

1º -  ir até a moita ou a touceira e cortar as varas 
de bambus amadurecidas;

2º - alguns com caminhões, outros com carroças 
puxadas por animais, e não faltavam também 
os que transportavam as varas nas costas;

3º - chegando ao rancho, as varas eram repartidas 
em quatro, cinco, seis ou em até sete partes 
ou tiras. Tudo dependia do diâmetro do bam-
bu, e eliminavam-se aqueles pequenos pon-
tos que vinham nos nós dos gomos das varas;

4º - as tiras (chamadas de estecas) eram cortadas 
ao meio para que a parte verde ficasse fina e 
flexível ou mole para facilitar a manipulação 
de entrelaçar as talas e formar o jacá. Os ta-
manhos variavam um pouco de acordo com a 
finalidade a que se destinava. Um exemplo: o 
jacá para o algodão tinha uma dimensão e os 
que se destinavam a laranjas tinham outra.

Em nossa região, os bambuzais eram ou são 
nativos e existiam em grande quantidade. Havia em 
Pedreira duas grandes fileiras de bambus. Cada uma 
delas tinha de 3 a 4 metros de largura. Uma ficava no 
alto do bairro da Areia Branca, Fazenda Santa Carolina, 
paralela à estrada que vai para Amparo, e tinha mais 
ou menos 250 metros de comprimento. A outra ficava 
na Fazenda Monte Nilo, que pertenceu ao ex-vereador 
Antônio Carlos de Almeida Bicudo, e tinha cerca de 450 
metros de comprimento. Iniciava-se na estrada SP-95, 
passava pelo Jardim São Nilo e ia até o sobrado-sede 
da fazenda. Ninguém tem certeza se essas duas fileiras 
de bambu foram plantadas para fornecer matéria-pri-
ma para os jacás. Pode ser que serviram de cerca viva 
para separar áreas de terras com culturas diferentes.

Os demais bambuzais se encontravam em grupos 
de touceiras ou em moitas isoladas. Mas eram muitas. 
Isso tornava viável a produção de jacás em larga escala. 
Uma das fábricas se localizava em um rancho rústico que 
havia na Rua São José, mais ou menos na altura do núme-
ro 50, e pertencia aos sócios e concunhados José Straniéri 
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e José (Zula) Policarpo. Álvaro Straniéri, ainda garotinho, 
filho de José, trabalhava na fábrica do pai e, ao crescer, foi 
o gerente do Banco Bradesco por muitos anos.

Foi Álvaro, que todos chamavam de Alvinho, 
quem narrou que grande parte dos jacás manufatura-
dos em Pedreira seguia em vagões da Companhia Mo-
giana de Estrada de Ferro até a cidade de Marília onde 
um comerciante denominado J. Peres os vendiam para 
agricultores de municípios agrícolas do norte do Para-
ná. Era até bonito ver a chegada das varas de bambu 
nos ranchos onde eram trabalhados. As sarjetas e as 
calçadas ficavam carregadas com um monte de varas 
verdes. Bonitos, também, eram os vagões do trem 
da Mogiana carregados com os jacás verdes partindo 
rumo a longínquas localidades.

Outra fábrica de jacás funcionou na Rua Cezira de 
Queiroz, mais ou menos na altura do número 397. Per-
tencia ao sr. Luiz Serra que contava também com a cola-
boração de seis funcionários. Inicialmente, ele buscava 
os bambus com uma carroça. Mais tarde, comprou um 
caminhão Ford-1941. Essa fábrica funcionou do ano de 
1945 a 1948 e vendia seus produtos para outros municí-
pios. Para dirigir o caminhão Ford, Luiz contratou o mo-
torista muito conhecido em Pedreira como Dito Mogia-
na que trabalhou até que Jaime, filho de Luiz, se tornou 
motorista habilitado. Luiz dirigia a empresa e seu filho 
Jaime dirigia o caminhão por onde fosse necessário. E 
os seis funcionários colaboraram muito para trazer re-
cursos financeiros para nossa cidade.

Guerino Bonaldo também produziu jacás na Rua 
Antônio Pedro, mais ou menos na altura do número 
575. Como o sr. Adeulino Bonaldo, que todos cha-
mavam de “Tico”, ficava à frente da empresa, os pe-
dreirenses achavam que ele era o dono, e não seu pai 
Guerino. Por falta de bambu, antes do ano de 1950 a 
fábrica foi mudada para a cidade de Socorro. Sebastião 
Mota, que desde menino foi funcionário da fábrica de 
José Straniéri e José (Zula) Policarpo, foi o único cida-
dão que dedicou toda sua vida a trabalhar com bambu. 
Ele não vendia jacás para outras localidades como se 
fazia no passado. Seus produtos eram consumidos em 
Pedreira e municípios vizinhos. Ele trabalhava sozinho 
em sua casa no Jardim São Nilo. Sob encomenda, ali 
ele fazia jacazinhos para semear e formar mudas de 
árvores. Fazia cestas e cestos. Fazia covos de bambu 
para pesca e outros produtos que lhe solicitavam. Ele 
faleceu em 22-05-2005.

O sr. Francisco Pintor Jr., que era chefe aposen-
tado da Estação da Companhia Mogiana de Estrada de 
Ferro, durante alguns anos dedicou-se a comerciali-
zar jacás produzidos em Pedreira. Mas para encerrar 
a história das fábricas de jacás, deixamos para o final 
a narrativa das atividades e da vida de Antonio Serra 
pelo seu exemplo dignificante, pelo seu espírito de luta 

e por sua determinação em enfrentar as adversidades 
da vida, independentemente de como surgissem.

Antônio foi vítima de um acidente que lhe cau-
sou a amputação de sua perna direita. Suas atividades 
profissionais ou de qualquer natureza ficaram limita-
das, comprometidas. Antônio jamais se pôs a lamentar 
sua condição física nem a pedir apoio a quem quer que 
fosse. Não era um homem com recursos financeiros. Ti-
nha uma casinha modesta na Rua José Rocco, mais ou 
menos na altura do número 400. Na sala de sua casa, 
que tinha uma boa área, ele montou um armazém que 
era um bar também. Seus clientes eram os moradores 
das proximidades e do bairro Santa Rita. Esse empre-
endimento lhe rendia algum ganho em dinheiro.

Em um passado mais distante, mais ou menos nas 
décadas de 1930 e 1940, uma atividade que se encon-
trava no auge era a barganha de cavalos, éguas, burros 
e mulas. A concentração dos barganhadores ficava no 
início da Rua Pedro Ferrari. Em consequência, abrangia 
parte da Rua XV de Novembro. A concentração dos bar-
ganhadores ocorria aos domingos após o almoço. Era 
engraçado, mas Waldemar Grola imitava bem muitas 
das conversas que ocorriam entre a turma das barga-
nhas. A seguir, será reproduzido um diálogo, de acordo 
com o que Waldemar Grola apresentava em tom de pa-
ródia, entre dois barganhadores. Para facilitar o diálogo 
vamos denominar os barganhadores de 1º e 2º.

1º - Qué trocá sua égua co meu cavalo?
2º - Quanto zano tem seu cavalo?
1º - Seis.
2º - (Abrindo a boca do cavalo e exami-

nando seus dentes): Ocê pensa que vai mi inga-
ná? Esse cavalo tem quasi vinte ano.

1º - Larga mão de besteira. Pergunta pro 
Joaquim que foi dono dele e ocê vai vê que tô 
falando a verdade.

2º - Bom, ocê me dá o cavalo mais quin-
ze mi réis e tá fechado o negócio.

1º - De jeito nenhum. Mais do que déis 
mi réis eu num dô.

2º - Tá bom. Intão ocê dá déis mi réis e o 
pintassilgo de cabeça preta.

1º - O de cabeça preta eu num largo de 
jeito nenhum. O que eu posso dá é o de cabeça 
pintada má em troca ocê me dá o seu canivete 
marca corneta.

2º - Depois de pensar bem: Intão tá fe-
chado o negócio. Má ocê vai pagá a pinga.

1º - Ocê é que tá levando a vantagi é que 
paga a pinga.

2º - Não, a pinga eu num pago.
1º - Intão num tem negócio.
E, de fato, o negócio estava abortado.
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A pinga era muito importante nas negociações. 
Tanto é que entre o meio-dia, quando começavam as 
barganhas, até as 15h tudo corria mais ou menos bem. 
Depois disso, a pinga já havia subido na cabeça e os 
cavaleiros começavam a dar exibições de destreza. Ga-
lopavam e empinavam os animais na Rua XV de No-
vembro pondo em risco a integridade física dos tran-
seuntes. Diante desse risco provocado pelos animais 
montados por peões embriagados, o povo começou a 
reclamar e as autoridades proibiram esse agrupamen-
to de animais naquele local.

Não se sabe como, mas o fato é que o sr. Antônio 
Serra conseguiu que o agrupamento dos barganhadores 
se concentrasse no terreno de área relativamente gran-
de em frente ao seu bar. Assim, também aos domingos 
à tarde ele conseguia um bom faturamento, principal-
mente vendendo pinga. Mas se da Rua José Rocco, que 
na época era de terra, olhássemos para a casa do sr. 
Antônio veríamos ao lado direito uma velha manguei-
ra. Embaixo dela ele construiu um campo de bocha que 
lhe rendia algum dinheiro. Ainda sob a grande copa da 
mangueira ele produzia muitos artefatos de bambu.

Fabricava também jacás, mas trabalhava mais 
para atender pedidos como esteira, que era utilizada 
como forro de casas, cestos e cestas, covos para pesca, 
esteiras que eram colocadas em carroças para aumen-
tar a capacidade de volume da carga e outras peças 
que lhe pedissem. Antônio tinha mais um meio para 
ganhar dinheiro. Ele era sanfoneiro e com seus amigos 
tocavam em bailes em vários lugares. Esses bailes esta-
vam na moda naquele tempo.

Mantendo seu armazém e bar abertos, cobrando 
o “barato” em seu campo de bocha, trançando o bambu 
para produzir muitas peças e trabalhando à noite como 
músico, Antônio ganhava seu dinheiro e sua vida. Com 
tanta grandeza, disposição para o trabalho e arrojo para 
se lançar nos empreendimentos, ele nos faz lembrar da-
quele provérbio que diz: “Há homens que podem ser 
destruídos, mas jamais serão derrotados”.

Na Fig. 102, vemos Benedito Cláudio com seu 
violino, Antônio Serra com sua sanfona e Adolfo Begalli 
com seu violão. A pose para a foto ocorreu no campo 
de bocha do Serra. Observa-se que, na foto, vemos ape-
nas cinco sapatos nos pés dos três amigos. A calça da 

Fig. 102 – O grande Antonio Serra e seus amigos
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perna direita do Antônio vai até o chão. Essa foi a perna 
acidentada e amputada. Não tendo na época dinheiro 
para comprar uma perna mecânica, ele construiu para 
si mesmo uma perna de bambu trançado que na ponta 
tinha um pedaço com mais ou menos 30 cm de compri-
mento e 5 cm de diâmetro. Era esse pau que tocava o 
solo. A calça comprida encobria tudo isso.

Os fabricantes de artigos de bambu não tinham 
sítios ou fazendas. Eles compravam o bambu de sitian-
tes e fazendeiros que desenvolviam apenas a atividade 
extrativista. Ninguém plantava para vender. Foi o sr. 
Jaime Serra, filho de Luiz, quem informou que após al-
guns anos esgotaram-se os bambuzais até nos municí-
pios vizinhos. Ir cortar as varas e depois transportá-las 
de municípios distantes tornou-se uma atividade mui-
to onerosa, e a fabricação de jacás se tornou impraticá-
vel. Foi o fim de uma atividade que também contribuiu 
para o desenvolvimento de Pedreira.

FÁBRICA DE CALÇADOS SANTO ANTÔNIO

Nascido na Itália no ano de 1892, ainda mocinho 
Luiz Geremias veio para o Brasil e foi morar no bairro 
do Entre Montes onde gostava muito de andar a cava-
lo. Um dia ocorreu um acidente e Luiz sofreu uma que-
da, e por azar o cavalo tombou em cima de sua perna. 
Em razão dos poucos recursos da medicina na época, 

sua perna acabou sofrendo amputação. Luiz mudou-se 
para Pedreira e foi trabalhar na sapataria (conserto de 
calçados) do sr. Serone (Rua Antônio Pedro, 438) que 
mais tarde vendeu ao Luiz a Sapataria Internacional.

Luiz, já adulto, casou-se com a jovem Maria Co-
razza e tiveram os filhos Armando, Luiz Oscar, Antônio, 
Jandira, Mario e José. Com sua perna mecânica traba-
lhava como sapateiro junto com seus filhos. Após al-
guns anos, Oscar e Armando decidiram montar uma 
fábrica de calçados. Era um hábito em Pedreira dar às 
fábricas o nome de um santo, e a deles foi denominada 
Fábrica de Calçados Santo Antônio.

Os filhos Armando e Oscar se encarregaram da 
parte técnica e da produção da fábrica, enquanto o 
filho Antônio desenvolvia o setor comercial. Os três 
eram sócios da empresa. Mario, que era escrivão de 
Polícia, colocou sua esposa Ana Picolominni como só-
cia e no lugar de José, que montou um escritório con-
tábil, ingressou sua esposa Nair Pedroso Geremias.

Essa indústria que iniciou suas atividades no ano 
de 1945 estava instalada na Rua Cezira de Queiroz, nº 
391, ou seja, no lote dos fundos da casa de Luiz que 
ficava na Rua Antônio Pedro. Eles produziam chuteiras 
para jogadores de futebol, sapatões e em menor esca-
la fabricavam botas também. Produziram bom número 
de empregos, que foi bom para Pedreira numa época 
difícil. Luiz faleceu no ano de 1980 e lentamente a fá-
brica foi sendo desativada.



180

Ao comentar a vinda e a vida dos imigrantes 
italianos ao Brasil convém deixar claro que em hi-
pótese alguma será possível relatar tudo o que en-
volveu esse movimento da humanidade. Outros mo-
vimentos existiram e entre eles o mais famoso foi 
o êxodo comandado por Moisés conduzindo o povo 
judeu à terra prometida. Os países europeus já es-
tavam com superpopulação e passavam por dificul-
dades econômicas. A Itália estava com seu território 
dividido em várias áreas pelas guerras e pelos con-
quistadores da época. Em verdade, aquele país era 
uma coleção de pequenos Estados.

Napoleão Bonaparte criou diversos Estados 
na península Itálica: Reino de Etruria, Reino de Itália 
(1805-1814) e entregou o governo do Reino de Ná-
poles ao seu irmão José. A Áustria dominava a Lom-
bardia e Vêneto. Os Ducados de Parma e Piacenza, 
Módena e Toscana eram regidos pelos arquiduques 
austríacos; o Piemonte, que integrava o Reino de 
Sardenha junto com o Ducado de Saboia e Gênova, 
era governado pela casa de Saboia; o Papa governa-
va os Estados Pontifícios estendendo sua autoridade 
às províncias do Adriático; e os Bourbon voltavam 
ao Reino das Duas Sicílias (fonte: http://pt.wikipe-
dia.org./wiki/Risorgimento).

Muito antes dos italianos migrarem para o 
Brasil, os europeus, oprimidos pela precária situa-
ção econômica resultante de uma superpopulação e 
também pelo início da industrialização mecanizada 
que provocava o desemprego, já estavam migrando 
para outras partes do mundo. O Brasil foi o último 
país a abolir a escravidão; a partir de 1880, o mo-
vimento pela libertação dos escravos começava a 
ganhar força. Mais força ainda ganhou quando Rui 
Barbosa, Castro Alves e Joaquim Nabuco se engaja-
ram no movimento.

Lá pelo ano de 1887, os políticos que dirigiam 

a nação e os fazendeiros sentiram que não havia 
mais condições de manter aquele regime desumano 
em vigor. O movimento abolicionista estava cada vez 
mais forte e já era impossível contê-lo. Uma nova 
situação surgia no País. Se não mais pudesse contar 
com a mão de obra escrava, quem cuidaria dos ca-
fezais e da cana-de-açúcar para abastecer as usinas 
açucareiras? Lembraram-se dos laboriosos europeus 
e dentre eles dos italianos, que na época estavam 
com altíssima densidade demográfica e escassez em 
gêneros alimentícios.

Em vários países, as pessoas comentavam que 
o Brasil doava para os imigrantes lotes de terras, que 
eram as sesmarias, as datas ou sortes, nomes dados 
às pequenas ou grandes glebas de terra. Muitos imi-
grantes vieram para o Brasil esperando ganhar essas 
terras. E, de fato, os italianos não ganharam. Mas 
houve muitos que ganharam antes do ano de 1850 
quando o Imperador Pedro II estabeleceu a famosa 
Lei de Terras (Lei nº 601, de 18-09-1850), na qual, 
em síntese, dizia que a partir de então a aquisição 
de terras só ocorreria por meio de compras, ou seja: 
quem quiser terras, que compre.

Havia terminado a distribuição de terras que 
tinha como principal finalidade a ocupação do inte-
rior do País, pois até então apenas o litoral estava 
sendo ocupado pelos estrangeiros que aqui porta-
vam com seus navios. Outro trabalho encontrado 
na internet (freepages.family.rootsweb.ancestry.
com./~otranto/imigração-italiana.htm), elaborado 
por Carolina Martineli Massaro, ajuda a dar uma pe-
quena noção das questões que envolveram os pro-
cessos e o dia a dia dos italianos em nossa pátria. O 
trabalho citado certamente será útil para que o lei-
tor conheça um pouco das dificuldades que abran-
geram a vida dos imigrantes. A seguir duas páginas 
escritas por Carolina.

Imigrantes Italianos

CAPÍTULO IV
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Fig. 103-A - Fachada da Hospedaria do Imigrante Fig. 103-B - Refeitório da Hospedaria do Imigrante

A IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL

O movimento de migração em massa na Itália 
começou por volta de 1860, quando os italianos se 
mudavam para outros países europeus. Uma déca-
da depois, eles começaram a migrar para a América, 
principalmente para os Estados Unidos, a Argentina 
e o Brasil. A crise vivida pela Itália e a ideia de que 
o Novo Mundo poderia oferecer uma vida melhor 
motivaram muitos cidadãos a migrarem. Do início 
do século XIX até a década de 1930, dez milhões de 
italianos deixaram o país.

No Brasil, por volta de 1870, havia denúncias 
sobre a chegada de imigrantes ilegais de várias na-
cionalidades, inclusive italianos. A princípio, as crí-
ticas eram com relação aos custos gerados por eles. 
Logo, porém, a falta de iniciativa do governo para 
ordenar a questão passou a ser o ponto mais deba-
tido. Já surgiam correntes que defendiam a regula-
mentação da imigração.

Em 1875, o governo brasileiro oficializou a vinda 
de imigrantes. Homens e mulheres de mais de 60 países 
desembarcavam em busca de uma vida melhor. Muitos 
se estabeleciam na então Província de São Paulo, mas a 
maioria dos italianos se dirigia para o sul do País.

O primeiro italiano a ser registrado no antigo 
serviço de imigração da Rua Visconde de Parnaíba foi 
Caetano Pozzi, que desembarcou no porto de Santos 
em 17 de janeiro de 1882 junto com seus parentes e 
outras cinco famílias vindas da Itália. Pozzi chegou ao 
Brasil com 30 anos e foi para o interior de São Paulo. 
Ele morreu em 1929 deixando 76 netos.

Mas só em 1888 a imigração italiana para o 
Brasil foi oficializada. Brasil e Itália firmaram convênio 
para a vinda de imigrantes daquele país. O fazendei-
ro e deputado Martinho Prado Júnior e o Visconde de 

Parnaíba foram importantes para que as duas nações 
firmassem acordo.

No Brasil, o interesse em receber mão de obra 
era grande. As lavouras de café se expandiam e os mo-
vimentos abolicionistas culminaram, justamente em 
1888, com a abolição da escravatura. Na época, muito 
se discutia sobre como substituir o trabalho escravo.

Uma das possibilidades cogitadas foi a importa-
ção de chineses, os “coolies”, mas a ideia foi abando-
nada. Seria apenas uma nova forma de escravidão. Por 
fim, a imigração espontânea de europeus, principal-
mente italianos, foi a solução encontrada para o pro-
blema da mão de obra.

Ficou acertado que os italianos que viessem 
para o Brasil poderiam se dedicar à sua especialidade. 
O governo italiano incentivava a migração, inclusive 
subsidiando a viagem. Os desempregados tinham prio-
ridade para embarcar.

O Brasil, em contrapartida, prometia aos imi-
grantes um lote de terra e bons salários. Não demorou 
para que os recém-chegados se decepcionassem. A 
viagem de até 30 dias da Itália para o porto de Santos 
era muito ruim. Os imigrantes vinham na terceira clas-
se, nos porões dos navios. Havia superlotação, a co-
mida era ruim e não havia assistência médica. Muitos 
morriam ainda na viagem.

No início, o governo recebia os imigrantes em 
alojamentos provisórios. Em 1882, foi inaugurada uma 
hospedaria, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. 
Mas o local era pequeno e lá proliferavam doenças. 
Foi necessário começar a construir um novo local que 
atendesse à demanda de estrangeiros.

Em junho de 1887, começou a funcionar a Hos-
pedaria do Imigrante, com a capacidade para 1.200 
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pessoas. Houve casos em que se registrou a presença 
de 6 mil pessoas alojadas. Em 91 anos de atividades, o 
local acomodou quase 3 milhões de pessoas. Hoje, o 
complexo abriga o Museu da Imigração.

Na nova Hospedaria, os imigrantes eram infor-
mados sobre o regulamento interno - impresso em seis 
idiomas -, recebiam refeições diárias e tinham acesso 
aos dormitórios, com divisões para famílias e solteiros.

Apesar da melhoria na chegada, era preciso ain-
da aprimorar o tratamento no trabalho. No início, os 
imigrantes eram tratados como escravos, alguns che-
garam a dormir nas senzalas. Isso porque os fazendei-
ros demoraram algum tempo a se acostumar com o 
novo sistema de trabalho.

No Estado de São Paulo, a situação era melhor do 
que na maior parte do País. Com o que ganhavam nas 
colheitas, alguns imigrantes puderam juntar dinheiro 
para adquirir terras e até mesmo para se mudar para a 
capital. E foram o dinheiro e o espírito empreendedor 
de alguns desses imigrantes italianos que ajudaram a 
cidade de São Paulo a se desenvolver industrialmente.

Em 1900, imigrantes começaram a montar fábri-
cas na capital, quase sempre no bairro do Brás, que 
por décadas foi um reduto italiano. Os Matarazzo e os 
Crespi foram os primeiros grandes industriais de São 
Paulo. Eles constituíram o grupo dos “condes italia-
nos”, título que mantiveram por décadas.

O Brás abrigou ainda a fábrica dos Scarpas, de 
Paschoal Bianco, além da loja ao Preço Fixo de Pontre-
moili, precursora das Lojas Americanas. A construção 
civil também teve expoentes italianos: Giuseppe Mar-
tinelli, que construiu seu edifício, e Crestana, dono de 
grandes empreendimentos.

Já em 1900, 35 indústrias paulistas pertenciam 
a italianos. Em 1901, o Estado tinha cerca de 50 mil 
industriários, dos quais menos de 10% deles eram bra-
sileiros, pois a maioria era de italianos.

CURIOSIDADES

• De 1870 a 1920, o Brasil recebeu cerca de 1,5 mi-
lhão de imigrantes italianos. Só para o Estado de 
São Paulo vieram 965 mil, ou seja, quase 70% do 
total.

• De acordo com dados da biblioteca do Memorial 
do Imigrante, de 1880 a 1889 o Estado de São Pau-
lo recebeu 144.654 italianos. Só em 1888 vieram 
para o Estado 91.826 imigrantes, destes 80.749 
italianos.

• Em 1889, já se falava em excesso de imigrantes 
no País.

• Em 1890, a cidade de São Paulo registrou a che-
gada de aproximadamente 64 mil imigrantes da 
Itália.

• Durante a Segunda Guerra (1939 a 1945), o go-
verno italiano suspendeu a imigração subsidiada.

• No início do século, circulavam em São Paulo qua-
tro jornais em italiano.

• Acredita-se que houve um tempo em que o idio-
ma mais falado em São Paulo era o italiano.

• Estima-se que ainda hoje São Paulo possua a ter-
ceira maior colônia italiana, depois de Nova York e 
Buenos Aires.

• Dados de 2000 da Embaixada da Itália apontam a 
presença de 25 milhões de italianos e descenden-
tes no Brasil.

• O Estado de São Paulo abriga hoje 6 milhões italia-
nos e descendentes, segundo estimativa do Con-
sulado Italiano”.

Fonte: http://freepages.family.rootsweb.ances-
try.com/otranto/imigracao_italiana.htm 16/10/2010

Fig. 104 - Princesa Isabel - foto da redentora no 
exílio parisiense em 1910, publicada no  

"O Estado", de 19 de julho de 2011
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Muitos foram os imigrantes italianos que para 
Pedreira vieram, inclusive nas proximidades como nos 
bairros da Areia Branca e Entre Montes (que na épo-
ca pertencia ao município de Amparo). As dificuldades 
surgiam sob todas as formas. O idioma era um deles. A 
assistência médica era quase inexistente. As comunica-
ções eram precárias, não só as tecnológicas inexisten-
tes na época, principalmente para os que habitavam 
lugares como o Entre Montes, Areia Branca e simila-
res, pois até os caminhos eram de péssima qualidade 
e pelo meio do mato. Vários italianos, ao chegarem ao 
porto de Santos optaram para virem à Ressaca que, na 
época, era uma pequena vila onde havia a estação da 
Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (próxima à 
atual cidade de Santo Antônio de Posse). Pouco tem-
po mais tarde, ao conhecerem o povoado de Pedreira, 
dele gostaram e para aqui vieram. 

Conforme consta do texto de Carolina Martineli, 
um tratado entre os governos brasileiro e italiano acer-
taram que os imigrantes que viessem ao Brasil pode-
riam trabalhar em sua profissão. Mas a grande maioria 
foi mesmo para o setor rural, mais precisamente para a 
cafeicultura para suprir a mão de obra escrava que ha-
via se libertado. Os problemas e as dificuldades, no en-
tanto, geram a necessidade de se encontrar soluções. 
E essa teoria não foi exceção com os problemas dos 
italianos. A fim de tornar mais fácil sobreviver nesse 
país estranho para eles, se reuniram e se organizaram 
em sociedades, que foram as famosas Sociedades Ita-
lianas de Mútuo Socorro. Essas entidades tiveram mui-
to valor para a colônia italiana.

Por meio delas os italianos auxiliavam famílias 
que se encontravam com problemas financeiros ou 
até mesmo com doenças. Promoviam entretenimento 
como bailes, jogos de bocha, corridas de cavalo, teatros, 
escolas. Também representavam os interesses dos ita-
lianos perante os órgãos oficiais, inclusive juridicamen-
te, quando necessário. Cuidavam também das ativida-
des religiosas, tão importantes para eles que vieram 
de um país católico. E davam grande importância para 
a assistência médica, chegando mesmo a construírem 
hospitais, dentre eles o mais famoso da região, o Cir-
colo Italiano de Campinas (Casa de Saúde Campinas) 
Os imigrantes portugueses também cuidaram muito da 
assistência médica, tendo sido eles os construtores dos 
hospitais denominados Beneficência Portuguesa e dos 
Grêmios Portugueses que tantos e tão valorosos servi-
ços prestam à população até nossos dias.

Tanto os italianos como os portugueses muito 
fizeram para melhorar suas condições de sobrevivên-
cia no Brasil. E os bens que eles construíram beneficia-
ram a todo povo. Os italianos que para o Brasil vieram 
pertenciam, lá na Itália, a uma camada social cultural-
mente inferior. Em sua maioria eram oriundos do setor 

rural. No entanto, mesmo assim, seus hábitos eram 
muito mais produtivos e vantajosos que os dos habi-
tantes que aqui se encontravam.

A disposição do italiano para o trabalho era coisa 
notável. Aliás, foi por essa razão que o governo brasilei-
ro preferiu essa gente para fazer um Tratado de Migra-
ção com o governo da Itália. Além de suas atividades 
normais, os italianos mantinham uma boa horta que 
lhes fornecia verduras e legumes. Nas proximidades da 
horta, eles plantavam mandioca, abóbora, inhame, mi-
lho e outras plantas que, junto ao resto de comida que 
chamavam de “lavagem”, tratavam os porcos, e assim 
obtinham toucinho, banha, carne, linguiça, chouriço, 
cudiguim e aquela saudosa e famosa costelinha frita 
que exalava seu delicioso odor a dezenas de metros 
de distância. Não vamos nos esquecer dos torresmos 
que eram devorados de diversas maneiras. E o gostoso 
cascorão? E o couro e as orelhas do porco que eram 
cozidos no meio do feijão? Que saudade! 

Era um hábito e uma delícia o torresmo no meio 
do almeirão cozido e comido com polenta. E o pão fei-
to com torresmo? Meu Deus, dá água na boca! O tor-
resmo, só ele, era servido ainda como mistura. As famí-
lias italianas também criavam galinhas. E dessa criação 
obtinham-se os ovos que eram servidos fritos ou na 
forma de omeletes ou usados pelas italianas no prepa-
ro de bolo, pão, tortas e outra delícias. Havia também 
os frangos que eram feitos em caçarola, assados, fritos 
ou à passarinho e outras formas.

Até as penas dos frangos serviam para fazer tra-
vesseiros, sobrecolchão e almofadas. E as galinhas? 
Além da carne que era ingerida, havia o hábito tam-
bém de colocá-la na sopa e era usada para fazer a can-
ja para as parturientes que ficavam de dieta durante 
40 dias. Para a famosa canja, os italianos davam o 
nome de “bródo”. Nas proximidades de suas residên-
cias mantinham algumas caixas com abelhas que lhes 
forneciam mel para o consumo próprio e para vender 
alguns litros, o que lhes proporcionava algum dinheiro. 
Muitos vendiam cera, que também dava lucro. As col-
meias eram feitas com caixas de frutas e também com 
caixas que vinham como embalagem de duas latas de 
20 litros cada, de querosene, que na época era usado 
nas lamparinas para iluminação. Não podemos esque-
cer da minestra, sopa de feijão e legumes que poderia 
receber alho, cebola, cenoura etc. e que era servida 
bem quente nos frios dias do inverno.

Interessante é saber que, embora as casas não 
tivessem forro, a fumaça das lamparinas afugentava 
os pernilongos e se transformava numa vantagem 
para os usuários. Havia o inconveniente de, espora-
dicamente, ocorrer acidentes com queimaduras. Se 
examinarmos os livros de registros de óbitos e sepul-
tamentos nos arquivos da Prefeitura, encontraremos 
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registro de morte de crianças queimadas com quero-
sene. Era lamentável.

Quando o italiano conseguia comprar um pedaço 
de terra não perdia tempo, plantava logo árvores frutí-
feras. Entre elas havia sempre as bananeiras, laranjeiras, 
jabuticabeiras, mamoeiros, fruta-do-conde, romãzeiras, 
jaqueiras, jambeiros, mangueiras e muitas outras que, 
além de deliciosas, complementavam sua alimentação e 
rendiam um bom dinheiro. De Pedreira foram enviadas 
milhares de caixas de frutas para o mercadão da Cantarei-
ra em São Paulo, principalmente o mamão. A goiaba, que 
nas décadas de 1940 e 1950 também trouxe muita renda 
para Pedreira, era uma planta nativa. O gado comia os 
frutos e onde estrumava nasciam as goiabeiras que eram 
preservadas pelos chacareiros, sitiantes ou fazendeiros. 
A goiaba era vendida para a fábrica de doces CICA, que 
ficava na cidade de Jundiaí.

Não faltava a vaquinha que lhes dava o leite, o 
queijo e a carne e algum dinheiro. A maioria dos italianos 
tinha a fama de “mão-fechada ou pão-duro”. É um adjetivo 
pouco confiável. Os que eram bons trabalhadores agiam 
como as formigas: acumulavam no bom período para 
ter a sobrevivência assegurada nos períodos de carestia. 
Cavalos e burros também havia nos sítios.

Houve alguns raros italianos esbanjadores que 
para exibirem grandeza ou riqueza faziam charutos en-
rolados em notas de quinhentos mil réis, que na época 
era uma fortuna, e os queimavam. Mas esses fanfarrões 
eram poucos. A maioria deles era dedicada ao trabalho. 
Gastavam o necessário e evitavam exibir grandeza. Ao 
contrário, procuravam ocultá-la. Mas foi exatamente no 
período de crise que os imigrantes se deram bem. Ha-
via antigos proprietários de terras que contraíam em-
préstimos financeiros sem critérios racionais. Esses em-
préstimos eram gastos, às vezes, de forma imprudente. 
Muitos, além de desconhecerem a situação da econo-
mia nacional e internacional, não sabiam também que 
dinheiro emprestado deve ser aplicado com a máxima 
possibilidade de assegurar um bom retorno.

E no período de crise compreendido entre a Pri-
meira Guerra Mundial, de 1914, e a segunda, no ano de 
1939, muitos proprietários de fazendas, sítios ou lotes 
tiveram suas situações financeiras delapidadas; foi nes-
sa oportunidade que os italianos usaram suas econo-
mias para adquirirem os bens de quem se encontrava 
em dificuldades. Boa parte dos sítios e das fazendas de 
Pedreira pertenceu aos italianos e a alguns portugueses.

No entanto, novas dificuldades e discriminação 
surgiram contra esse povo sofrido que deixou um país 
saturado para vir se aventurar num país desconhecido. 
Quando tudo parecia estar caminhando para a normali-
zação eclodiu, no ano de 1939, a Segunda Guerra Mun-
dial. E nesse confronto bélico o Brasil foi combater exata-
mente contra a Itália e a Alemanha, em território italiano.

Vamos relatar uma síntese do que consta na Wi-
kipédia (internet) com o título “Cronologia da terceira 
república brasileira”. Essa foi a era da ditadura Vargas.

Eis alguns itens do relato:

• “02-09-1939: o presidente Getúlio Vargas de-
clara neutralidade na guerra na Europa;

• 28-01-1942: o Brasil rompe relações diplomá-
ticas com a Itália e a Alemanha;

• 16-02-1942: torpedeado o navio mercante 
brasileiro Buarque por um submarino alemão;

• 18-02-1942: torpedeado o navio brasileiro 
Olinda, ao largo da costa do estado de Virgí-
nia, nos Estados Unidos;

• 25-02-1942: torpedeado o navio brasileiro Ca-
bedello;

• 07-03-1942: o navio de passageiros Cairu é 
torpedeado e afunda na costa dos Estados 
Unidos. Um passageiro morre;

• 22-05-1942: a Força Aérea Brasileira ataca um 
submarino alemão;

• 22-08-1942: o Brasil declara guerra à Alema-
nha e à Itália”.

Getúlio Vargas mantinha boa amizade com o líder 
alemão Adolf Hitler e o líder italiano Benito Mussolini. Em 
seu combate ao movimento comunista no Brasil, prendeu 
e deportou para a Alemanha a sra. Olga Benário Prestes, 
esposa do líder comunista no Brasil Luiz Carlos Prestes. Lá, 
sob o comando de Hitler, ela foi executada. Para quem fizer 
uma pesquisa na internet utilizando como palavras-chave 
OLGA-BENÁRIO-GETÚLIO-HITLER, encontrará milhares de 
sites falando sobre tal matéria.

Na época foram muito criticadas as notícias so-
bre os ataques de submarinos alemães a navios brasi-
leiros. As pessoas estranhavam os fatos porque Getúlio 
era amigo de Hitler e também porque o Brasil não era 
nenhuma potência bélica. Não representava nenhuma 
ameaça ao líder alemão. O presidente Getúlio Vargas, 
no entanto, colocou o Brasil na guerra; e para a Itália 
foram enviados os soldados brasileiros. Muitos deles 
eram filhos de italianos que ganharam a incumbência 
de matar os italianos ou por eles serem mortos. Embo-
ra lutando em campos de batalha da Itália, os brasilei-
ros combatiam mais contra as tropas alemãs.

Nessa época, já havia no Brasil muitos milhões 
de italianos entre os imigrantes e seus filhos. Isso gerou 
um temor nas autoridades brasileiras. E se a colônia 
italiana se rebelasse contra a decisão do governo bra-
sileiro? Os homens que governavam o Brasil na época 
admitiam essa possibilidade, pois sabiam que enviar 
filhos de italianos para guerrear contra a pátria de seus 
pais feria o sentimento desse povo. Uma revolta dos 
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italianos causaria graves problemas para o Brasil. Não 
havia necessidade de eles pegarem em armas.

As estradas de rodagens da época tinham o leito 
em terra e a maioria das pontes era construída sobre 
estruturas de madeira. Se os italianos resolvessem re-
belar-se contra o governo brasileiro, bastaria colocar 
um feixe de capim amarrado aos esteios e atearem 
fogo. A ponte seria queimada, destruída. E as redes de 
energia elétrica? Como é fácil danificá-las. Com receio 
que ocorresse uma rebelião, elaboraram uma legisla-
ção superior que colocavam os italianos debaixo de 
observação cerrada. Não podiam se reunir. E as enti-
dades, as instituições e as associações italianas foram 
obrigadas a mudar de nomes.

O Palestra Itália, da cidade de São Paulo, passou 
a ser a Sociedade Esportiva Palmeiras. Em Belo Horizon-
te, outro time de futebol se chamava Palestra Itália e 
mudou o nome para Cruzeiro Esporte Clube. Na cidade 
de Campinas (SP), um grande hospital construído pelos 
italianos era denominado Circolo Italiano e foi obrigado 
a trocar o nome para Casa de Saúde Campinas.

No Estado do Espírito Santo, onde os italianos fo-
ram bastante hostilizados, até cemitério teve que mudar 
de nome. Nomes italianos e alemães eram proibidos no 
Brasil. As pessoas, principalmente os imigrantes italianos 
e seus descendentes, perderam toda a liberdade e fica-
ram sob total vigilância. Muito rigorosa mesmo. Muitos 
deles recebiam o adjetivo de “quinta coluna” de forma 
muito pejorativa. O autor deste livro, que na época tinha 
nove anos de idade, viu com muito constrangimento um 
italiano sofrer essa ofensa. Melhor esclarecendo: eles 
eram xingados de “quinta coluna”.

Bastava que houvesse uma divergência ou um não 
entendimento em um negócio para que o italiano fosse 
insultado. Se alguém denunciasse à polícia que três ou 
quatro italianos estavam reunidos, eles seriam dispersos 
pelos soldados imediatamente e até presos se reagissem.

Para que o leitor tenha uma melhor noção do 
que foi a perseguição, a submissão e o constrangimento 
impostos pelos governantes brasileiros aos imigrantes 
italianos, serão reproduzidas fielmente páginas de uma 
“Carteira de salvo-conduto” (Figs. 105, 106-A e 106-B) 
de dona Maria Fontana, esposa de Antônio Batagliolli, 
ex-proprietário dos seguintes imóveis em Pedreira:

1. sítio Santa Adélia, onde se encontra edifica-
da a Vila Monte Alegre;

2. ex-campo do Esporte Clube Corinthians de 
Pedreira, que fica entre o quadrilátero das 
ruas Ivan Maia de Vasconcelos, Waldemar 
Cartarozzi, Antônio Pedro e Rua Dr. Sylvio de 
A. Maia;

3. o terreno que deu origem à construção dos 
prédios que se encontram no quadrilátero 

das ruas Antônio Lago, Cezira de Queiroz, 
São José e o rio Jaguari.

Obs: provavelmente havia outros.

O italiano que desejasse viajar tinha que portar 
necessariamente a Carteira de salvo-conduto. O pro-
tocolo que será exibido foi concedido ao autor deste 
livro pelo sr. Arnaldo Batagliolli, filho de dona Maria 
Fontana, e nele veremos que:

• na primeira folha está a capa da Carteira de 
salvo-conduto. Na segunda folha, vemos a 
identificação de dona Maria Fontana Bata-
gliolli; o número da carteira era 075212 e foi 
emitida pela Secretaria da Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo pela Delegacia de 
Polícia de Pedreira;

• no espaço >1<, nota-se que para a dona 
Maria viajar a Coqueiros (atual Arcadas) ela 
teve que ir até a Delegacia de Polícia e solici-
tar autorização. Para isso ela teve que decla-
rar que: a viagem seria de trem (via férrea);  
e o motivo da viagem era: doença;

• no espaço >2<, ela teve que obter autoriza-
ção para ir por via ferroviária até a cidade de 
Serra Negra. Era Finados. Ela obteve a auto-
rização no dia 1º de novembro de 1942 com 
validade até 05-11-1942;

• vemos ainda as instruções que normalizam 
o comportamento dos italianos no Brasil.

Não vamos encher este livro com os comprovan-
tes das restrições que o governo Vargas impunha aos 
italianos. Mas a pretensão foi apenas mostrar que os 
italianos enfrentaram momentos difíceis aqui no Brasil.

Neste livro, consta o capítulo das instalações das 
fábricas cerâmicas e nelas verificamos, pelos nomes, que 
os italianos tiveram muita importância no progresso de 
Pedreira. Os portugueses, em número bem menor, tam-
bém tiveram boa participação na evolução do municí-
pio. E se alguém conhece a história do Conde Francisco 
Matarazzo sabe quanto esse italiano foi importante para 
o progresso do Brasil. Até o Parque Antártica, estádio do 
Palmeiras, em São Paulo, ele doou ao clube.

Embora com o coração entristecido por ver filhos, 
irmãos e amigos partindo para lutar contra sua pátria, os 
italianos aqui no Brasil se comportaram ordeiramente. 
Não causaram problemas aos governantes brasileiros. 
Nessa guerra, muitas famílias perderam seus filhos e em 
troca receberam uma medalha condecorando a bravura 
do filho morto. Quem assistiu à novela “O rei do gado” 
viu uma triste cena a qual narramos. Nessa cena, uma co-
missão de militares chega para o pai do soldado e lhe en-
trega um estojo com uma medalha de “Honra ao mérito”. 
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Fig. 105 – Cópia da capa de uma Carteira de salvo-conduto
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Fig. 106-A – Exemplo de identificação em uma Carteira de salvo-conduto

Fig. 106-B – Permissão para viagem em uma Carteira de salvo-conduto
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E o pai, totalmente indignado e revoltado diz: "Mérito do 
quê? Vocês levam meu filho vivo e trazem esta porcaria 
em seu lugar? Eu quero meu filho".

Só da cidade de Pedreira partiram para os cam-
pos de batalha os seguintes soldados: Casto Cáu, João 
Baccarelli, Fernando Cassaro e Caetano Vicentini (filhos 
de italianos) e José Maria Lopes. Voltaram todos vivos. 
Neste ano de 2011, o único combatente vivo é o João 
Baccarelli. O capítulo seguinte aborda esse assunto.

Além das dificuldades com o idioma, o fato de se 
verem muitas vezes no meio do mato e num país ainda 
pouco desenvolvido em termos de escolas, medicina 
e outros progressos, os italianos sofreram um pouco 
mais. Na internet, o site da Wikipédia descreve a si-
tuação desses imigrantes aqui no Brasil. Vejamos um 
apanhado do que encontramos:

“Os imigrantes italianos, na maioria, imigravam 
para o Brasil em famílias e eram chamados de colonos. 
Os fazendeiros, acostumados a trabalhar com escravos 
africanos, passaram a lidar com trabalhadores livres 
e assalariados. Todavia, muitos italianos nas fazen-
das de café foram submetidos a jornadas de trabalhos 
maçantes como as enfrentadas pelos afro-brasileiros 
e muitos eram tratados de maneira semelhante a dos 
escravos. Essa situação gerou muitos conflitos entre os 
imigrantes italianos e os fazendeiros brasileiros cau-

sando rebeliões e revoltas.
As notícias de trabalho semiescravo chegaram à 

Itália, e o governo italiano passou a dificultar a imigra-
ção para o Brasil”.

Em Pedreira, os italianos trabalharam em muitos 
setores: administrativos, agrícolas, comerciais, indus-
triais, nos serviços, nos escritórios contábeis e também 
na política.

Os anos se passaram e já não encontramos mais 
nenhum italiano que veio para cá na época da imigra-
ção, em torno do ano de 1888. Muitos viviam mal na 
Itália onde a superpopulação gerava problemas. Um 
dos links da Wikipédia publica um manifesto muito re-
voltado de um italiano que certamente estava vivendo 
momentos difíceis na Itália, que diz:

“Que entendeis por uma Nação, Senhor Ministro?
É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o tri-

go, mas não comemos o pão branco.
Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. 

Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar 
disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nos-
sa Pátria? Mas é uma Pátria onde não se consegue vi-
ver do próprio trabalho”. 

(Fala anônima de um italiano para o Ministro de Es-
tado da Itália. Séc. XIX.)
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Entre os feitos e as glórias de Pedreira, tivemos 
também uma página de tristeza, emoção, heroísmo, gló-
ria e alegria que entre os anos de 1944 a 1945 envolveu o 
povo pedreirense, e em particular cinco famílias que aqui 
ficaram na mais terrível angústia, pois seus entes haviam 
partido para combater na Segunda Guerra Mundial. Fo-
ram compor as forças da FEB - Força Expedicionária Bra-
sileira e lutar nos palcos da Itália, mais precisamente em 
Montese, Monte Castelo e Fornaro di Taro, entre outros.

Uma das fontes de informações usadas na elabora-
ção dessa matéria foi um questionário preenchido pelos 
familiares dos ex-combatentes falecidos e pelo próprio 
João Baccarelli, que autografou (com dedicatória) e pre-
senteou o autor desta história com o livro “Campinas na 
II Grande Guerra Mundial 1939/1945”, que foi idealizado 
pela Associação dos Expedicionários Campineiros com as 
participações e textos de: Francisco de Assis Rodarte, Ari-
ta Damasceno Pettená, Danuzio Gil Bernardino da Silva, 
Major João Ferreira da Silva e transcrições do jornal “Cor-
reio Popular”, de Campinas, de 8 de maio de 1988, e da 
“Folha do Servidor Público” - maio/junho de 1995.

No livro “História de Pedreira”, escrito pelo Pa-
dre Antônio Tolloi Stafuzza, em 1979, p. 63, consta: “A 
Paróquia prestou uma homenagem aos Expedicioná-
rios, cinco, presenteando-os com uma bela medalha de 
Nossa Senhora Aparecida, com o nome de cada um no 
verso da medalha (T. III, fl. 17v. - ag. 1944)”.

Outras fontes de informação foram as conversas 
do autor deste livro com os próprios combatentes e com 
seus familiares. Com João Baccarelli, que era mecânico, 
o autor construiu entre janeiro a julho de 1958 uma 
prensa hidráulica. Com Caetano Vicentini e José Maria 
Lopes, houve o relacionamento profissional em traba-
lhos de mecânica. A oficina do autor ficava em frente à 
residência de Casto Cáu, e as relações amistosas eram 
grandes. Com Fernando Cassaro, houve poucas conver-
sas e nunca se tocou em fatos da guerra na Itália.

Interessante é destacar que sempre houve es-
treitos e amistosos relacionamentos entre os ex-com-
batentes de Campinas e os de Pedreira. Em quaisquer 
festividades ou comemorações eles estavam juntos. Na 
Fig. 107, pode-se ver uma foto dos cinco pedreirenses e 

dois campineiros em frente ao monumento da “Cobra 
fumando” que a Prefeitura construiu em homenagem 
aos pedreirenses que voltaram da guerra na Itália.

Nota do autor: Na Fig. 107, se olharmos com 
atenção, notaremos que há um “cachimbo” na 
boca da cobra. O monumento ali ficou por pouco 
tempo, pois vândalos o roubaram pouco tempo 
depois da inauguração da obra).

Para que o leitor tenha uma melhor ideia de 
todo clima que envolveu a convocação dos reservistas 
que foram enviados para a Itália, transcrevo textos de 
autoria do ex-combatente Francisco Assis Rodarte, ex-
-presidente da Associação dos Expedicionários Campi-
neiros (conforme consta):

“A partir de 1º de setembro de 1.939, mesmo o 
Brasil distante do conflito na Europa, já havia nuvens 
no horizonte carregado. Getúlio Vargas no poder 
desde 1930, em regime discricionário e com tendência 
fascista, não era de se esperar uma total independência 
ao conflito. Já em 1.940 não se falava em nada mais a 
não ser na guerra ainda distante, mas a vida continuava 
quase rotina. Em 1.940 quando deveria se realizar as 
olimpíadas, não aconteceu. Por quê? Por causa da 
guerra. Em 1.942, ano da copa do mundo de futebol, 
também não se realizou. Por quê? Por causa da guerra. 
Na verdade a vida estava fluindo normalmente.

Em janeiro de 1.942 começaram os afundamen-
tos dos nossos navios mercantes, tendo o Brasil pos-
teriormente declarado guerra à Alemanha, Itália e Ja-
pão, isto em agosto de 1.942.

Deu-se início a estudos no sentido de o Brasil se 
envolver mais no conflito, pois era inadmissível uma 
neutralidade nessa altura dos acontecimentos.

Em outubro de 1942 deu-se a primeira convocação 
de reservistas e sua imediata incorporação ao Exército. 
Com esse passo começou a se formar a FEB. O povo e os 
convocados aceitaram a decisão do governo e compare-
ceram aos quartéis. Na verdade houve grande influência 

Segunda Guerra Mundial

CAPÍTULO V

NOSSOS PRACINHAS NA
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Fig. 107 – 1. Fernando Cassaro; 
2. Caetano Vicentini; 3. Anatole 
Brasil Noronha Salles; 4. Major 
Pedro Beraldo; (o 3 e o 4 eram 

da cidade de Campinas); 5. José 
Maria Lopes; 6. Casto Cáu;  

7. João Baccarelli. Ao fundo, o 
Monumento aos Expedicionários, 

com a cobra fumando (o cachimbo 
da cobra foi roubado)
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junto ao governo. O povo nas ruas pedindo declaração de 
guerra. Assim, numa sequência periódica foram os reser-
vistas sendo chamados para participar da guerra.

Tivemos que deixar nossos lares, nossos familia-
res, namoradas, noivas. E fomos incorporados ao Exérci-
to atendendo o chamado da Pátria. A maioria se compor-
tou bem, mas alguns mais fracos tanto fizeram criando 
subterfúgios e se negaram a ir lutar; foram dispensados 
ou tornaram-se desertores. Os que escreveram este livro 
cumpriram o seu dever, não desertaram e nem criaram 
subterfúgios para não participar da guerra.

O 1º escalão chegou a Nápoles dia 16-07-1944 e 
o 2º escalão dia 06-10-1944, e assim se sucederam até 
o 5º escalão, totalizando 25.394 homens. Além desse 
número de soldados do Exército tivemos 67 enfermei-
ras, um grupo de caça da FAB (Senta Pua) e vários com-
panheiros da Marinha de Guerra.

Durante a guerra tivemos posições de inferiori-
dade e de derrota mesmo, fato que aconteceu nas vá-
rias tentativas de tomada de Monte Castelo, nos Ape-
ninos. Alguns superiores acharam que podíamos tomar 
Monte Castelo no tapa e na botinada. Não foi possível. 
Somente na quarta tentativa e já quase no final do in-
verno em 21-02-1945 é que conseguimos o grande fei-
to do Exército Brasileiro. Caiu Monte Castelo após qua-
tro meses sob frio intenso chegando a 18 graus abaixo 
de zero e frente a um inimigo bem adestrado e com 
grande superioridade geográfica.

A partir de Monte Castelo muita dificuldade 
iríamos enfrentar em Castelnuono, Coléchio e Fornaro 
di Taro. Batalhas violentas aconteceram naqueles 
lugares com grandes baixas do nosso lado. Todas foram 
importantes naquele instante, porém Montese foi a 
mais sangrenta com perda de muitas vidas e grande 
quantidade de feridos. Dia 14 de abril de 1945 tomamos 
Montese, um dos feitos mais importantes do nosso 
Exército na Itália. Na época ao ler o Boletim Interno 
meus olhos encheram-se de lágrimas diante do relato de 
tantas mortes e feridos evacuados para a retaguarda.

Em Fornaro di Taro, último reduto alemão, hou-
ve um confronto com os mesmos a 28-4-1945, quando 
aprisionamos uma Divisão Panzer com os seguintes nú-
meros: 2 Generais, 891 oficiais, 19.680 praças, 5.000 
canhões e 4.000 cavalos. A partir desse dia os aviões 
pararam de bombardear posições inimigas, os canhões 
silenciaram, as metralhadoras emudeceram e houve o 
ensarilhamento das armas. Chegou o dia 08-05-1945, 
dia da Vitória, dia da paz, após seis anos de guerra.

Na região de Montese aconteceram fatos im-
portantes, pois foi a vitória mais significativa depois de 
Monte Castelo. Monte Castelo foi mais importante pelo 
tempo que demoramos em tomá-lo, porém Montese foi 
a batalha mais sangrenta em toda campanha da Itália 
no nosso setor. Gostaria de trazer ao leitor, como prova 
da qualidade do soldado brasileiro, um episódio em que 

foram protagonistas três soldados. Seus nomes: ARLIN-
DO LÚCIO, GERALDO BAETA e GERALDO RODRIQUES.

Todos entraram várias vezes em luta contra o 
inimigo e sempre voltavam após o dever cumprido. Po-
rém, um dia saíram no cumprimento de determinada 
missão e foram avançando sobre as linhas inimigas e 
por lá ficaram. Seus companheiros ficaram sem saber 
o que tinha acontecido. Não voltaram, no entanto, po-
deriam ter sido feitos prisioneiros.

Prosseguindo no avanço as tropas brasileiras 
encontraram uma cruz tosca com a seguinte inscrição 
em alemão: 'DREI BRASILIANISCH HELDEN' (TRÊS HE-
RÓIS BRASILEIROS). Não se sabe realmente o que acon-
teceu, mas, pela inscrição na cruz só pode ter aconte-
cido uma demonstração de muito heroísmo. Esse é um 
dos episódios mais notáveis acontecido com brasileiro 
na Itália. Estes três soldados merecem nosso respeito 
e admiração post-mortem. Outros fatos que emoldu-
raram a qualidade do nosso soldado poderiam ser ci-
tados neste livro, mas tivemos a preocupação de não 
personalizar, mesmo em se tratando de heróis”.

Na matéria que o sr. Francisco de Assis Rodarte 
escreveu para o livro “Campinas na II Grande Guerra 
Mundial 1939/1945”, ele preferiu não citar mais fatos 
de heroísmo para não personalizar.

No entanto, ao relatar fatos sobre a participação 
dos cinco pedreirenses na Segunda Guerra Mundial, é 
interessante narrar um episódio que revela uma par-
ticipação heroica do soldado Fernando Cassaro, cuja 
ação pode ter evitado a morte ou a prisão de muitos 
brasileiros. Esse episódio mereceu condecoração es-
pecial representado por um diploma e duas medalhas, 
cujas cópias se encontram em página seguinte, numa 
gentileza especial da viúva de Fernando, dona Leonilda 
Righetti, e sua filha Maria Cristina, que confirmaram a 
história e cederam os originais para a cópia.

Relatos dos ex-combatentes Casto Cáu e João 
Baccarelli confirmados pela família de Fernando: 

“Após um longo dia de atividades bélicas, a tropa 
brasileira acampou para descanso, alimentação e o re-
pouso noturno. O local tinha água disponível e estava 
perto de um cemitério sem muros. Nessas ocasiões era 
um hábito dos soldados cruzarem seus fuzis formando 
um cone. Isto eles estavam fazendo. Não perceberam 
os soldados e oficiais brasileiros que num local oculto 
se encontravam tropas alemãs que a tudo assistia.

Em dado momento, percebendo que os soldados 
brasileiros já estavam desarmados os soldados alemães 
saíram de seu esconderijo e partiram para dominar toda 
a tropa da FEB. Fernando Cassaro que era um soldado 
que combatia no front (linha de frente) ainda se encon-
trava com sua metralhadora nas mãos, e ao ver os ale-
mães atacando percebeu a gravidade e disparou uma 
rajada de tiros contra os invasores que se recolheram 
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Fig. 108 – Ao alto, nas laterais, as duas medalhas são metálicas e separadas do diploma



193

imediatamente, mas que sabiam que bastava matar o 
Fernando para dominar os brasileiros. Os fuzis que for-
mavam o cone já estavam em poder dos alemães.

Após se posicionarem em locais estratégicos os 
alemães tentavam atingir o Fernando que a essa altura 
já se encontrava dentro do cemitério. Fernando, deitado 
atrás de um túmulo levantava-se e dava uma curta rajada 
contra os alemães, mantendo-os na defensiva. Fernando 
sabia que não podia desperdiçar munição. Os inimigos 
disparavam muito contra o local onde Fernando havia 
aparecido, porém, ele rastejando-se como um lagarto 
aparecia escondido em outra sepultura, e assim de túmu-
lo em túmulo ele mantinha a tropa alemã na defensiva.

Enquanto os alemães se ocupavam para abater 
o Fernando o Oficial da tropa encurralada, por rádio, 
pedia reforço a outra tropa brasileira que se encontra-
va nas proximidades. E, quando o reforço chegou o ini-
migo bateu em retirada. Não foram poucos os minutos 
em que, sozinho, Fernando enfrentou o tiroteio adver-
sário tentando eliminá-lo”.

Esse ato de bravura foi comunicado pelos oficiais ao 
presidente da República e para o Ministro da Guerra que 
concederam o Diploma da Cruz de Combate e duas me-
dalhas condecorando nosso herói pedreirense (Fig. 108).

Como a ação do tempo prejudicou a legibilidade 
do texto, abaixo vai reproduzida parte do teor do di-
ploma (conforme consta):

“DIPLOMA DA CRUZ DE COMBATE

Criada por Decreto-lei nº 6.795, de 17 de agosto 
de 1944

O Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil resolveu, de acordo com o Decreto de 21 de Ja-
neiro de 1946, conceder a Cruz de Combate de Segunda 
Classe ao Soldado do 6º R.I. FERNANDO CASSARO.

O soldado FERNANDO vem se destacando entre 
seus companheiros, desde que sua Cia. entrou em opera-
ção, pela invulgar bravura, espírito ofensivo, sangue frio, 
desprendimento e noção exata do cumprimento do dever. 
Quando das operações de GAIANO realizadas no dia 28 
de abril de 1945, provou mais uma vez as suas excelentes 
qualidades de ótimo combatente, como fuzileiro-atira-
dor, abrindo precisos fogos sobre as resistências inimigas, 
assaltando com inconfundível arrojo as posições alemãs, 
levando as mesmas a morte e a confusão e perseguindo 
implacavelmente o adversário que pretendia se retirar, 
contribuindo com a sua ação para a desmoralização com-
pleta do arrogante adversário e obrigando-o à rendição.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1946, 125º da 
Independência e 58º da República

(assinaturas ilegíveis)
Ministro da Guerra”

A REVOLTA DOS PRACINHAS

Foi o ex-combatente Casto Cáu que relatou o se-
guinte episódio:

“Humberto Piva era o prefeito de Pedreira quan-
do o Diploma da Cruz de Combate chegou à Prefeitu-
ra. Junto veio uma recomendação para que o prefeito 
organizasse uma cerimônia ou aproveitasse uma so-
lenidade cívica e importante para fazer a entrega da 
honraria a Fernando Cassaro. Um desfile de 7 de Se-
tembro, por exemplo. Porém, um motivo que por ques-
tão de prudência deve ser classificado de imprudência, 
um funcionário da Prefeitura, ao encontrar Fernando 
em plena rua, disse-lhe em alta voz: 'Fernando, chegou 
um troço pra você lá na Prefeitura'.

Troço? Em que se transformou um ato de bravu-
ra e heroísmo reconhecido não apenas pelos oficiais 
e soldados que estavam ao lado de Fernando, mas 
pelo próprio presidente da República e pelo Ministro 
da Guerra? Num troço? Ao saberem desse fato, os de-
mais pracinhas pedreirenses ficaram indignados e re-
voltados e manifestaram repugnância pelo ocorrido. 
O diploma e as duas medalhas não foram entregues 
naquela época. O clima ficou o pior possível.

O tempo passou e vieram as eleições do ano de 
1968. Na Praça Santana (em frente à Igreja Matriz), 
próximo à Rua XV de Novembro, houve um comício 
eleitoral; e a fim de angariar votos, lembrou-se de Fer-
nando Cassaro. Candidatos, sempre procurando o que 
fazer para obter a simpatia dos eleitores, programaram 
que durante o comício fariam a entrega das medalhas 
e do diploma ao herói Fernando Cassaro.

No comício, quando chegou a hora de o candi-
dato a prefeito Valentin Senatore entregar a honraria 
a Fernando, o ex-combatente João Baccarelli subiu no 
palanque e disse: “Nenhum político entregará esse di-
ploma. Eu que sou um ex-combatente como ele farei a 
entrega”. E após colocar seu capacete de combate na 
cabeça entregou as condecorações ao herói de guerra 
Fernando Cassaro.

Fernando tinha em suas pernas cicatrizes provo-
cadas por queimaduras que sofreu durante sua parti-
cipação no confronto bélico. Retornando a Pedreira foi 
trabalhar como torneiro de isoladores em uma Cerâ-
mica onde adquiriu a doença profissional denominada 
silicose em pequena proporção.

JOÃO BACCARELLI (ver Fig. 109) - O autor des-
te livro trabalhou sete meses com João na construção 
de uma máquina. Certo dia, em conversa sobre suas 
atividades na guerra perguntou ao João: se em dado 
momento ele fosse abordado por soldados alemães ar-
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Fig. 109 – João Baccarelli com 
fuzil na mão e em frente ao 
veículo que dirigia
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mados com metralhadoras, o que faria? João, que era 
muito divertido, deu uma gargalhada, levantou os dois 
braços em sinal de rendição e disse: “Fazer mais o quê?”. 

Dos cinco soldados pedreirenses que partiram 
para a guerra, João era o único casado. Em Pedreira, 
deixou sua esposa. Após deixar Pedreira, mas ainda no 
Brasil, ficou sabendo que o casal receberia a visita da 
cegonha. Certamente, dentro de todas as circunstân-
cias, essa notícia deve ter emocionado João profun-
damente. E lá do Rio de Janeiro, onde se encontrava, 
encaminhou uma carta ao seu filho que viria ao mun-
do. Eis a reprodução do conteúdo da carta na íntegra 
(conforme consta):

“Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944 
Meu Querido Filho, 
Deus te abençoe.

Meu filho, que ainda repousa em um paraíso em 
flor, breve virá ao mundo para enfrentar as dificulda-
des da vida, viver, sofrer, gozar e morrer; será esta a 
única carta de pai que deixo como herança.

Meu filho, eu nunca tive muita sorte em minha 
vida, mas sempre fui honesto e trabalhador; desde crian-
ça conheci tua mamãe, que era uma menina honrosa e 
trabalhadora, parecia ter duas rosas de carmim no rosto, 
mas a felicidade nunca a quis como companheira. (Pare-
ce-me vê-la ainda de madrugada com o cesto de pão a 
entregar a seus fregueses). Quase sempre usou vestidos 
pretos, pois aos 5 anos de idade perdeu o pai, logo mais 
as irmãs, depois a mãe. Talvez por esse motivo nunca foi 
em festa e divertimento, nunca frequentou baile a não ser 
depois que ficamos noivos, e comigo aprendeu a dançar. 
Éramos noivos há quatro anos quando a Alemanha pen-
sou em dominar o mundo declarando guerra aos Aliados, 
afundando em nossa costa navios mercantes e de passa-
geiros, matando crianças, mulheres e militares que neles 
viajavam completamente desarmados.

Foi quando recebi uma carta de convocação, eu e 
mais 15 colegas, para servir nas fileiras do Exército, em 
defesa da pátria, mas nesse momento só nos achamos 
em 4, pois os outros tiveram destino diferente. Nessa 
ocasião, tua mamãe morava com sua mana em uma 
casa que seu tio lhe cedera em um sítio, era operária de 
uma fábrica e assim ganhava o pão de cada dia.

Já estava no Exército há 10 meses quando resol-
vi jogar na roleta e me casar, o futuro dirá se acertei ou 
errei, fiz isto para ver se conseguia dar-lhe felicidade, 
pois nos amávamos muito. Procurei por todos os meios 
para ser licenciado mas não foi possível. 

Depois de 5 meses que estávamos casados foi 

formado o Corpo Expedicionário Brasileiro para com-
bater em terra de seus avós e nele estava eu incluído e 
precisei partir e deixar esta querida terra onde tudo é 
liberdade! Meu Brasil!

Meu querido filho, você não era para vir ao mun-
do, vieste mais por Deus do que por nós, queria deixar 
tua mamãe sem filhos para mais facilmente enfrentar 
suas dificuldades em tempo de guerra.

Mas estava eu no Rio onde estávamos aquar-
telados, quando recebi uma carta de sua mãe que 
dizia que você ia nascer, fiquei nervoso, pois talvez 
não iria te conhecer nem afagar-te com meus cari-
nhos e não te dar o que necessitasse, e enxugando 
as lágrimas que corriam em meu rosto, refletia se 
vieste ao mundo mais por Deus e porque precisava 
ser companheiro de minha esposa.

Meu filho peço-te a seguir o seguinte conselho 
de um pai que parte para o campo de luta em defesa 
da pátria: seja bom e atencioso para com sua mãe e 
demais pessoas, se nasceste mulher escute com aten-
ção seus conselhos, pois terá ela bastante prática e ex-
periência desta vida ingrata, não te deixei recurso para 
estudar, mas te aconselho a estudar; siga tua vocação, 
mas estude que é para teu bem. Meu filho, o que mais 
te peço é o seguinte: nunca abandone tua mãe e nem 
deixe de a auxiliar, seja ela quem for, esteja onde esti-
ver, pobre ou rica, lembre-se sempre que é tua mãe.

Despeço-me aqui, abençoando-lhe, um pai que 
ainda não perdeu a esperança de te conhecer, mas se no 
campo de batalha ficar tombado, peço a Deus que lhe 
dê felicidade, que teu dia brilhe junto com a liberdade.

A benção de teu Pai. JOÃO BACCARELLI 
ADEUS! TUDO PELO BRASIL!”.

Nota do autor: Essa carta foi escrita e dirigida es-
pecialmente para o filho que nasceria e foi entre-
gue a uma irmã de João. No envelope, João ano-
tou: “N.B. essa carta só deve ser aberta pelo meu 
filho depois que saiba ler e compreender alguma 
coisa da vida. ass. João Baccarelli”.

Por algum motivo, a carta foi entregue precoce-
mente para a esposa de João, dona Maria Domingas 
Grandezze Baccarelli. João esperava um menino e nas-
ceu uma menina. Entre os pracinhas havia uma metra-
lhadora que recebeu o nome de Lurdinha. E a pedido 
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de João a menina recebeu o nome de Lourdes.
Há uma frase de João que diz: “Sua mãe se ves-

tia sempre de preto”. Na época havia uma tradição 
que, sempre que as pessoas de uma família perdiam 
um de seus entes por falecimento, elas se vestiam com 
roupas pretas em sinal de tristeza, dor, saudade etc. As 
mulheres se vestiam inteiras de preto. Os homens usa-
vam uma camisa preta ou uma faixa preta na manga da 
camisa. A roupa preta era o sinal de luto.

João Baccarelli foi um dos atletas que formaram 
o primeiro grupo de ciclistas que competiram em vá-
rias provas realizadas em Pedreira. Depois de muitos 
anos, nas décadas de 1990 e 2000, João recebeu várias 
homenagens prestadas por um grupo de jovens ciclis-
tas pedreirenses que praticam a sabedoria oriental de 
saudar e respeitar os idosos e experientes da vida.

Durante 19 anos o autor deste livro manteve 
uma oficina mecânica a poucos metros da casa de 
Casto Cáu com quem muito conversou, até mesmo so-
bre fatos ocorridos durante a guerra. Ele trabalhou na 
Cerâmica São Luis, na Cerâmica Santa Isabel e depois, 
usufruindo dos direitos concedidos a todos os ex-expe-
dicionários, Casto foi contemplado com um emprego 
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e traba-
lhou na agência do correio local.

À tarde, Casto chegava do trabalho, tomava banho, 
jantava e, depois, em muitos dias, ia conversar com o au-
tor deste livro. E contou os seguintes acontecimentos:

Em determinada ocasião, ele e vários compa-
nheiros ficaram em várias trincheiras durante 30 dias 
sem nem ao menos tirarem o coturno. Numa dessas 
noites frias, um de seus amigos teve uma forte dor de 
dente. Solidário, foi até a trincheira do amigo fazer-lhe 
companhia quando uma granada explodiu em sua pró-
pria trincheira, então vazia.

Foi numa véspera de Natal que Castro viu a neve 
cair. Numa caixa de alimentos fez uma fogueira onde 
derretia o gelo para beber água. Disse ele que o frio da 
Itália é diferente do frio brasileiro. Lá o frio é seco por-
que a umidade do ar se condensa formando os flocos 
de neve que desce ao solo. No frio brasileiro a umida-
de permanece no ar deixando-o úmido. Casto sentia 
saudade da constelação conhecida como “Cruzeiro do 
Sul” que não é vista por quem se encontra no Hemis-
fério Norte. Ele só voltou a ver a Cruzeiro do Sul após 
vários dias de viagens em seu retorno ao Brasil.

Casto contava também que os soldados alemães ti-
nham pavor das armas brancas, no caso as baionetas. Nas 
ocasiões em que era iminente o combate corpo a corpo e 
os pracinhas brasileiros colocavam as baionetas em seus 
fuzis, os combatentes alemães batiam em retirada.

Outro fato que Casto gostava de contar e o fazia 
com certo entusiasmo era sobre a incrível coragem dos 
soldados brasileiros, principalmente os nordestinos. Con-

tou que certa vez sua tropa se encontrava no alto de uma 
montanha e tinha a missão de avançar rumo a determi-
nado objetivo. Na rota traçada, havia outra montanha 
onde se encontravam tropas alemãs entrincheiradas.

Os brasileiros não caminhavam para evitar que 
ficassem expostos ao fogo inimigo. Os alemães per-
maneciam imóveis aguardando e barrando o avanço 
da tropa brasileira. Era uma situação difícil, pois havia 
ordens de avançar. Havia tempo certo para se chegar 
a determinado local. Recuar não podiam. Levantar o 
corpo e iniciar a caminhada era o mesmo que oferecer 
o peito a balas inimigas. Foi quando alguns soldados 
nordestinos disseram aos companheiros: “se vocês fi-
zerem a cobertura nós atiraremos granadas dentro das 
trincheiras inimigas”.

A princípio, os soldados riram após ouvirem tão 
ousada decisão. Mas, depois, os nordestinos falaram 
sério: “Não estamos brincando. Até quando ficaremos 
encurralados dentro dessas trincheiras?”. Era difícil 
acreditar no que os nordestinos estavam propondo. 
Entretanto, diante da insistência e da seriedade que se 
notava na postura dos corajosos soldados, os oficiais e 
demais soldados brasileiros decidiram: “podem ir, nós 
daremos a cobertura”.

Dar cobertura significava ficar com o olhar firme 
observando as trincheiras inimigas; se algum soldado 
alemão erguesse o corpo, as armas brasileiras dispara-
riam. Tudo certo. Em momento que tudo era favorável, 
até mesmo a posição do sol, os nordestinos, já com as 
granadas dentro de suas mochilas, se despediram dos 
colegas e partiram. Os colegas que ficaram estavam 
tensos e atentos com os olhos fixos nas trincheiras ini-
migas. Parecia que o tempo não passava. Aquilo era 
uma loucura. De dentro da trincheira os brasileiros não 
viam seus colegas descendo a montanha.

Casto não sabe quanto tempo tinha passado. Em 
dado momento, avistaram os brasileiros, rastejando-se 
como um lagarto, subindo a outra montanha rumo às 
trincheiras alemãs. A montanha era alta. E a atenção 
dos soldados entrincheirados foi redobrada. Como se-
ria o momento em que as granadas seriam colocadas 
dentro das trincheiras alemãs? Na medida em que os 
brasileiros se rastejavam para subir e se aproximar dos 
inimigos, os brasileiros iam criando um enorme sus-
pense. Todos estavam atentos para perceber qualquer 
movimento do inimigo.

Sabiam os brasileiros que se os soldados ale-
mães saíssem de suas trincheiras e abrissem fogo con-
tra os nordestinos seria difícil para os soldados entrin-
cheirados, mesmo com armas poderosas, atingirem os 
distantes soldados alemães. Todos estavam preocupa-
díssimos, pois os soldados de uma mesma pátria são 
altamente solidários. Chegava o momento crucial. Os 
nordestinos rastejando-se chegavam nas trincheiras. 
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Os soldados alemães poderiam sair da trincheira e me-
tralhar todos. O confronto era irreversível. Os nordes-
tinos chegaram à beira das trincheiras e atiravam as 
granadas dentro delas. Houve soldado que chegou à 
beira da trincheira e dentro dela colocava as granadas 
que explodiam causando muitas baixas. Casto disse 
que depois de jogaram as granadas no ninho dos ini-
migos os nordestinos desceram a montanha rolando, e 
rindo retornaram às suas trincheiras.

O caminho estava livre, e a tropa brasileira avan-
çou rumo ao objetivo predeterminado.

A GRANJA DOS ALEMÃES 
E DOS BRASILEIROS

Casto disse que, quando não havia ordem de 
atacar, tudo era calmo. Não havia ódio entre brasileiros 
e alemães. Contou ele que certa vez a linha de frente 
entre alemães e brasileiros tinha uns 300 metros de 
distância. No meio dessa linha havia casas de moradias 
e também uma granja produtora de ovos, todas aban-
donadas.

Os moradores e os trabalhadores desses locais fu-
giram quando perceberam que ficariam entre fogo cruza-
do entre alemães e brasileiros. Casto disse que naquela 
paz reinante os soldados alemães, desarmados, deixa-
vam seus postos e sob os olhares dos brasileiros iam até 
a granja e retornavam aos seus postos carregando muitos 
ovos. Depois era a vez dos brasileiros, que, sob os olhares 
dos alemães, caminhavam até a granja e retornavam com 
muitos ovos que eram ingeridos pelos soldados.

Sem ordem superior para atacar, nem soldados 
alemães nem brasileiros disparavam um único tiro. 
Ninguém queria matar ninguém. Afinal, por que matar 
se eles nem sequer se conheciam? Em verdade, todos 
aqueles soldados eram vítimas da insanidade mental 
de seus governantes ávidos de dominarem o mundo, 
de seus governantes corruptos que acumulam faraôni-
cas fortunas que não são levadas à sepultura quando 
partem por morte natural ou provocadas por inimigos 
ou desafetos. Milhares de seres humanos perderam 
suas vidas em decorrência dos selvagens ditadores que 
acreditavam que a morte de seus moços e seus adver-
sários podia ser a solução dos problemas.

A RENDIÇÃO DOS ALEMÃES

No texto escrito pelo ex-presidente dos Expedi-
cionários de Campinas, sr. Francisco de Assis Rodarte, 
ele fala: “Em Fornaro di Taro, último reduto alemão, 
houve um confronto com o mesmo a 28-04-1945, 
quando aprisionaram 2 Generais; 891 Oficiais; 19.680 

praças; 5.000 canhões e 4.000 cavalos”.
Casto Cáu estava lá e participou de boa parte 

dessa cena que foi muito triste. Essa foi a batalha final. 
Enquanto os brasileiros estavam em combate a menos 
de um ano, os alemães estavam há muito mais tempo: 
seis anos. A Alemanha tinha seus soldados cansados 
e sem esperança de sucesso, pois os inimigos tinham 
capacidade de se renovarem constantemente; a eco-
nomia alemã já atingia um nível precário e isso pre-
judicava os recursos bélicos: escassez de munição, di-
ficuldades na movimentação de veículos com tropas, 
tanques de guerra, aviação de bombardeio etc.

O confronto entre os alemães e os inimigos era 
desvantajoso. Foi quando o comandante da tropa ale-
mã levantou a bandeira branca. Cessaram os tiroteios 
e o comandante das tropas brasileiras também ace-
nou com a bandeira branca; e de acordo com as con-
venções de guerra estabelecidas internacionalmente, 
ambos caminharam para um encontro onde o oficial 
alemão declarou a rendição de sua tropa e ambos de-
finiram os termos da rendição, como ela ocorreria. Os 
soldados brasileiros ficaram de prontidão observando 
e, logo depois, foram chamados pelo comandante bra-
sileiro para assumirem posições já determinadas.

O comandante alemão dirigiu-se aos seus sol-
dados e passou as instruções para que procedessem 
corretamente os termos da rendição. Onde colocar as 
armas, como se comportar, para onde se dirigir, enfim, 
proceder seguindo o acordo de rendição traçado pelos 
dois comandantes. Era visível a tristeza de Casto Cáu 
ao relatar esse episódio.

Iniciou-se então o ato de rendição. Os soldados 
brasileiros estavam posicionados nos locais indicados 
pelo comandante. Iniciou-se então a lenta caminhada 
dos soldados alemães. Todos, formando fila indiana, 
sob a vigilância dos soldados brasileiros, caminhavam 
segurando as armas acima da cabeça e as depositavam 
no local preestabelecido. Depois, com as mãos cruza-
das atrás da cabeça e ainda em fila indiana, caminha-
vam até onde todos estacionavam. Todos muito abati-
dos. Muitos choravam ao ver tanta luta, tantos colegas 
mortos, ao lembrarem-se de suas famílias sofrendo a 
ausência de seu ente querido, ao verem tudo arrui-
nado, ao sentirem dúvidas sobre aquele momento e, 
mais ainda, sobre um futuro incerto muitos choravam.

Após a deposição das armas, os soldados ale-
mães caminharam em fila até uma prisão improvisa-
da onde ficaram detidos. Os soldados brasileiros se 
comoviam com o estado moral degradante em que se 
encontravam os alemães. Esse era o último reduto da 
resistência inimiga e ela havia caído. Seis anos de guer-
ra, morte, sofrimentos dos soldados e de suas famílias. 
E o resultado era saber que sua pátria estava submissa 
a outros países.
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Longe de qualquer atitude de hostilidade, os 
brasileiros ofereceram cigarros e o que mais puderam 
para amenizar o sofrimento naquele momento dramá-
tico e histórico que os vencidos soldados alemães es-
tavam vivendo. A cordialidade marcou a qualidade dos 
pracinhas da FEB. Procuraram criar um ambiente não 
constrangedor.

O FIM DA GUERRA E O 
RETORNO DOS PRACINHAS - 

UM DEPOIMENTO DO AUTOR

É oportuno dizer que após alguns anos de guer-
ra começou a faltar aqui no Brasil trigo, açúcar e outros 
produtos. Houve até um fato que foi muito comentado 
que ocorreu mesmo após o fim da guerra. O trigo im-
portado da Argentina estava em falta e os brasileiros 
faziam broas e bolo de fubá para completar o café da 
manhã. No ano de 1946, o General Eurico Gaspar Du-
tra tomou posse como presidente da República do Bra-
sil. Uma pessoa que certamente não gostava do Dutra 
escreveu em um vagão do trem da Companhia Mogia-
na: “Votou no Dutra, coma fubá seu filho da p.... ”

Lembro-me bem de que para substituir a falta 
do açúcar muitas mulheres residentes em Pedreira ca-
minhavam a pé até a Fazenda Monte Nilo onde com-
pravam garapa (caldo de cana) para adoçar o café.

Encontrava-me com nove anos de idade e resi-
dia na Fazenda Monte Nilo, onde foi construído o Jar-
dim São Nilo. Meu pai era o administrador da fazenda 
e minha casa era a única que tinha o aparelho receptor 
de rádio. Era um rádio grande dentro de uma caixa de 
madeira. Ele produzia muito ruído que chamávamos 
de “estática”. Quando o locutor se encontrava em lu-
gares distantes para transmitir suas mensagens, sua 
voz estava normal e, de repente, não era mais ouvida. 
Dizia-se que isso era provocado por interferências cau-
sadas por fenômenos atmosféricos. Às vezes ouvíamos 
a voz do locutor como se ele estivesse falando dentro 
de uma lata vazia.

No dia 8 de maio de 1945, recebemos a notícia 
que a guerra havia terminado. Foi uma alegria geral. 
Junto com o fim da guerra viria a solução de vários pro-
blemas. No Brasil, deveria terminar também a situação 
constrangedora em que viviam os italianos que não 
podiam viajar sem autorização policial e estavam pri-
vados de conversarem entre quatro ou cinco amigos, 
pois isso poderia ser considerado um complô contra 
o Brasil. Lentamente deveria se normalizar o abaste-
cimento de produtos alimentícios e de outros artigos 
que estavam em falta.

Nesse dia 8 de maio, os trabalhadores da fa-

zenda vieram até minha casa ouvir o locutor da emis-
sora de rádio narrando o fim da guerra. Narrava os 
movimentos das tropas, os atos dos Oficiais Militares 
e tudo mais que lá na Itália ocorria. Boa parte dos 
trabalhadores da fazenda era descendente de italia-
nos. As orações que parentes e amigos de soldados 
enviaram aos céus estavam atendidas, ou ao menos 
as orações daqueles que teriam seus entes de volta. 
Muitos não teriam essa dádiva divina. Em Pedreira to-
dos receberam a graça de voltar a conviver com seus 
soldados queridos. Isso não ocorreu com os morado-
res da cidade de Amparo que teve um de seus filhos 
como o primeiro brasileiro morto na Itália.

O nome desse herói amparense era Atílio Pif-
fer. Ele fazia parte da primeira tropa que foi enviada 
para o combate. Os soldados estavam posicionados e 
aguardando ordens de ataque. Todos haviam recebido 
as instruções. Lá na Itália, Casto Cáu ficou sabendo da 
morte do primeiro brasileiro vitimado pela guerra. Cas-
to contou que Atílio estava embaixo de uma castanhei-
ra quando recebeu a ordem de atacar. Pela distância 
em que se encontrava a tropa inimiga, Atílio deveria 
lançar a granada com muita força e fazê-la subir para 
que caísse entre os alemães.

Ele atirou a granada, que bateu num galho da 
castanheira e caiu ao solo explodindo em frente do Atí-
lio, causando-lhe a morte. A notícia do primeiro brasi-
leiro morto em combate percorreu todo Brasil, que fi-
cou consternado. Numa homenagem póstuma, muitas 
cidades deram a uma rua ou avenida o nome de ATÍLIO 
PIFFER. Os que entrarem na internet e num órgão de 
pesquisa e procurarem o nome de Atílio, verá que sur-
girão milhares de páginas.

Atílio Piffer tombou morto ao lado do pracinha 
pedreirense José Maria Lopes, que carregou seu corpo 
nos ombros até a sepultura. Foi o que declarou sua es-
posa dona Joana Russo Lopes.

Em certa época da guerra, as professoras, certa-
mente por determinação superior, pediram aos alunos 
para trazerem objetos usados que seriam revertidos 
em prol do Brasil na guerra. Aos alunos que mais cola-
boravam eram oferecidos prêmios. Eu mesmo ganhei 
um livrinho de tabuadas. Nunca fiquei sabendo o que 
fizeram com os valores decorrentes da arrecadação.

RECEPÇÃO AOS PRACINHAS

As professoras comunicaram aos alunos o retorno 
dos soldados pedreirenses, fato previsto para o dia 15 
de agosto de 1945, e fizeram amplo comentário sobre a 
guerra e a grandeza dos soldados. Disseram que eles ti-
nham lutado pela defesa da pátria. Comentaram sobre a 
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Fig. 110 – Desenho e texto elaborado pela Profª. dona Neneca

alegria de toda cidade em receber os pracinhas que esta-
vam retornando à cidade natal e que era uma felicidade 
o fato de cinco soldados terem partido para a guerra e 
os cinco estarem voltando vivos e com integridade física.

Os professores, as autoridades de Pedreira e 
toda população demonstravam empolgação para rece-
ber os pracinhas. As professoras do Grupo Escolar Cel. 
João Pedro (o único que havia em Pedreira) orientaram 
os alunos para que, num papel sulfite, fizessem um de-
senho e escrevessem textos alusivos ao histórico acon-
tecimento. A maioria dos alunos, de acordo com seus 
talentos artísticos, elaborou a folha solicitada. Essas 
folhas foram selecionadas, encadernadas e formaram 
cinco álbuns que foram entregues a cada pracinha du-
rante uma das muitas solenidades que houve em home-
nagens aos heróis de guerra. Alguns desenhos e textos 
podem ser vistos nas Figs. 110, 111 e 112.

Recepcionar os pracinhas empolgava toda a co-
munidade. A professora dona Hortência Fornari Novo 
(dona Neneca) coordenou grande parte do programa 
de recepção. Mandou imprimir um grande cartaz com 
as fotos e os nomes dos cinco soldados, informando a 
programação da recepção (Fig. 113). Foi instituído um 
prêmio (aparelho de jantar) a ser entregue à família 
que na fachada de sua casa apresentasse a mais boni-
ta ornamentação. Foi grande a participação popular. 
Ornaram as fachadas das residências até com certo 
luxo. Também as autoridades esmeraram no embe-
lezamento da Rua XV de Novembro e da Praça Cel. 
João Pedro, que ficaram lindas e alegres como jamais 
estiveram na história.

Considerando que o cartaz (Fig. 113) que anuncia 
a recepção aos pracinhas está um tanto ilegível, segue 
uma reprodução de seus textos (conforme consta):
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Fig. 111 – Desenho de uma 
aluna do Grupo Escolar em 
homenagem aos pracinhas

Fig. 112 – Homenagem de aluno aos pracinhas
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Fig. 113 – Cartaz anunciando a recepção festiva aos pracinhas
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Fig. 114 – Prédio nº 102 da Praça Cel. João Pedro (onde se encontra  
o museu todo ornamentado). Notam-se os trilhos da Companhia Mogiana

Fig. 115 – Prédio da Praça Cel. João Pedro, nº 122, ornamentado. 
Notam-se a cerca e os trilhos da estrada de ferro da Companhia Mogiana
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“EXPEDICIONÁRIOS PEDREIRENSES

Festiva recepção aos nossos gloriosos pracinhas

Pedreira receberá entre flores e aplausos os seus 
bravos filhos que, atendendo o chamado da Pátria, se-
guiram para os campos de batalha do velho mundo e 
lá se portaram com invulgar bravura e voltaram com 
os louros da vitória.

No dia da chegada dos nossos heroicos *praci-
nhas* a industria, o comercio e a lavoura deverão ces-
sar toda a atividade. As autoridades irão a Jaguariúna 
receber os nossos conterrâneos.

A chegada à estação da Mogiana serão eles re-
cebidos pelos alunos e professores do Grupo Escolar e 

escolas municipais, ciclistas, esportistas, operários das 
fabricas, banda de musica e o povo com dísticos, ban-
deiras das associações, das Nações Aliadas etc. Na es-
tação falará o sr. Otávio Rocha, Prefeito Municipal em 
nome do povo pedreirense dando as boas vindas aos 
expedicionários.

Haverá em seguida grandioso desfile no qual to-
marão parte os expedicionários e famílias.

Seguirão cortejo pela Rua XV de Novembro até 
Antônio Pedro, Travessa Sta. Sofia, Siqueira Campos e 
Rua XV até a Prefeitura onde será oferecido pelas famí-
lias e comercio de Pedreira, um lauto almoço aos nos-
sos *pracinhas* e suas famílias.

Falará o farmacêutico sr. Ângelo Ferrari em 
nome do povo. Depois haverá descanso.

Fig. 116 – Estação 
da Estrada de Ferro 
da Companhia 
Mogiana. Foto 
tirada no dia 15-
08-1945, em que 
os cinco pracinhas 
pedreirenses 
retornaram à nossa 
querida Pedreira

Fig. 117 -  Ao 
fundo, um tanto 

encoberta, a Estação 
da Companhia 

Mogiana, no dia 
em que os cinco 
expedicionários 

retornaram a 
Pedreira, ao lado 
de seus amigos e 

familiares. Era o dia 
15-08-1945
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CANÇÃO DO EXPEDICIONÁRIO

Letra: Guilherme de Almeida
Música: Spartaco Rossi

Você sabe de onde eu venho? 
Venho do morro, do Engenho, 
Das selvas, dos cafezais,
Da boa terra do coco,
Da choupana onde um é pouco, 
Dois é bom, três é demais,
Venho das praias sedosas,
Das montanhas alterosas,
Dos pampas, do seringal,
Das margens crespas dos rios, 
Dos verdes mares bravios 
Da minha terra natal.

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa 
Esse “V” que simboliza 
A vitória que virá:
Nossa vitória final,
Que é a mira do meu fuzil,
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,
A glória do meu Brasil.

Eu venho da minha terra,
Da casa branca da serra 
E do luar do meu sertão;
Venho da minha Maria 
Cujo nome principia 
Na palma da minha mão 
Braços mornos de Moema, 
Lábios de mel de Iracema 
Estendidos para mim.

Ó minha terra querida 
Da Senhora Aparecida 
E do Senhor do Bonfim!

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa 
Esse “V” que simboliza 
A vitória que virá:
Nossa vitória final,

Que é a mira do meu fuzil 
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,
A glória do meu Brasil.

Você sabe de onde eu venho?
É de uma Pátria que eu tenho 
No bojo do meu violão;
Que de viver em meu peito 
Foi até tomando jeito 
De um enorme coração.
Deixei lá atrás meu terreno,
Meu limão, meu limoeiro,
Meu pé de jacarandá,
Minha casa pequenina 
Lá no alto da colina,
Onde canta o sabiá.

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa 

Esse “V” que simboliza 
A vitória que virá:
Nossa vitória final,
Que é a mira do meu fuzil,
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,
A glória do meu Brasil.

Venho do além desse monte 
Que ainda azula o horizonte, 
Onde o nosso amor nasceu;
Do rancho que tinha ao lado 
Um coqueiro que, coitado,
De saudade já morreu.
Venho do verde mais belo,
Do mais dourado amarelo,
Do azul mais cheio de luz,
Cheio de estrelas prateadas 
Que se ajoelham deslumbradas, 
Fazendo o sinal da Cruz!

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa 
Esse “V” que simboliza 
A vitória que virá:
Nossa vitória final,
Que é a mira do meu fuzil,
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,
A glória do meu Brasil.
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Fig. 118 – Partitura da Canção do Expedicionário
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À tarde, no estádio Dr. Silvio Maya haverá um 
jogo amistoso entre um combinado pedreirense e ou-
tro de Amparo em homenagem aos *pracinhas*.

Às 18 horas a Banda Musical fará uma passeata 
pelas ruas da cidade.

Às 20 horas no Cine São Pedro, grandiosa sessão 
cívica em homenagem aos vitoriosos expedicionários, 
falando nessa ocasião a professora Hortência Fornari 
Novo, presidente do C. M. da Legião Brasileira de As-
sistência, que oferecerá uma expressiva lembrança a 
cada expedicionário.

Pelos escolares e operários será cantado o *O 
Hino do Expedicionário Pedreirense*.

Falarão vários oradores, entre os quais o Dr. 
Osman Vitorino, delegado de Polícia; Otávio Rocha, 
Prefeito Municipal. Alunos das escolas recitarão e can-
tarão a Canção do Expedicionário e outras marchas 
patrióticas. A seguir realizar-se-á um grandioso baile.

A Banda Musical tocará no coreto armado perto 
do cinema.

ATENÇÃO! As fachadas das casas por onde pas-
sará o cortejo deverão estar ornamentadas e com a 
Bandeira Brasileira. A casa que apresentar melhor or-
namentação, a família receberá um belíssimo aparelho 
de jantar, completo, valiosa oferta da importante firma 
Nadir Figueiredo S.A. da Cerâmica Santa Rita, pelo seu 
digno gerente local Sr. Miguel Ângelo.

Durante todo o percurso do cortejo os comer-
ciantes e industriais deverão queimar fogos. As famílias 
atirarão pétalas de flores e confetis sobre a cabeça dos 
nossos destemidos pracinhas que contribuíram com 
inexcedível bravura para a vitória das Nações Unidas.

O dia e hora da chegada dos nossos expedicio-
nários serão avisados assim que tenhamos noticia ofi-
cial a respeito.

Gloria aos Expedicionários Pedreirenses!

A COMISSÃO”.

Rua e praça ficaram engalanadas com tantos en-
feites em que prevaleciam as fotos do Comandante da 
FEB General João Batista Mascarenhas de Moraes e os 
quadros ou as imitações da “cobra fumando”, que se 
transformou num símbolo das Forças Expedicionárias 
Brasileiras. A “cobra fumando” aparecia em várias poses 
e tamanhos. Os cartazes com as fotos dos cinco soldados 
também eram vistos em todo lugar. Eles eram colados nas 
paredes das casas comerciais, nas repartições públicas e 
até em postes nas vias públicas. A população de Pedreira 
viveu momentos de euforia. Foi uma festa única receber 
os quatro pedreirenses nesse glorioso retorno.

Quatro pedreirenses? E o quinto? É que Fernan-
do Cassaro residia no bairro de Coqueiros (atual Arca-
das), no município de Amparo, quando partiu para a 
Itália. Enquanto Fernando combatia em terras italia-
nas, sua família mudou-se para Pedreira. Sua esposa 
e filhas disseram que ele só conheceu seus colegas pe-
dreirenses no retorno a Pedreira.

No dia 14 de agosto, as professoras disseram aos 
alunos: “Amanhã é o dia em que nossa cidade receberá 
os pracinhas que combateram na guerra. Vocês devem 
comparecer aqui no grupo vestidos com roupa bonita 
e não precisam trazer a bolsa com material escolar”.

De fato, no dia 15-08-1945, na hora marcada os alu-
nos se encontravam no Grupo. As professoras agruparam 
os alunos por classe e a eles fizeram a entrega das bandei-
rinhas brasileiras. Lá pelas 9 horas, com formação em filas 
duplas, partimos descendo a Rua XV de Novembro rumo 
à estação da Companhia Mogiana. Descemos acenando 
nossas bandeirinhas e em marcha bem cadenciada. Cada 
professora caminhava ao lado dos alunos de sua classe.

Chegamos à Praça Cel. João Pedro, conhecida 
como o largo da Estação. Paramos e nos postamos a 
uns 20 metros distantes da porta de saída dos passa-
geiros e por onde sairiam os pracinhas. O povo chega-
va na praça, que ia ficando lotada. Talvez por ter sido 
informado por mensagem telegráfica dando conta de 
que era grande o número de populares que ocupavam 
o largo da Estação, o maquinista, antes mesmo de ul-
trapassar a última curva antes de se chegar à estação, 
começou a apitar sua locomotiva.

Ao ouvir os apitos do trem, a multidão se alvoro-
çou. Todos queriam ocupar um lugar onde pudessem 
ver de perto os pracinhas. Com muitos apitos, o trem 
chegou à estação e parou para o desembarque dos cin-
co heróis. A essa altura dos acontecimentos, os alunos 
que se encontravam agrupados de forma organizada 
se dispersaram totalmente. As janelas dos pavimentos 
superiores dos sobrados da praça estavam lotadas de 
gente. Esperando ver os heróis, todos mantinham os 
olhares na porta da estação onde não houve discursos 
de quem quer que seja.

Em dado momento, houve uma forte movimen-
tação de pessoas em frente à porta de saída e por elas 
passaram os pracinhas. De onde eu estava vi um ca-
pacete voar aos ares. Depois fiquei sabendo que, num 
momento de euforia, João Baccarelli o havia atirado. 
Pelo meio da rua, os pracinhas iniciaram a caminha-
da rumo ao primeiro local previamente programado. 
Os soldados passaram e todos os acompanharam. A 
rua estava lotada. Em dado momento, um aluno me 
perguntou: “Você está vendo na janela desse sobrado 
aquela mulher chorando?”. Respondi que sim. E ele me 
disse: “Ela é a mãe do Casto Cáu”. Aquele momento 
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Fig 119 – Monumento aos pracinhas –  
roubaram o cachimbo da cobra

ficou gravado em minha mente.
Já não era mais um choro de tristeza por ver o 

filho partindo, mas as lágrimas de alegria por ver o fi-
lho voltando. Não era um choro de saudade. Não era 
um choro de desespero. Era um choro de emoção por 
ver seu filho de volta. E para uma mãe de sentimentos 
normais, um filho é sua maior riqueza.

Estávamos iniciando a caminhada acompanhan-
do os pracinhas quando o trem passou apitando rumo 
à cidade do Amparo. Certamente, o maquinista devia 
ser bem-humorado e dotado de espírito participativo 
e comunitário, pois ele foi apitando até que o trem 
desapareceu na primeira curva. Silenciaram os apitos 
do trem e a Banda de Música da Corporação Musical 
Santana de Pedreira entrou em cena. No meio da po-
pulação, ela ia caminhando rumo ao centro da cida-
de. E, entre os vibrantes dobrados que a banda tocava 
emocionando ainda mais a população, ela tocava tam-
bém a Canção do Expedicionário, cuja letra e música se 
encontram nas páginas seguintes.

DO RECONHECIMENTO DOS MÉRITOS, DAS 
CONCESSÕES E DAS HOMENAGENS

Aqueles que foram para a guerra muitas vezes 
tiveram os fuzis dos inimigos apontados para seus pei-
tos. Poderiam tombar a qualquer momento. Muitos 
tombaram e 454 deles foram sepultados no cemitério 
de Pistoia, na Itália. Pedreira recebeu a graça de ter 
seus cinco pracinhas de volta. Não era fácil saber que a 
qualquer momento poderiam tombar mortos. Não era 
fácil também atirar para matar uma pessoa que nem 
se conhecia. A tensão de quem se encontra em campo 
de batalha é intensa. Os pracinhas pedreirenses eram 
dignos de todo respeito. As autoridades municipais 
prestaram aos pracinhas as seguintes homenagens:

• em 04-12-1964 pela Lei nº 466, sancionada 
pelo prefeito Adolpho Lenzi, foi dado o nome 
de Largo dos Expedicionários para a área que 
fica na Vila São José e em frente à ponte San-
tana (onde foi construído o monumento da 
“cobra fumando”);

• pela Lei nº 521, de 20-09-1966, sancionada 
pelo prefeito Adolpho Lenzi, a Prefeitura pa-
gou a anuidade de João Carlos Baccarelli na 
Universidade Católica de Campinas, por ser 
filho de ex-combatente das Forças Expedicio-
nárias Brasileiras;

• pela Lei nº 570, de 23-10-1967, sancionada 
pelo prefeito Adopho Lenzi, a Prefeitura pagou 
outra anuidade de João C. Baccarelli;

• em 11-12-1972, a Lei nº 757, sancionada pelo 
prefeito Oswaldo T. de Magalhães, autorizou o 
Executivo a conceder bolsas de estudos a to-
dos os filhos dos expedicionários;

• em 12-09-1967, foi aprovada a Lei Federal nº 
5.315, que concedia, onde houvesse vaga, 
um emprego ao ex-combatente da Segunda 
Guerra Mundial, desde que compatível com a 
formação escolar e o nível cultural do reque-
rente;

• tornou-se uma tradição em Pedreira, todo dia 
8 de maio, mandar rezar uma missa em ação 
de graças, e muitas vezes se promoviam almo-
ço ou jantar de confraternização dos ex-com-
batentes com autoridades e convidados;

• houve a Lei (Federal) nº 6.592, de 17-11-1978, 
que concedeu o direito de o ex-combatente 
da Segunda Guerra Mundial receber uma pen-
são. Essa lei gerou polêmicas nos tribunais;

• outra homenagem prestada pelo governo 
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municipal aos pracinhas foi a Resolução nº 
4/67, de autoria do vereador Silvio Lazarini 
e aprovada pela Câmara Municipal, decla-
rando a condição de Cidadão Benemérito 
aos pracinhas: Caetano Vicentini, Casto Cáu, 
Fernando Cassaro, José Maria Lopes e João 
Baccarelli;

• no ano de 1968, o Poder Público municipal 
construiu e inaugurou o Monumento aos Pra-
cinhas (Fig. 119), localizado na Vila São José, 
em frente à ponte Santana, sobre o rio Jagua-
ri e na extremidade da Rua São José. Nesse 
monumento, a “cobra” tinha um cachimbo na 
boca, porém o roubaram. Ainda nesse monu-

mento existe uma placa com o seguinte texto: 

“Homenagem da Prefeitura e da Câmara 
Municipal de Pedreira. Aos seus heróis da Segunda 
Guerra Mundial CASTO CÁU - CAETANO VICENTINI 

- FERNANDO CASSARO - JOSÉ MARIA LOPES - 
JOÃO BACCARELLI.    PEDREIRA       MCMLXVIII

ADOLPHO LENZI - PREFEITO MUNICIPAL”.

• ao comemorar os 500 anos do Brasil e 55 anos 
do final da Segunda Guerra Mundial, o Execu-
tivo municipal colocou mais um pequeno mo-
numento no mesmo balão onde se encontra a 
“cobra fumando” (Fig. 120).

Fig. 120 -  Monumento comemorando os 55 anos do final da Segunda Guerra Mundial e os 500 anos do Brasil
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• outras homenagens podem ter sido prestadas 
sem conhecimento do autor deste livro.

Alguns dados pessoais dos pracinhas:

Caetano Vicentini - filho de João Vicentini e de 
Maria Galli Vicentini. Nasceu em 17-09-1919. Faleceu 
em 08-10-2000. Casou-se com Mafalda Perón Vicen-
tini, em 1949, e tiveram os filhos Wanderley José Vi-
centini (falecido), João Florindo Vicentini, Ilda Cecília 
Vicentini e Cátia Aparecida Vicentini.

Em sociedade com seu irmão Francisco Vicenti-
ni, atuava no armazém de secos e molhados na Rua 
Antônio Pedro, em Pedreira. Depois ingressou como 
sócio-proprietário da Cerâmica Santa Cecília Ltda., de 
onde saiu para explorar uma cerâmica na cidade de 
Amparo, tendo residido e falecido nessa cidade.

Casto Cáu - filho de Antônio Cáu e de Estela 
Massom Cáu. Nasceu em 29-04-1920 e faleceu em 26-
01-1996. Em 1948, casou-se com Elydia Manzato Cáu 
de cujo casamento nasceram Maria Aparecida, Maria 
Helena e José Augusto (falecido). Casto trabalhou na 
Cerâmica Santa Rita (dos Rizzi), na Nadir Figueiredo 
S.A. Ind e Com., na Cerâmica São Luiz Ltda., na Ce-
râmica Santa Isabel Ltda. E, por último, trabalhou na 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Casto foi 
condecorado com a Medalha de Campanha.

Fernando Cassaro - filho de Conrado Cassaro e 
Maria Moreto Cassaro. Nasceu em 24-05-1919 e fa-
leceu em 12-5-1985. Em 25-01-1947, casou-se com 
Leonilda Riguetti Cassaro e tiveram os filhos Amauri, 
Shyrlei e Maria Cristina.

Fernando trabalhou sempre na Cerâmica Santa-
na S.A. (Isoladores Santana) onde se aposentou.

Nota: A viúva dona Leonilda informou que Fer-
nando nasceu no distrito de Arcadas, de onde 
partiu para a guerra. Enquanto ele lutava na Itália, 
sua família mudou-se para Pedreira.

João Baccarelli - filho de Miguel Baccarelli e de 
Bianca Afini Baccarelli. Nasceu em 20-03-1920 (vive 
em 2012). Quando partiu para a guerra era casado 
com Maria Domingas Corazza Grandezzi e tiveram os 
seguintes filhos: Lurdes, João Carlos, Antônio Pedro, 
Bianca Mari, Walter e Ítalo Francisco.

João sempre trabalhou em suas atividades 
mecânicas.

José Maria Lopes - filho de Pedro Lopes e de 
Etelvina Lopes, porém foi criado por Maximiliano Lopes 
e dona Judit Lopes, seus tios. Nasceu em 06-04-1920 e 
faleceu em 09-05-1974. Casou-se com D. Joana Russo 
Lopes e tiveram os seguintes filhos: Maria Gioconda, 
José Maria Lopes Filho, José Francisco e José Henrique 
(falecido). Trabalhou desde os 14 anos na Companhia 
Fiação Santa Sofia (Fiação Pedreira), do Dr. Sylvio de 
Aguiar Maya, até ser convocado para a guerra.

Após retornar da guerra, trabalhou como encana-
dor na Prefeitura Municipal, e em seus últimos tempos 
de trabalho foi servente no Grupo Escolar Morvan Dias 
de Fiqueiredo de onde se afastou por motivo de saúde.

Todos os pracinhas pertenciam ao 6º Regimento 
de Infantaria (Regimento Ipiranga). Antes de partirem 
para a guerra, receberam três fases de treinamento 
em Caçapava, Taubaté e Rio de Janeiro.

QUE OS NOMES DESSES HERÓIS JAMAIS SEJAM  
APAGADOS DA HISTÓRIA DE PEDREIRA.
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RIO JAGUARI - OUTRORA 
BONITO, RICO E FORTE

Sempre foi da própria natureza do ser humano 
fixar habitação em torno de rios, lagos ou até de pe-
quenos córregos, desde que a água esteja presente 
para facilitar sua luta pela sobrevivência. Não há ne-
cessidade de se examinar as grandes e históricas cida-
des que se encontram às margens dos rios Sena, Pó, 
Tâmisa, Jordão, Nilo, Danúbio e tantos outros que se 
encontram em outros continentes para comprovarmos 
essa tendência do ser humano. Basta olharmos para as 
cidades de Lindoia, Amparo, Socorro, Mogi Guaçu, Pi-
racicaba, Atibaia e tantas outras que surgiram às mar-
gens de cursos d’água. Não se sabe o local certo, mas 
havia por aqui seis aldeias de índios.

Certamente, no início da formação de nossa cida-
de, o rio Jaguari teve influência positiva nas pessoas que 
decidiram aqui fixar moradia e 
travar a luta diária. Nosso rio, 
além de suprir as necessidades 
das pessoas como irrigação de 
plantações, teve muita impor-
tância também nas atividades 
industriais e econômicas. É 
oportuno salientar também 
que ele foi decisivo para que a 
engenharia da época determi-
nasse o traçado da estrada de 
ferro da Companhia Mogiana 
passando por nossa cidade.

Além da utilidade de 
suas águas como força de 
trabalho (as rodas-d’água), 
energia e fonte de alimen-
tos, não se pode deixar de 
considerar que também sua 
beleza deve ter exercido fas-
cínio aos primeiros morado-
res que aqui se estabelece-
ram. Suas curvas, suas ilhas, 
suas águas caminhando se-
renamente em alguns pon-

tos e aceleradamente em outros, formando turbulen-
tas corredeiras, lhe davam um encanto todo especial. 
Outrora, com suas águas claras e límpidas, cercadas 
pelo verde de frondosas árvores, refletia ao dia nosso 
céu azul salpicado por nuvens brancas e, à noite, suas 
águas serenas espelhavam o brilho de estrelas cinti-
lantes vagando no infinito.

O colorido e o cantar dos pássaros que às mar-
gens do rio viviam se constituíam em mais uma atração 
aos olhos de pessoas felizes que sabiam contemplar as 
belezas da vida. No silêncio da noite, de vários pontos 
de suas margens admirava-se o refletir das luzes da ci-
dade que nos levava ao romantismo, ao devaneio.

O magistrado Arthur Moreira de Almeida, que 
passou parte de sua infância na Fazenda Bela Vista, aqui 
em Pedreira, deixou registrado muitos fatos e passagens 
de sua vida. Dizia o Dr. Arthur que o rio tinha muitos 
peixes e falava também da caça aos passarinhos que 

contemplava quando deitava 
na relva em frente à ilha dos 
Pombos (atual ilha São João, 
que fica mais ou menos na 
altura do número 280 da Rua 
XV de Novembro).

Além dos encantos de 
sua beleza, o rio era gene-
roso com os habitantes de 
suas margens e lhes oferecia 
alimentos como dourados, 
piracanjubas, piaparas, pia-
vas, curimbatás, xamborês, 
pirapitingas, bagres, mandis, 
lambaris, cascudos, peixes-
-espada e outros que enri-
queciam qualquer refeição.

No ano de 1937, Va-
lentin Steula (pai do autor 
deste livro) foi morar em 
uma casa da Rua XV de No-
vembro, mais ou menos na 
altura do número 240. O 
quintal dessa casa fazia fun-
do com o rio e no terreno de Fig. 121– Luiz e Silvio Broglio com um dourado

Rio Jaguari
CAPÍTULO VI
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cima ficava a fábrica dos Ferrari que beneficiava ce-
reais e fazia também fubá, canjica e farinha de milho 
torrada. Os resíduos desses cereais desciam pelo rio, 
mais precisamente em uma espécie de lago com água 
calma, pois a roda-d’água estava parada. Pela manhã, 
abria-se a comporta e a roda girava para acionar os 
equipamentos e as máquinas da fábrica; o local apre-
sentava uma corredeira muito forte.

Os resíduos que corriam para o rio formavam 
uma “ceva” da qual os peixes se alimentavam. Valentin, 
que era pedreiro, em muitas tardes, ao chegar em casa, 
pegava uma vara com isca e ia até o rio, onde a com-
porta já estava fechada, e em pouco tempo fisgava uma 
bela piracanjuba, ou dourado, ou piapara de carne sau-
dável e saborosa, pois o rio não era poluído.

O rio era tão piscoso que Luiz Zanini, um pedreiro 
que residia em um sítio em frente ao complexo empre-
sarial de Nadir Figueiredo, na SP-95, muitas vezes ven-
dia o dourado e só depois ia até o rio para pescá-lo, e o 
encontrava mesmo, pois esses peixes habitavam o rio 
Jaguari em profusão. Outro pescador apaixonado pela 
pesca de dourado foi Luiz Broglio Sobrinho, que em sua 
juventude foi funcionário da Porcelana São Sebastião. 
Luiz ficava no piso da fábrica onde estavam instalados os 
tamborões que preparavam as massas cerâmicas. Esse 
piso ficava mais ou menos dois metros mais alto que o 
espelho d’água do rio que tinha em seu leito muitas pe-
dras e cacos de louça. Era lugar de corredeira, sempre 
preferido pelos dourados. Ali era o lugar preferido de 
Luizinho. A única inconveniência era que por causa da 
altura, quando o peixe era fisgado, era necessário que 
alguém ajudasse a trazê-lo para cima. Na Fig. 121, se vê 
Luiz com um belo dourado e seu irmão gêmeo Silvio que 
o ajudou a tirar o peixe do rio.

Desde tempos remotos era grande e notável a 
quantidade de peixes desse rio.

No livro intitulado “Repertório das Sesmarias”, 
publicado pela Secretaria de Estado da Cultura – Depar-
tamento de Museus e Arquivos – Divisão de Arquivos do 
Estado, p. 169 e 170, já falam da piscosidade do rio Jagua-
ri. Esse livro publicou de forma resumida o que consta dos 
livros que registraram as concessões de sesmarias entre 
os anos de 1721 e 1821. O texto que aqui será citado se 
encontra no livro nº 2, portanto, foi publicado mais ou me-
nos no final da década de 1720. As páginas acima citadas 
abordam a concessão de uma sesmaria (texto na íntegra, 
conforme consta):

“FRANCISCO PAES DA SILVA, bairro de Atibaia. 
Uma legua de terras no rio Jaguary, começando da bar-
ra de um ribeirão que está no caminho dos Batataes do 
outro lado que chamam Feijão Queimado, e pela língua 
de terra Camanducaia, pelo dito rio de Jaguary acima até 

um salto de um campo onde os Guarulhos tem sua pes-
caria, e dahi cortando para o sertão até o rio Mogy pelo 
rumo do norte, ou quarta de Noroeste e dahi pelo rio de 
Mogy abaixo até um salto que faz o dito rio de Mogy que 
esta na ressaca do campo do mesmo rio”. (Lv. 2, fl. 56)

Nota do autor: Feijão Queimado, na antiguidade, 
ficava abaixo do bairro Duas Pontes. Língua de 
terra é aquele pedaço de solo que fica entre 
dois rios que se aproximam para formarem um 
só. E, de acordo com o parecer do historiador 
Dr. José Eduardo Pimentel de Godoy, o local de 
pescaria dos guarulhos era mais ou menos onde 
se encontra a usina hidrelétrica que foi construída 
pela empresa Nadir Figueiredo. Guarulhos eram 
os índios que habitavam área próxima à cidade 
de São Paulo, tanto é que a cidade de Guarulhos 
assim foi denominada por causa desses indígenas 
que habitavam aquela região. Deveria haver forte 
motivo para que aqueles silvícolas caminhassem 
tanto para virem pescar em nosso rio.

A piscosidade do rio Jaguari, no entanto, ficou na 
saudade. Nós, humanos, argumentando em nossa defe-
sa a necessidade de progredir utilizando de tantos ou-
tros artifícios, muitos dos quais bem-intencionados, fo-
mos lentamente arruinando tantas e tantas boas coisas 
que a natureza nos dava. O desmatamento, não apenas 
à beira do rio, mas em toda região, foi avançando, tor-
nando cada vez mais escassas as fontes de alimentação 
dos peixes. A cada casa que se construía, a cada indús-
tria que se instalava, a poluição aumentava, escurecen-
do as águas, contaminando-as e privando-as cada vez 
mais do precioso oxigênio tão necessário à vida. Tam-
bém os agrotóxicos contribuíram para alterar as condi-
ções naturais da vida aquática.

Uma barragem foi construída a aproximada-
mente quatro quilômetros abaixo da cidade, mais pre-
cisamente entre as Fazendas Fortaleza e a Jaguari (esta 
última já no município de Campinas) para a construção 
de uma usina hidrelétrica que forneceu energia para 
indústria de louças da empresa Nadir Figueiredo S.A. 
Além dessa, já havia outras duas acima da cidade, e 
muitas outras surgiram no rio Piracicaba, que é uma 
continuação do nosso rio Jaguari.

A importância das matas na alimentação dos 
peixes não está no fato de algumas amoreiras, inga-
zeiros ou quaisquer outras árvores frutíferas deixarem 
seus frutos caírem diretamente na água quando madu-
ros. Nas florestas, principalmente em regiões serranas 
como a que se encontra Pedreira, centenas de árvores 
produzem frutos semelhantes a coquinhos ou com es-
pécies mais robustas de sementes que na época certa 
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vão ao chão. Com o passar do tempo elas sofrem um 
processo de fermentação e, depois, com as chuvas e 
por meio dos córregos, são conduzidas aos rios onde 
chegam prontas para alimentar os peixes, principal-
mente os frugívoros.

Onde desaparecem as matas desaparecem os 
peixes também. Mas há outros motivos para isso. Algu-
mas espécies necessitam migrar rio acima para desova-
rem e procriarem. E essa atividade natural, se tornou 
muito difícil, se não impossível, por causa das três bar-
ragens existentes em nosso rio. Muitas foram as vezes 
que, no verão, grande número de pessoas se aglomera-
va em frente ao prédio que abriga as máquinas da Usina 
Macaco Branco e com os olhos voltados para a queda-
-d’água abaixo da comporta assistiam à piracema.

Era um espetáculo maravilhoso ver milhares de 
peixes, das mais variadas espécies e tamanhos, dando 
saltos longos que mais pareciam voar para tentar atin-
gir o patamar superior de onde prosseguiriam rumo 
aos locais em que desovariam. Muitos conseguiam, 
mas nem todos.

TENTATIVA DE REPOVOAR O RIO 

Como participei diretamente do episódio a se-
guir narro a história falando na 1ª pessoa.

A população de Pedreira e muitos de meus ami-
gos lamentavam não haver mais em nosso rio Jaguari 
os peixes que em outra época proliferavam. No ano de 
1972, candidatei-me a vereador e prometi a meus ami-
gos que, se eleito, trabalharia para repovoar o rio com 
peixes, pois sempre lia nos jornais movimentos dessa 
natureza. Fui eleito e, de fato, logo de início apresentei 
a indicação nº 21/73, a qual foi aprovada pela Câmara, 
para que o prefeito agisse nesse sentido. E, no dia 28 
de maio do mesmo ano, o prefeito Sérgio Ferrari Ros-
si, meus amigos (já falecidos) Nério Luiz Pavan, Alfre-
do Daldosso e eu fomos até a Estação Experimental de 
Biologia e Piscicultura, na cidade de Pirassununga, onde 
fomos recebidos pelo seu chefe, sr. Fuad Azuguir, que 
nos levou a conhecer as instalações da instituição e nos 
mostrou os peixes apaiarí (acará-açu) e o tucunaré, que 
na época se encontravam em fase de aclimatação aqui 
no Sul, pois eram peixes da região Norte, mais quente 
que a nossa. Atualmente já estão aclimatados.

Ao sr. Fuad manifestamos nossa intenção de re-
povoar o rio Jaguari que se encontrava em decadência 
e dissemos que esperávamos a ajuda de Pirassunun-
ga. Após tomarmos o típico café brasileiro, o sr. Fuad 
nos fez uma longa explanação sobre a complexidade 
que envolve o desenvolvimento de peixes em um rio. 
O teor de oxigênio na água, a alimentação, a poluição 
e outros fatores determinam se um rio está ou não em 

condições de desenvolver a vida aquática.
Falou da necessidade de se proceder a um estu-

do geral para se conhecer as condições do rio Jaguari e 
depois nos contou a seguinte história: 

Certo dia ele recebeu a visita de um prefeito de 
uma cidade mineira solicitando que, no rio que passa-
va por sua cidade, soltassem muitos peixes. O sr. Fuad 
esclareceu que preliminarmente era necessário efe-
tuar um estudo das condições gerais do rio, quando 
então se saberia se haveria ou não a possibilidade dos 
peixes proliferarem.

No entanto, o prefeito solicitante, um tanto ar-
rogante, desprezou a teoria de Fuad e entrou em con-
tato com um político em Brasília. Com a interferência 
desse político, o Ministério da Agricultura expediu uma 
ordem para que a Estação de Pirassununga atendesse 
ao pedido do prefeito mineiro. Sem nada mais a fazer, 
o sr. Fuad solicitou que o prefeito indicasse quais os 
peixes que preferia. Dourados, piracanjubas, piaparas, 
pirapitingas e outros peixes de bons tamanhos foram 
os escolhidos pelo prefeito, que em verdade pretendia 
adquirir prestígio junto aos moradores e principalmen-
te com o eleitorado de sua cidade.

O sr. Fuad e seus colaboradores carregaram três 
caminhões-tanques com peixes coletados no rio Mogi 
Guaçu e se dirigiram para a cidade mineira. É evidente 
que, antes dos peixes serem colocados nos caminhões, 
eles receberam uma plaquinha com códigos correspon-
dentes à data da coleta, o tamanho e o peso do peixe e 
outros dados de interesse técnico. Lá na cidade mineira, 
o sr. Fuad pediu ao prefeito que escolhesse os lugares 
para a soltura dos peixes, o que de fato foi feito.

O sr. Fuad disse, no entanto, que as águas deterio-
radas do rio estavam impróprias para a piscicultura; e os 
peixes que lá foram soltos algum tempo depois estavam 
sendo pescados no Rio Grande, a 600 quilômetros rio abai-
xo. Não havia naquele rio condições de sobrevivência.

O Sr. Fuad se prontificou a vir a Pedreira examinar 
as condições gerais do rio Jaguari. Mas, apesar de rei-
terarmos nossa solicitação diversas vezes, nunca rece-
bemos a visita daquele técnico. Houve pessoas que jul-
garam que não fomos atendidos porque estávamos em 
período revolucionário e éramos partidários do MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro), e o governo fede-
ral e a oposição municipal integravam a Arena (Aliança 
Renovadora Nacional). Assim, não pude cumprir minha 
promessa aos eleitores. O semanário “O Pedreira”, nº 
533, de 02-06-1973, noticiou o fato acima relatado.

DESMATAMENTO E NASCENTES

Nossas nascentes lentamente foram sofrendo re-
dução de suas águas, algumas desapareceram. Há os que 
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culpam o desmatamento como causador da redução do 
fluxo de água. E não se pode duvidar dessa afirmação, 
pois as terras não cobertas por matas, as que servem 
para pastagens e agricultura, vão lentamente sofrendo 
uma espécie de pisoteio e cozimento pelo calor da luz 
solar. Nessas condições, as águas têm dificuldades para 
a penetração no solo e para atingir o lençol freático. Va-
lentin Steula, com 103 anos de idade, relembra com tris-
teza dos córregos, abundantes em águas, existentes na 
primeira metade do século passado, quando comparados 
com a miséria de água que por eles passam em nossos 
dias. Havia peixes que desapareceram.

A pouca água que vem de nossas nascentes dei-
xou nosso rio Jaguari tremendamente empobrecido, 
quase seco. No passado, nos intervalos dos jogos de fu-
tebol, os jogadores que jogavam em campos ribeirinhos 
iam até o rio e bebiam daquela água que era muito lim-
pa. Ninguém mais se atreve a fazer uma coisa dessas. 
Não bastassem os esgotos residenciais, temos ainda os 
comerciais, os industriais e os de empresas prestadoras 
de serviços. Esses esgotos lançam ao rio todo tipo de 
produtos químicos que vão desde os detergentes do-
mésticos, ácidos de relativa periculosidade, e muitos 
outros produtos de uso corriqueiro, como o solupam, 
por exemplo, usado nas lavagens de caminhões. E para 
agravar a situação que deixou nosso rio como uma cari-
catura do passado, tivemos ainda o descalabro da reti-
rada de águas que foram levadas para o Sistema Canta-
reira para abastecer a população de São Paulo. No final 
deste capítulo, esse assunto voltará a ser abordado.

LAVANDO ROUPAS NO RIO JAGUARI

As mulheres que residiam em casas, cujos quin-
tais chegavam até o rio Jaguari, lavavam as roupas ali 
mesmo. Após a secagem, a roupa era passada com 
ferro aquecido a carvão. Não havia ferro elétrico. As 
mulheres que residiam no lado de cima da Rua XV de 
Novembro em geral iam até um beco que chegasse até 
o rio; eram muitas as lavadoras que se reuniam nesses 
locais para lavar a roupa, aproveitando também para 
fofocar ou bater um bom papo.

Para lavar a roupa, elas utilizavam um utensílio 
ao qual se dava o nome de “banco”. Era construído em 
madeira. Tinha esse banco uma tábua na qual as lavado-
ras se ajoelhavam para ficar mais próximas da água. Em 
cima e de lado do banco havia um pequeno quadrado 
formado por sarrafos em que se colocava o sabão em 
pedaço. As mulheres molhavam, ensaboavam e batiam 
a roupa contra a placa do banco, e depois as torciam.

Após terminar de lavar as roupas, as mulheres 
puxavam os bancos para longe do rio. Umas arrastavam 
até uns 10 metros e outras se limitavam a puxá-Ios ape-

nas uns 2 ou 3 metros. Havia também as que levavam 
o banco para casa. Não raro ocorria uma enchente du-
rante à noite e a corredeira das águas carregava muitos 
bancos rio abaixo, dos quais a maioria deles jamais eram 
reencontrados. Então, muitas mulheres esbravejavam 
em plena rua. Algumas proferiam até palavras de baixo 
calão, principalmente as napolitanas.

Veja um quadro pintado por Vera L. Manzatto 
mostrando os bancos na Fig. 122.

TORNEIRAS, CHUVEIROS E POÇOS

Torneira para o lavatório ou para a pia da cozi-
nha não existia, pois não havia serviço público para 
fornecimento de água às residências. Chuveiro para 
banho ou válvula de descarga para limpeza do vaso sa-
nitário nem se pensava.

O que se percebe pela literatura da época e pelo 
que as pessoas antigas diziam era que algumas famílias 
residiam em morros ou próximas a eles, onde havia uma 
ou mais nascentes de água. Desde que estivesse em boa 
situação financeira, a família construía o encanamento 
e chegava, às vezes, a colocar depósitos em pilares 
que eram construídos fora de casa. Desde a nascente a 
gravidade se encarregava de conduzir o precioso líquido 
até a casa. Isto antes da instalação da usina hidrelétrica. 
Algumas dessas famílias que possuíam recursos 
financeiros chegavam até a ter banheira dentro de casa 
na qual deitavam o corpo todo na água.

Havia famílias que, embora não residissem em 
locais próximos a nascentes existentes acima do nível 
da casa, compravam bombas de pistão, acionada ma-
nualmente e, assim, do poço mandavam a água em de-
pósito acima da casa mantendo canalização nos locais 
convenientes. Essas duas formas de famílias poderiam 
ser consideradas da “classe A”.

Depois vinham as famílias que seriam da “classe 
B”. Essas tinham poços no quintal das casas, porém a 
água era puxada com cordas, carretilhas, um pau re-
dondo e um balde que trazia o líquido lá do fundo. 
Para se beber, a água era colocada em um pote ou uma 
talha. Em outra vasilha, punha-se a água que era utili-
zada para preparar comida. Havia famílias que tinham 
em cima de um móvel de seus quartos uma bacia e 
uma jarra com água (Fig. 123) que era utilizada de ma-
nhã para lavar as mãos e o rosto.

Banho, na época, não era coisa muito na 
moda. Em geral, à tarde, antes de jantar, as pessoas 
lavavam as mãos e o rosto em uma pequena bacia. 
Os pés eram lavados em uma tina. Tina nada mais 
era que um barril de madeira cortado ao meio. Um 
barril cortado fornecia duas tinas. De vez em quando 
mulheres e crianças tomavam um banho. Mas isso 
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ocorria no quarto do casal e dentro de uma bacia 
das grandes. Quando se necessitava de água quente 
ou morna usavam-se as chaleiras e os fogões a le-
nha. Os homens, aos sábados, desde que o dia não 
estivesse muito frio, ou tomavam banho na bacia 
grande ou iam até o rio Jaguari, cujas águas eram de 
fato limpas. Usava-se muito mais o sabão comum. 
O sabonete, por ser mais caro, não estava muito na 
moda. O banho, porém, era apenas para os fins de 
semana ou se houvesse alguma festa especial. Na 
Fig. 124, foto de uma tina, coletada na internet.

Havia na cidade várias pessoas especializadas em 
abrir poços nos quintais das casas, em chácaras ou onde 
fosse solicitado. Abrir poços era uma técnica e, princi-
palmente, um trabalho perigoso. Havia poços em que 
a água surgia com 3 metros de profundidade e também 
aqueles que ultrapassavam os 20 metros de profundida-
de. Para cavar esses poços, o poceiro tinha que ter bom 

conhecimento, principalmente quanto ao tipo de terra 
que se encontrava no local, pois uma terra de má qua-
lidade poderia desabar e matar o poceiro no fundo da 
obra. Havia também o trabalho de revestir com tijolos a 
parede circular do poço para dar segurança à obra.

Depois das “classes A e B” havia a “classe C”, que 
era a mais pobre e, é claro, sempre a mais sofrida. Essas 
não tinham água encanada nem poços nos quintais. Para 
lavar roupas, as mulheres carregavam a trouxa na cabeça 
e o banco de madeira embaixo do braço até o rio Jaguari. 
O pior era voltar para casa com a roupa toda molhada e 
pesando muito mais. Água para beber e fazer a comida 
era na base da lata d’água na cabeça. Assim, perto ou lon-
ge, as mulheres tinham que chegar até a uma fonte de 
água potável e voltar para casa com a lata cheia.

Há até uma música que diz: “Lata d’água na ca-
beça, lá vai Maria, lá vai Maria; sobe o morro e não se 
cansa, pela mão leva criança, lá vai Maria”.

Fig. 122 – Pintura de Vera L. Manzatto ilustrando dois bancos de lavar roupas e duas lavadoras em ação
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Fig. 124 – Foto de uma tina 
de madeira onde se lavava os pés

Fig. 123 – Foto de uma jarra muito usada pelas 
famílias, para lavar o rosto pela manhã, quando 

não havia água encanada nas casas

PRAINHA
Na década de 1930 e parte da década de 1950, 

havia na curva do rio Jaguari, que fica ao lado e no fi-
nal da Rua Manoel Cavalheiro e no início da Rua Ce-
zira de Queiroz uma chácara que nos fins de semana 
se transformava numa espécie de clube de regatas. 
Ali, o pessoal, moços e moças, etc. se reuniam. Batiam 
papo, tomavam uma caipirinha e alguns até cerveja. 
Andavam de canoa, nadavam, jogavam baralho, enfim 
se divertiam sadiamente. Tinha até uma quadra para 
“bola ao cesto”.

Fig. 125 – Quadra de bola ao cesto na prainha, 
atrás do Grupo Escolar Cel. João Pedro (foto cedida 
gentilmente por Ana Lourdes Ganzarolli Thomazini)

A entrada dessa chácara ficava exatamente atrás 
e à esquerda do Grupo Escolar Cel. João Pedro de Go-
doy Moreira. O local era muito arborizado e fresco, o 
que criava um ambiente muito agradável, principal-
mente nos dias quentes de verão.

O nome desse local era “prainha”. As quadras de es-
portes ficavam à disposição dos frequentadores para tor-
nar o lugar vibrante (Veja parte de uma quadra na Fig. 125).

Fig. 126 – Maria Lenk moça e idosa

Maria Lenk, filha de família alemã, nasceu em 
São Paulo, em 15 de janeiro de 1915, e faleceu no Rio 
de Janeiro, em 16 de abril de 2007, com 92 anos de 
idade. Foi a primeira brasileira a competir numa Olim-
píada, em Los Angeles. Foram tantos seus feitos vito-
riosos que ela foi homenageada no Rio de Janeiro. No 
Complexo Esportivo Cidade dos Esportes, na Barra da 
Tijuca, o setor das piscinas recebeu o nome de Parque 
Aquático Maria Lenk.

Foi o alemão Augusto Lube e sua esposa que 
convidaram Maria Lenk a vir a Pedreira lá pelo final da 
década de 1930. Augusto era técnico da Companhia 
Fiação do Dr. Sylvio Maya.
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Aqui em Pedreira ela nadou nas águas do rio Ja-
guari que ainda eram cristalinas.

A Prainha ficou na lembrança dos que viveram em 
Pedreira naquela época em que a cidade não era habitada 
por um povo, mas por uma família. Na Fig. 127, há uma foto 
de Jaime Ferrari, com terno, se divertindo na praia.

Atualmente, em frente e abaixo da cidade rara-
mente nota-se alguém nadando, até porque, além da 

poluição, não temos mais água. Poucos são os lugares 
com alguma profundidade. A maioria do leito do rio é 
constituído por pedras, e a natação é impraticável.

Acima da cidade ainda há lugares onde se pode 
nadar, embora já estejam reduzidos em razão do bai-
xo nível das águas prejudicadas pela retirada de águas 
conduzidas para o Sistema Cantareira, que abastece a 
cidade de São Paulo.

Fig. 127 – Jaime Ferrari à beira do rio na prainha



217

Fig. 128 – Foto (montada) 1. Talviano Camilotti, 2. Alfredo Daldosso e 3. Aureliano Gonçalves, o Vale

AFOGAMENTOS

No passado, quando o rio tinha muita água e nas 
tardes quentes de verão, via-se muita gente nadando, ma-
riscando e brincando na água. Havia as imprudências: os 
que almoçavam e logo iam para o rio; os que abusavam 
da bebida e depois perdiam o controle dentro da água; e 
também os que entravam no rio sem saber nadar e nem 
sempre podiam contar com a sorte.

Era grande o número de pessoas que morriam 
afogadas. Havia até uma crença popular que dizia: “Esse 
rio precisa de sete vidas por ano. Este ano já morreram 
quatro, ainda faltam três”. Eram tantas as mortes por 
afogamento que já havia até pessoas especializadas em 
procurar corpos no fundo do rio. Eram eles: Tarvinio Ca-
milotti, Alfredo Daldosso e Aureliano Gonçalves, conhe-
cido como “Vale”. Eles tinham uma boa canoa e varas de 
bambu com ganchos apropriados para encontrar e trazer 
à tona os afogados. Com esses apetrechos, procuravam 
os corpos no fundo do rio, mas não era fácil encontrá-los, 
pois boa parte deles descia com a correnteza da água e 
só eram encontrados dois ou três dias após o afogamen-

to, quando o corpo flutuava (na Fig. 128, uma foto mon-
tada) mostra os três canoeiros que muito se dedicaram 
a encontrar corpos afogados). Outra pessoa que estava 
sempre presente em lugares onde se procuravam corpos 
afogados era José Razole, um grande mergulhador, que 
agia mais sozinho.

Muitas foram as vezes em que o pessoal de Pe-
dreira conseguiu encontrar os corpos. Houve ocasiões 
em que o Corpo de Bombeiro de Campinas foi chama-
do, pois a situação era difícil. Em outras oportunida-
des, os corpos só apareciam após três ou quatro dias. 
Apareciam boiando, às vezes vários quilômetros abai-
xo do local onde tinha ocorrida o afogamento.

Após a retirada de água para o Sistema Canta-
reira, reduziu-se muito o número de afogamentos. Se 
alguém cair no rio atualmente corre muito mais o risco 
de morrer por traumatismo craniano que por afoga-
mento. Há lugares em que se encontram mais pedras 
que água. Há também os clubes recreativos, muitas 
casas e chácaras que têm piscina. E as águas poluídas 
também repelem os que gostam do rio. Assim, os ba-
nhistas se afastaram do rio Jaguari.
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O JAGUARI ERA UM RIO MUITO FORTE

Vindo lá da serra da Mantiqueira, perto das cida-
des de Sapucaí-Mirim, Itapeva, Camanducaia, Extrema, 
Toledo e outras cidades mineiras, o rio Jaguari vinha opu-
lento banhando cidades paulistas. Era um rio forte. Em 
sua caminhada rumo ao oceano as forças de suas águas 
acionavam máquinas, monjolos e proporcionavam ou-
tros benefícios aos ribeirinhos que dele desfrutavam, 
até mesmo dos belos peixes que nesse rio havia. Antes 
de comentar os benefícios que o rio trazia a Pedreira, é 
interessante transcrever o trecho de uma matéria escri-
ta pelo magistrado Dr. Arthur Moreira de Almeida, que 
nasceu na cidade de Amparo, em 11-04-1872; quatro 
anos depois, em razão da morte de sua mãe, veio morar 
com seus avós na Fazenda Bela Vista (Morro do Cristo). 
Passou sua infância aqui em Pedreira, foi desembarga-
dor em São Paulo e faleceu em 06-07-1956.

No período em que estudava em São Paulo e mes-
mo após ter se formado em direito, Dr. Arthur trabalhou 
para a emancipação do município de Pedreira, junto a 
seu tio-avô Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Mo-
reira (Dr. Arthur, que chegou a ser procurador de João 
Pedro, era neto de José Pedro, irmão do fundador.).

O trecho que o Dr. Arthur deixou escrito dizia 
(ortografia atualizada):

“O monjolo que a tradição oral dá como inven-
tado pelos portugueses, ou melhor, trazido pelos por-
tugueses, que viram esse engenho na Ásia, e que aqui 
o imitaram, era assaz primitivo. Feito a machado por 
qualquer carapina, era destinado a pilar arroz a fazer 
farinha de milho.

O pequeno sitiante, tão logo tomava posse de 
algum pedaço de terra, assentava o monjolo próximo 
a um riacho ou ribeiro cujas águas deviam movimentá-
-lo, para a socagem dos referidos cereais.

Na fazenda de minha avó, em Pedreira, foi as-
sentado, entre os anos de 1875 a 80, um monjolo próxi-
mo ao rio Jaguari. Através de uma canaleta, recebia ele 
as águas deslizantes, vindas de um açude construído 
na correnteza do rio. Na tosca casa do monjolo, cober-
ta de sapé, algumas escravas eram encarregadas do 
fabrico da farinha de milho, usando grandes tachos de 
cobre com o milho já triturado.

Daí saíam grandes e redondos 'bijus' bem quen-
tinhos, antes de serem reduzidos propriamente a fa-
rinha. Eu, em companhia de minha avó, ia frequente-
mente ao rancho do monjolo. E deliciava-me em comer 
os “bijus” que as crioulas me davam.

O monjolo trabalhava dia e noite conforme dizia 
a quadrinha popular:

Bate, bate, noite dia,

Bate, bate, sem cessar,
Na grota funda e sombria,
O monjolo a triturar.

Mas quando não havia milho para socar, era o 
engenho imobilizado por um calço de madeira colocado 
por baixo de sua cabeça, conservando-o suspenso e sem 
possibilidade de funcionar. Acontecia, porém, ouvir-se 
de quando em quando, noite alta, o bater cadenciado e 
contínuo do monjolo, que havia sido imobilizado.

As escravas diziam que era o Saci que destrava-
va o monjolo, fazendo-o trabalhar. E todos assustados 
punham-se a rezar, acompanhando a Sinhá que tam-
bém acreditava haver nisso a atuação do demônio. Na 
verdade, e sem dúvida alguma, ouvíamos distintamen-
te o bater do monjolo pela noite adentro...

Eu, pequeno ainda, sentia um medo terrível e pu-
nha-me a tremer quando as escravas davam o alarme, 
chamando nossa atenção para a casa do monjolo. Logo ao 
amanhecer do dia seguinte iam para lá várias pessoas, a 
fim de verificar o que havia acontecido. Entretanto, encon-
travam o monjolo estático, tal como o tinham deixado.

O caso é que fato existia e permanecia envolto 
em mistério, alimentado pelas superstições. E como ex-
plicá-lo se na calada da noite ninguém se aventurava a 
ir constatar o fenômeno IN LOCO?”.

Nesse mesmo escrito deixado pelo magistrado Dr. 
Arthur, p. 55, ele faz um relato que é digno de ser repro-
duzido neste livro. Tinha ele nessa época entre 6 e 8 anos 
de idade. Diz o magistrado (ortografia atualizada):

“Recordo-me, ainda, da construção de um açu-
de no Rio Jaguari, também trabalho dos escravos. Para 
canalizar a água do rio, a fim de movimentar um mon-
jolo que construíram na Fazenda, para o fabrico de fa-
rinha, os escravos adentravam o rio, seminus. Afron-
tando a corredeira, conduziam pedras enormes para a 
construção da barragem.

Espetáculo interessante ver aqueles negros, om-
bros desnudos, rebrilhando ao sol, calças arregaçadas, 
molhadíssimas, embaraçando o curso natural da cor-
rente, suspendendo o nível das águas que deslizavam 
então, em boa porção, para um rego que fora cavado, 
costeando o rio, e servindo de condutor das águas até 
o monjolo. Tudo rústico e muito primitivo”.

Nota do autor: O Dr. Arthur escreveu suas 
memórias mais ou menos no ano de 1941 e a 
fazenda em que ele residiu ficava próxima à atual 
Av. Joaquim Carlos e à esquerda da avenida que 
sobe o Morro do Cristo (o Morro do Cristo era da 
Fazenda Bela Vista). 
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Fig. 129 – Foto do magistrado Dr. Arthur Moreira  
de Almeida (gentileza de Polise de Almeida) que 
também lutou pela emancipação de Pedreira.  

O Fórum de Pedreira tem seu nome

Após a construção dessa obra fluvial (monjolo) no 
Rio Jaguari, e sem contar com os poderes da energia elé-
trica, mais quatro rodas de águas foram construídas nes-
se rio. Isso sem contar as rodas-d’água que foram cons-
truídas pelos muitos córregos afluentes do rio Jaguari. A 
necessidade transforma o ser humano em um ser criador. 
Encontrou o homem formas de aproveitar as forças das 
águas para movimentar máquinas e outros objetos úteis 
à sua subsistência. Para acionar máquinas das mais di-
versas, construiu-se no rio Jaguari, todas paralelas à Rua 
XV de Novembro, nada menos que quatro rodas-d’água. 
Elas acionavam máquinas de beneficiar café, arroz, fazer 
fubá e farinha de milho torrada, e usou-se roda-d’água 
até para acionar serrarias de madeira. Até a década de 
1940 as quatro rodas-d'água do rio Jaguari eram vistas 
funcionando, e a que foi montada por Girolamo Ferrari 
funcionou até a década de 1950.

Mesmo com a energia elétrica tendo sido ins-
talada no ano de 1912, os proprietários de empresa 
não deixaram de utilizar a estrutura já montada. Assim, 
pelo menos por algum tempo, deixaram de investir em 
fios, chaves, transformadores e motores elétricos. Ain-
da que a energia elétrica teria que ser paga, enquanto 
a corredeira do rio era gratuita.

Três rodas-d'águas já eram conhecidas pelo 
autor deste livro, mas Valentin Steula, que nasceu em 
1908, ou seja, poucos anos após a emancipação do 
município, conhecia mais uma que pelos livros fiscais 
da Prefeitura e correspondente à época pertencia à 

viúva Anna Matiuço e ficava atrás da casa nº 4 da Rua 
Manoel Cavalheiro.

Com Valentin Steula, o autor do livro foi subin-
do a Rua XV de Novembro onde à altura do nº 70 fez a 
primeira parada. Ali, na primeira metade do século XX, 
havia a roda-d’água do sr. Miguel Baccarelli que acionava 
máquinas beneficiadoras de cereais. Depois, disse Elpidio 
Baccarelli, filho de Miguel, que tal roda chegou a acionar 
a furadeira da oficina mecânica de seu pai. Com o decor-
rer do tempo, esse local foi se transformando em uma 
oficina mecânica, até porque os filhos de Miguel tinham 
a mesma preferência que o pai pela profissão. Os filhos 
eram Victório, que chegou a ser vereador e vice-prefeito, 
e Elpidio, que foi sócio da Porcelana São Jorge e depois da 
Porcelana São João; João Baccarelli, que trabalhou com 
oficina mecânica, foi sócio da Porcelana São João e um 
dos pedreirenses que foi lutar nos palcos de batalha na 
Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

A Oficina dos Baccarelli, que inicialmente con-
sertava máquinas e equipamentos agrícolas, passou a 
ser a maior e a mais tradicional oficina para consertos 
de carros e caminhões. Era ela de fato líder de merca-
do até meados de 1970.

Elpidio Baccarelli e seu filho José Geraldo infor-
maram que quem montou aquela roda d'água não foi 
seu pai e avô Miguel, e sim o sr. Domingos D’Andréa, 
de quem foi comprado até o pavilhão. Para aumentar 
um pouco a potência do engenho foi construído um pe-
queno açude (Fig. 131) que colaborava para aumentar a 
água que ia em direção à roda. 

Fig. 130 - Sr. Girolamo Ferrari, o italiano  
pioneiro das rodas-d’água no rio Jaguari



220

Fig. 131 – Foto do açude da 
roda-d’água dos D’Andréa e 
dos Baccarelli

Continuando a subir a Rua XV de Novembro, hou-
ve nova parada na altura do número 164, onde funcio-
nava outra roda-d'água, que muitos a denominavam de 
“roda-moinho”. Três registros indicam que José Zanini 
instalou essa roda-d’água e uma máquina para beneficiar 
café. São eles: a) No Cartório de Registro de Imóveis de 
Amparo, Lv. 3C, fl. 54, em 1897, consta que João Pedro 
de Godoy Moreira vendeu a José Zanini e Zanini Luiz um 
terreno que fazia fundos com o rio Jaguari (“Documentos 
para a História de Pedreira”, de Roberto PastanaTeixeira 
Lima - o Liminha); no “Almanaque do Amparo de 1907”, fl. 
269, consta que José Zanini tinha máquina de beneficiar 
café. O livro “História de Pedreira”, do Padre Stafuzza, nas 
p. 83 e 84, cita que Girolamo Ferrari, em 1916, reclama 
na Câmara Municipal que José Zanini o está prejudicando 
com uma represa no Beco Moreira César e teve como res-
posta que o caso é de competência do Poder Judiciário.

José Zanini, em data desconhecida, vendeu as 
instalações para Michelucci & Martinelli. No início da 
década de 1940, nesse local estava funcionando uma 
serraria que trabalhava com grandes toras de madei-
ra. Mais tarde, a Porcelana São Sebastião comprou 
terreno, prédio e até uma roda-d’água que chegou a 
acionar um tamborão que moía a massa para se fazer 
porcelana. De fato, no passado, para que essa roda-
-d'água funcionasse com um pouco mais de potência 

foi construído mais um pequeno açude de pedra, fato 
que gerou reclamação de Girolamo Ferrari. Vide Fig. 
132 - foto do açude dos Zanini.

O Beco Moreira Cesar, citado no livro do Padre 
Stafuzza, ficava mais ou menos na altura do nº 166 da 
Rua XV de Novembro e, mais tarde, em permuta com a 
Prefeitura Municipal, foi mudado para mais ou menos 
no número 142, da mesma rua.

No ano de 1952, a Porcelana São Sebastião desa-
tivou a roda-d’água e aproveitou a grande pilastra que 
suportava a roda e, em parte dela, construiu os sanitá-
rios que eram chamados de latrinas, e no espaço que era 
ocupado pela roda foi colocado um tablado transformado 
em depósito para barras de aço utilizadas na oficina me-
cânica que na época ficava à beira do rio.

Quanto à reclamação de Girolamo Ferrari pelo 
fato de José Zanini ter construído um açude que ele-
vou o nível da água e prejudicou a corredeira da roda 
do Ferrari, disse seu neto Jaime ao autor deste livro que 
“depois de muitos anos, por entender que o Poder Judi-
ciário nenhuma decisão tomava, decidiram abandonar a 
ação judicial”. Jaime disse ainda que em decorrência do 
açude dos Zanini, que prejudicou a corredeira, eles tive-
ram que paralisar o funcionamento de uma máquina de 
beneficiar arroz. Maria Aparecida Alvarenga de Oliveira 
disse que seu avô, Egidio Michelucci, sempre comentava 
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Fig. 133 – Açude do  
moinho dos Ferrari

Fig. 132 – Foto do açude para 
a roda-moinho dos Zanini e de 

Martinelli e Michelucci
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sobre essa desavença entre Ferrari e Zanini.
Se bem analisado, Girolamo teve alguma influên-

cia no início das atividades cerâmicas em Pedreira, pois 
foi ele que cedeu um pedaço de terra para que seu amigo 
italiano, Bonadiu, tentasse fabricar peça de barro verme-
lho, resultando daí, em função das dívidas, a venda do 
equipamento aos irmãos Rizzi que então “porcelanizou” 
as atividades ceramistas. O empreendimento de Girola-
mo ficava na Rua XV de Novembro, 260 (número atual) 
ou 78 (número antigo). O local é exatamente onde o cór-
rego Caxambu ou Cascalho desemboca no rio Jaguari.

Com Girolamo trabalharam seus dois filhos: Xisto 
e Pedro. Disse Jaime, filho de Xisto, em razão da parali-
sação da máquina de beneficiar arroz e do falecimento 
de Girolamo na década de 1930, os irmãos desfizeram a 
sociedade. Xisto ficou no local e Pedro, que já havia sido 
prefeito de Pedreira, foi instalar-se com residência e má-
quinas na Praça Cel. João Pedro, nº 141, exatamente na 
casa construída e onde morou João Pedro, o fundador 

de Pedreira. Nesse local, as máquinas foram acionadas 
com motores elétricos.

Com o falecimento de Xisto, seu filho Orlando 
ainda manteve as atividades por alguns anos. Mas Jaime 
Ferrari, neto de Girolamo e amigo do autor deste livro, 
foi quem fez o seguinte relato. A fileira de pedra que se 
nota na Fig. 133, bem como nas demais fotos que mos-
tram outras rodas-d’água, não foi obra do acaso ou da 
natureza. Eram os italianos e seus camaradas, que em 
épocas de estiagem, entravam no rio e de uma em uma 
eles arrastavam as pedras até o local predeterminado 
para a formação de uma barragem capaz de elevar o ní-
vel da água, e principalmente de conduzi-la em direção 
ao que também se denominava “roda-moinho”.

Disse Jaime ao autor deste livro que, muitas ve-
zes, após dias de muitas chuvas, as pedras eram remo-
vidas pela forte corredeira. Então, ele, seu funcionário 
Cecílio Rodrigues e outras pessoas contratadas espora-
dicamente entravam no rio, quando seu nível já havia 

Fig. 134 – Fachada do prédio do Moinho de Girolamo Ferrari
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Fig. 135 – Quadro da artista Vera Manzatto mostrando duas rodas-d’água

baixado, e arrastando pedras de cima para baixo refa-
ziam os locais danificados.

Quando a cidade de Pedreira era cercada por 
matas virgens, o mesmo acontecendo com cidades 
localizadas na parte superior do rio Jaguari, as chuvas 
eram abundantes. Os transbordamentos do rio eram 
frequentes e a corredeira era muito forte. Esse fator 
devia ser considerado por todos que residissem próxi-
mo ou tivessem alguma atividade ribeirinha.

Para que as pesadas rodas-d’água funcionas-
sem, elas tinham eixos apoiados em mancais monta-
dos na parede do prédio que abrigava as máquinas e 
em pilastras que eram construídas dentro do próprio 
rio. Dessas muralhas, apenas a que foi construída pelo 
Ferrari já não mais existe. As demais ainda estão pre-
servadas no ano de 2007. O diâmetro das rodas variava 
entre 5 e 8 metros, mais ou menos.

Com base em uma foto, bem escura, cedida pela 
sra. Maria Aparecida Alvarenga de Oliveira (filha de Pe-
dro Alvarenga), a artista Vera Lucia Leite Manzatto pin-
tou um quadro no qual é possível se ter uma ideia dos 
recursos que os homens usavam no passado. A roda da 
direita era do Ferrari, e a da esquerda foi construída pe-
los Zanini e depois vendida a Michelucci & Martinelli. 

NO RIO JAGUARI SURGEM  
AS USINAS HIDRELÉTRICAS

Brasileiro, engenheiro eletricista, formado na Alema-
nha, Dr. Sylvio de Aguiar Maya venceu uma concorrência pú-
blica aberta pela Câmara Municipal; aproveitando recursos 
naturais que lhe exigiram pequenos investimentos, instalou 
uma pequena usina geradora de energia elétrica aos pés do 
morro do Macaco Branco, que fica no município de Cam-
pinas. Aproveitou uma queda-d’água e o curso natural do 
rio que na época tinha muito mais água que na atualidade. 
Construiu com homens e padiolas carregando pedras (Fig. 
136) pequenina barragem para represamento de água.

Construiu o necessário para a instalação das com-
portas que controlavam a vazão de água em momen-
tos de maior ou menor consumo de energia. Edificou o 
prédio para abrigar os geradores de procedência alemã, 
fabricados no ano de 1911, e instalou a tubulação para 
conduzir a água até as turbinas. A rede de transmissão 
e distribuição de energia exigiu bom investimento. Uma 
vista geral da usina pode ser vista na Fig. 137, e na Fig. 
138 uma vista da queda-d’água após as comportas.

Os dados a seguir foram cedidos por Márcio Antô-
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nio Biéga, quando ainda era diretor gerente da Companhia 
Jaguari de Energia. Com a denominação de Usina Macaco 
Branco, a empresa começou a funcionar com dois grupos 
geradores, sendo o gerador 1 com capacidade para gerar 
375 kW e o gerador 2 com capacidade de 448 kW.

O consumo de energia elétrica no ano 1913 era 
de 500 kW. A usina e a iluminação pública em Pedrei-
ra foram inauguradas em 01-12-1912. Inicialmente, a 
Usina Macaco Branco fornecia energia elétrica apenas 
ao município de Pedreira, parte da zona rural entre 
Pedreira e Sousas e uma pequena parte do distrito de 
Sousa, município de Campinas.

Posteriormente, a área de fornecimento de ener-
gia foi expandida atendendo também o município de Ja-
guariúna e a área do Jóquei Club, localizada na divisa dos 
municípios de Jaguariúna e Campinas. Nessa época e já 
com nova razão social, a Companhia Hidrelétrica Jagua-
ri comprava para revender energia da CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz) por meio de uma linha de 34.500 
V com origem na Usina Jaguari (propriedade da CPFL).

Em 1979, comprada pela Companhia Paulista 
de Energia Elétrica, a Companhia Hidrelétrica Jaguari 
alterou sua razão social para Companhia Jaguari de 
Energia e passou a atender somente os municípios de 
Pedreira e Jaguariúna. Fornece também para a cidade 
de Holambra pela Cooperativa de Eletrificação Rural da 
Região de Mogi Mirim.

Na década de 1950, houve a ampliação da Usina 
Macaco Branco com a instalação de mais dois grupos 
geradores, sendo um de 500 kW e outro de 1.040 kW. 
Foram necessárias a ampliação do prédio da Casa de Má-
quinas e a construção de uma pequena barragem com 
várias comportas no rio Jaguari. Em 1956, foi instalado 
um grupo gerador acionado por um motor diesel com ca-

pacidade de geração de 1.000 kW. Em razão de seu alto 
custo, em virtude da compra de combustível, esse grupo 
só operava nas horas de maior consumo de energia.

Ao relatar dados relativos à usina instalada pelo 
Dr. Sylvio de Aguiar Maya julgo, é interessante divulgar 
números que mostram a evolução dos parques indus-
triais de Pedreira e Jaguariúna, a partir do ano de 1987, 
que mostra o seguinte quadro:

CONSUMO INDUSTRIAL

ANO PEDREIRA 
(MW/h)

JAGUARIÚNA 
(MW/h) TOTAL

1987 72.035 63.881 135.916
1988 74.024 65.644 139.668
1989 77.287 69.016 146.303
1990 75.240 65.743 140.983
1991 77.400 75.202 152.602
1992 76.190 80.433 156.623
1993 81.072 95.007 176.079
1994 80.837 110.894 191.731
1995 79.688 142.191 221.879
1996 83.426 157.687 241.113
1997 91.570 181.559 273.129

Para poder suportar esse fornecimento, a em-
presa compra energia de outras geradoras e atua 
como concessionária nos termos das Normas e Re-
soluções baixadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

No ano de 2001, com a eclosão da crise ener-
gética em todo Brasil, que levou o governo federal 
a implantar um racionamento no consumo que che-
gou a afetar a produção de alguns ramos de ativi-

Fig. 136 – Foto de homens com 
padiola carregando pedras para a 
pequena represa. Foto: gentileza 
de Guilherme Moretti Júnior
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Fig. 137 – Vista geral da usina (à 
direita o morro do Macaco Branco). 
Foto: gentileza de Hygino A. Bellix

Fig. 138 – Vista da queda-d’água 
após a comporta
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dades, a Companhia Jaguari de Energia arrendou a 
usina hidrelétrica da empresa Nadir Figueiredo S.A. 
e a colocou em funcionamento como forma de mini-
mizar um pouco a crise.

Nota: É interessante informar que a Companhia 
Paulista de Força e Luz é uma empresa, e a Com-
panhia Paulista de Energia Elétrica é outra, total-
mente distintas.

Desde o início das atividades até a última déca-
da do século XX, o escritório da Companhia Jaguari ti-
nha como local a Praça Cel. João Pedro, nº 204 (esquina 
da praça com a ponte em frente à Prefeitura). Depois, 
mudou-se para a Av. Presidente Castelo Branco, 301, na 
Vila Monte Alegre, onde permaneceu por pouco tempo. 
Com o parque industrial se desenvolvendo muito mais 
na cidade de Jaguariúna, onde o consumo era maior 
que Pedreira, o escritório da empresa, no início do sécu-
lo XXI, mudou para a Rua Vigato, 1.620, em Jaguariúna.

CURIOSIDADE

Márcio Antônio Biegas, que gerenciou a em-
presa após ter sido vendida pelos herdeiros do Dr. 
Sylvio à Companhia Paulista de Energia Elétrica, con-

tou que certo dia lhe apareceu uma pessoa oferecen-
do uma foto mostrando uma junta de boi arrastan-
do, pela estrada de terra, uma turbina geradora de 
energia elétrica em direção à usina Macaco Branco, lá 
em Ingatuba. Apesar do portador da foto ter pedido 
preço alto, por achar muito interessante Márcio fe-
chou o negócio. Se olharmos essa foto com um pouco 
de saudosismo, veremos o passado transportando o 
futuro. Os diretores da nova empresa admiraram a 
foto que já se apresentava um tanto deteriorada e a 
levaram para São Paulo para uma devida restauração. 
A foto nunca mais voltou.

INÍCIO DA ENERGIA  
ELÉTRICA EM PEDREIRA

Foi de fato um acontecimento dos mais impor-
tantes do mundo o evento da energia elétrica e não 
menos aqui, em Pedreira. Lentamente, as residências 
iam colocando o que na época se chamava de “bico”. 
Um bico era um bocal com uma pequena lâmpada. As 
lamparinas a querosene que tantos danos causaram, 
até mesmo mortes de crianças, foram ficando para o 
passado. Não havia os medidores de consumo de ener-
gia. Pagava-se por cada bico que havia na casa. Nas ca-
sas, um fio, que recebia o nome de pendente, descia 
lá do alto do telhado e era colocado nos locais onde 

Fig. 139 – Casa das turbinas geradoras da Usina Macaco Branco, do Dr. Sylvio
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Fig. 141 – Traços de 
um monjolo

Fig. 140 – Pipa, puxada por 
animal, para amassar barro

interessava. Havia um prego onde o fio pendente com 
a lâmpada era colocado. Podia haver pregos em outros 
lugares o que permitia a mudança da iluminação.

Se houvesse no quarto algum doente, então o fio 
pendente com a lâmpada era colocado no prego que 
ficava no batente entre a sala e o quarto. Ocorre, tam-
bém, que nem todas as casas tinham batentes entre um 
cômodo e outro. Em boa parte delas o que havia era a 
própria parede. Diziam os antigos moradores que isso 
tudo tinha uma vantagem: com os gases exalados pelo 
querosene queimado nas lamparinas, os pernilongos se 
afastavam e deixavam os sonolentos dormir em paz.

Com o advento da energia elétrica, as rodas-
-d’água, os monjolos, as pipas, puxadas por animais, 
que amassavam o barro nas olarias, os engenhos de 
moer a cana, também puxados por animais, que tanto 
auxiliaram os seres humanos em sua luta pela sobrevi-
vência, foram ficando apenas nas lembranças de quem 
os conheceram. Houve rodas-d’água que funcionaram 
até a década de 1950 e pipas de amassar barro que 
ainda funcionavam na década de 1970. O ferro de pas-
sar roupa aquecido a carvão foi dando lugar aos ferros 
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elétricos. Mas o rio Jaguari adquiriu uma importância 
maior ainda. No lugar das rodas-d’água entrariam as 
turbinas. Enquanto as rodas movimentavam máquinas 
que se encontravam em suas proximidades, as turbi-
nas geradoras de eletricidade movimentavam máqui-
nas e aparelhos a quilômetros de distância. Fazia mais 
ainda: iluminava casas, aquecia água. Nas ruas desapa-
receram os lampiões a querosene, até aqueles que o 
Cel. João Pedro ofereceu com tanta boa vontade.

A inauguração da usina e da iluminação pública 
ocorreu em 01-12-1912, e o Tenente-Coronel João Pe-
dro de Godoy Moreira faleceu em 09-07-1913. Assim, 
Deus em sua infinita bondade, concedeu ao fundador 
de Pedreira a graça de ver, pelo menos por alguns me-
ses, iluminadas as ruas da cidade que ele fundou e tan-
to amou. Na Fig. 140 um cavalo puxando uma pipa de 
amassar barro em uma olaria e na Fig. 141, vemos o 
desenho de um monjolo.
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O RIO JAGUARI ERA FORTE MESMO

A 5.300 metros acima da Usina Macaco Branco 
e a 13 quilômetros se contarmos da Rua Antônio Pe-
dro, encontra-se mais uma usina geradora de energia 
elétrica. No linguajar popular, era chamada de usina 
baiton. Seu nome era Usina Byington. Depois passou 
a ser a Usina Jaguari e mais tarde foi adquirida pela 
Companhia Paulista de Força e Luz.

Nessa usina, a primeira unidade geradora entrou 
em atividade em 1917; a segunda funcionou em 1928; 
e a terceira, e última, no ano de 1953. O sr. Gevail José 
de Godoy, funcionário dessa empresa, disse que antes 
de a água ser desviada do rio Jaguari para o Sistema 
Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, as três 
unidades geradoras chegavam a funcionar até seis me-
ses por ano simultaneamente.

Depois que as águas foram desviadas há perío-

Fig. 142 – Foto antiga da Usina Byington (Jaguari) 
e CPFL. Gentileza de Gevail José de Godoy
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dos em que apenas uma unidade funciona. O mínimo 
que a usina chega a produzir é 2.100 kW. Boa parte do 
ano produz 2.700 kW e o máximo que consegue, nas 
épocas chuvosas, são 14.000 kW. Na maior parte do 
ano sua produção atende o município de Morungaba. 
Quando o rio está com muita água, em razão das for-
tes chuvas, ela chega a vender energia elétrica para Pe-
dreira; mas há períodos em que ela tem que comprar 
de outras empresas para poder atender Morungaba. 
Na Fig. 142, uma foto antiga mostrando duas tubula-
ções conduzindo água da represa para as turbinas.

Por decisão do Conselho de Administração da 
CPFL realizada em 18-07-2011, essa usina foi desativada 
nesse mesmo ano. Muitas outras usinas dessa empre-
sa foram desativadas na mesma data. Grande parte das 
antigas usinas hidrelétricas passou a ser distribuidora 
de energia gerada pelas grandes usinas geradoras como 
Itaipu Binacional, Furnas, Paulo Afonso, Ilha Solteira etc.

MAIS UMA USINA ELÉTRICA. Dessa vez foi cons-
truída pela empresa Nadir Figueiredo S.A. para suprir 
parte do consumo de sua fábrica e da iluminação pú-
blica da Vila, inclusive as residências. A construção foi 
total, inclusive com barragens (foi deixada escada para 
subida de peixes), compra de unidades geradoras e 
tudo mais. Essa usina (Fig. 143) foi construída pouco 

abaixo da fábrica que tinha como endereço a Av. Dr. 
Jorge Duprat Figueiredo, nº 903 - bairro do Moranquim 
(quase em frente ao Jardim São Nilo).

Com a desativação da indústria, a empresa ar-
rendou a usina para a Companhia Jaguari de Energia, 
que após reparos nos equipamentos colocou duas tur-
binas em atividade gerando cada uma 500 kW/H. Uma 
delas entrou em funcionamento em meados de 2001 
e a outra em fevereiro de 2002. Guilherme Moretti, di-
retor gerente da Companhia Jaguari, informou que no 
período de chuvas as duas unidades funcionam simul-
taneamente. Não sabe se no inverno, com a estiagem, 
isso seria possível. 

DESAPARECEU UMA CACHOEIRA. Partindo de 
Pedreira e pouco antes de se chegar ao Jardim São Nilo, 
quase na bifurcação da Av. Jorge Duprat de Figueiredo 
e Estrada Antônio Olivari, há uma ilha que no passado, 
entre ela e a Rodovia SP-95, podíamos contemplar uma 
linda e ruidosa cachoeira que tinha mais ou menos 30 
metros de comprimento e mais ou menos 2 metros de 
queda-d’água. Da sede da Fazenda Monte Nilo, que fica 
bem ao fundo do Jardim São Nilo, em muitas noites era 
possível ouvir o chuá-chuá de suas águas. Essa cachoeira 
deixou de existir quando a empresa Nadir Figueiredo 
construiu a barragem para a construção da Usina 

Fig. 143 – Foto da Usina da 
Nadir Figueiredo. Gentileza 
de Guilherme Moretti
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Hidrelétrica, fato que provocou a elevação do nível da 
água e o desaparecimento da saudosa turbulência do 
líquido embranquecido pelas espumas.

UM PATRIMÔNIO QUE  
NEM TODOS RESPEITAM

Havia empresas e pessoas que jogavam detritos 
industriais no rio Jaguari. No caso da Porcelana São 
João, a quantidade de cacos de louça e outros resíduos 
era tão grande que a largura do rio foi reduzida em 
vários metros. Quando o autor deste livro foi eleito 
vereador e empossado no ano de 1973, a fim de 
atender às reclamações de muitos populares que se 
preocupavam com o meio ambiente, apresentou um 
Projeto de Lei nº 1/73 que foi aprovado pela Câmara e 
sancionado pelo prefeito Sérgio Ferrari Rossi.

Essa lei, que recebeu o nº 764, de 22-03-1973, 
proibia e determinava punição para quem jogasse lixo 
e entulho nos cursos d’água de Pedreira. Posterior-
mente, descobriu-se que em 10-01-1967 o prefeito 
Adolpho Lenzi havia baixado o Decreto nº 106 também 
proibindo e punindo quem poluísse o rio Jaguari e os 
córregos de Pedreira. Mas apesar da lei e do decreto, 
continuaram poluindo o rio, pois nenhuma autoridade 
teve coragem de aplicar qualquer punição aos infrato-
res e assim nosso rio foi bastante prejudicado. Enche-
ram seu leito com cacos de louças.

UM PROJETO ELOGIÁVEL PARA 
TRATAMENTO DE ESGOTO

Com início mais ou menos no ano de 1991, na 
gestão do prefeito Hygino Amadeu Bellix e desenvolvido 
pelos prefeitos Hamilton Bernardes Jr., Antônio Ganza-
rolli Filho e José Carlos Lena, foi iniciado um projeto, já 
se aproximando de sua fase final, para o tratamento de 
esgoto da cidade de Pedreira que tem como finalidade 
devolver ao rio Jaguari a antiga qualidade de suas águas. 
O projeto consta de coletores de esgoto e de três esta-
ções de tratamento sendo assim denominadas:

• coletor-tronco do córrego do Macedo com 
duas estações elevatórias;

• coletor-tronco do córrego Caxambu com duas 
estações elevatórias. Esses dois coletores-tron-
co ficam na margem direita do rio Jaguari;

• coletor-tronco na margem esquerda com três 
estações elevatórias. Esses coletores têm diâ-
metros de 200 e 300 mm;

• estação de tratamento de esgoto da sub-bacia 
do Jardim Andrade e do conjunto residencial 
Oswaldo Teixeira de Magalhães;

• estação de tratamento de esgoto do Jardim 
São Nilo;

• estação de tratamento de esgoto do município 
na estrada Hamilton Bernardes.

Os esgotos captados na parte de cima da cidade e 
à margem direita do rio chegarão até um local próximo 
ao cruzamento do córrego Caxambu com a Rua XV de No-
vembro, onde uma estação elevatória bombeará os detri-
tos até as proximidades do início da Rua XV de Novembro 
quando se encontra com o coletor do córrego Caxambu, 
e juntos atravessarão a ponte da Travessa Municipal (em 
frente à Prefeitura - Praça Epitácio Pessoa).

Os detritos produzidos pelo Jardim Marajoara, 
Rainha da Paz, Jardim Triunfo, Jardim Ype e grande par-
te do Jardim Triunfo-79 serão coletados ao longo do 
Córrego Caxambu até as proximidades do cruzamento 
das Ruas Cananeia e Capivari até onde a água é limpa.

Nesse ponto haverá uma estação elevatória que 
conduzirá o material até o coletor-tronco do Caxambu 
nas proximidades da bifurcação da Rua Cananeia com a 
Av. Antônio Serafim Pettean, e daí até o início da Rua XV 
de Novembro. Outro trecho parte do início da Rua Floria-
no Peixoto e segue captando o esgoto da Av. Wanderley 
José Vicentini onde, mais ou menos na altura do nº 
440, acionado por mais uma estação elevatória, atra-
vessa o rio da margem direita para a esquerda.

Na margem esquerda do Rio Jaguari, consta 
uma estação elevatória próxima ao rio na altura da Rua 
Padre Orestes Ladeira que lançará o esgoto até mais 
ou menos na altura do nº 860 da Av. Joaquim Carlos. 
Nesse ponto, tem início o coletor que caminha pela 
mesma avenida até mais ou menos ao nº 1.535, onde 
outra estação elevatória recalcará os esgotos até mais 
ou menos o nº 2.300 (subida para o Morro do Cristo) 
quando encontra outro trecho do coletor que, passan-
do em frente ao prédio da Prefeitura Municipal (Praça 
Epitácio Pessoa), com a tubulação mudando para diâ-
metro de 500 mm, segue em direção à estrada Munici-
pal Hamilton Bernardes.

Há um coletor de reversão que recebe o esgoto 
da Av. Joaquim Carlos, mais ou menos na altura do nº 
2.300, e chega até a estação elevatória do nº 1.535 da 
mesma avenida. O esgoto do Jardim São Nilo é tratado 
em uma estação com capacidade para 120.000 litros/
dia e que fica nas proximidades da própria Vila e da 
Rodovia SP-95.

O esgoto das 200 casas do Jardim Andrade e do 
Conjunto Residencial Oswaldo T. de Magalhães é trata-
do na Estação que fica no fim da Rua Vicente Melzani, 
próxima ao córrego. Os 800.000 m³/dia que represen-
tam 85% (oitenta e cinco por cento) de todo o esgoto 
doméstico do município são tratados na estação que 
fica na Estrada Municipal Hamilton Bernardes. A ex-
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tensão total dos trechos chega a 5.050 metros e o cus-
to da obra é desconhecido.

Os quatro prefeitos que persistiram e deram se-
quência na execução dessa obra devem ter seus nomes 
registrados na história. Trata-se de uma obra que duran-
te sua execução abriu valetas, perturbou o trânsito, for-
mou barro e lodo em várias ruas e depois de concluída 
ficará invisível e cairá no esquecimento público. Mas os 
nomes desses quatro abnegados políticos jamais deverão 
ser esquecidos, pois lutaram para devolver ao povo que 
vive em torno e abaixo do rio Jaguari a pureza das águas 
e tudo de bom que Deus nos deu. Seu custo fez que fosse 
necessário que quatro prefeitos estivessem determina-
dos a realizar essa obra. E de fato realizaram.

Nas obras que têm canos e materiais enterrados 
no fundo de valeta não há sequer lugar para se colo-

car placas comemorando a inauguração. Mas a sábia 
natureza agradecerá a todos nós por termos livrado as 
águas do rio Jaguari das impurezas que nós mesmos 
geramos. Ao rio devolveremos águas limpas e certa-
mente ele nos devolverá os peixes e a beleza, tão im-
portantes às nossas vidas.

Uma placa de bronze certamente será roubada. 
Placa de alumínio terá durabilidade limitada. Pela gran-
deza e importância dessa obra, os quatro prefeitos me-
recem que seus nomes e méritos sejam gravados em 
baixo-relevo em uma placa de granito que perdurará 
por séculos. Mas se um dia, por vandalismo ou por qual-
quer outro motivo, essa placa desaparecer, que este li-
vro preste uma sincera homenagem e registre com lou-
vor para a posteridade os nomes desses quatro homens 
que se preocuparam com feitos de real valor para a 

Fig. 144 – Estação de tratamento de esgotos na estrada municipal Hamilton Bernardes

Fig. 145 – A fachada da estação de tratamento de esgotos
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humanidade. São eles: Hygino Amadeu Bellix, Hamilton 
Bernardes Júnior, Antônio Ganzarolli Filho e José Carlos 
Lena, cujas fotos seguem nas Figs. 146, 147, 148 e 149, 
respectivamente. Carlos Roberto Ariollli e José Moretti 
Neto, funcionários públicos municipais, que comanda-
ram os serviços necessários para o tratamento do es-
goto e lutaram muito em defesa da ecologia, devem ter 
seus nomes registrados também. 

DADOS TÉCNICOS. A estação mostrada na Fig. 
145 tem capacidade para tratar 161 litros por segundo. 
São 16 caixas com as seguintes dimensões cada uma: 
16 m x 16 m por uma altura que comportará a água 
num nível de 4,25 m. 

A área total construída, entre calçadas e depen-
dências administrativas, é de 17.000 m2.

Foi difícil pela complexidade da obra. Foi difícil 
pela necessidade dos recursos financeiros que foram 
investidos. Pedreira, porém, sente-se orgulhosa por 
ser uma das poucas cidades brasileiras a ter concluído 
essa obra tão importante para o meio ambiente.

LEVARAM AS ÁGUAS DO RIO JAGUARI. 
SERIA UM CRIME ECOLÓGICO?

No município de Joanópolis (SP), com o apoio de 
todo governo paulista, construíram uma represa para 
desviar boa parte das águas do rio Jaguari para o reser-
vatório do Projeto Cantareira, cuja finalidade é abaste-
cer a cidade de São Paulo.

Quando os políticos de Pedreira souberam do 
fato, tentaram reagir, sempre de acordo com a lei, 

protestando contra tal medida que já se previa ser 
maléfica ao nosso município. Fizeram o que puderam. 
Protestaram por meio de ações na Câmara Municipal 
com ofícios aos órgãos competentes; procuraram en-
trar em contato com políticos da esfera estadual. Mas 
nada conseguiram. Isso já se previa, pois numa luta 
entre o município de Pedreira e o governo do Estado 
de São Paulo o perdedor será sempre o mais fraco, no 
caso Pedreira. Os vereadores, vários deles, chegaram 
a viajar até Joanópolis no local onde as máquinas de 
terraplanagens já se movimentavam para desviar a 
água de nosso rio.

O Jornal “O Pedreira”, de 15-11-1980, informa 
que na Câmara Municipal o vereador Nelson Castelo 
fez duras críticas à Sabesp (Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo), à Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) e ao próprio governo do Es-
tado de São Paulo pelo prejuízo que essa obra traria 
a Pedreira.

Quem, como o autor deste livro, teve a oportu-
nidade de conversar com pessoas que residiram em 
Pedreira desde o ano de 1890 sabe muito bem que 
as enchentes, quer as provocadas pela elevação das 
águas do Jaguari ou as que foram provocadas pelo 
excesso de chuvas em nossa própria região, sempre 
causaram problemas a moradores, comerciantes e in-
dustriais de Pedreira. Os locais mais atingidos foram: 
dois pontos da Av. Joaquim Carlos, sendo um desde o 
início da rua até o nº 500, e o outro era nas proximi-
dades do nº 1.500.

Outro local onde as enchentes causavam prejuí-
zos era na Rua XV de Novembro, no trecho compreen-
dido entre o córrego Caxambu e a ponte em frente à 

Fig. 146 – Hygino Fig. 147 – Hamilton Fig. 148 – Toninho Fig. 149 - J.C. Lena 
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Prefeitura Municipal. Não convém esquecer que a em-
presa Nadir Figueiredo também sofreu muito com as 
enchentes, principalmente quando as águas invadiam 
os fornos acesos e aquecidos, fato que causava danos 
de altos custos. Isso sem contar os prejuízos causados 
nas máquinas e nos motores elétricos.

Além das cheias do rio Jaguari, outro fator 
provocava inundações na Rua XV de Novembro: 
eram os pequenos pontilhões que havia mais ou me-
nos na altura dos números 250 e 527. Embaixo dos 
dois pontilhões, a passagem d’água era pequena e 
quando chovia forte na região do bairro do Cascalho 
ocorria o transbordamento, inundando a Rua XV de 
Novembro. Esses pontilhões foram reformados na 
década de 1950.

O prefeito da época, Hygino Amadeu Bellix, pro-
curou usar toda sua influência junto aos políticos de 
seu relacionamento e junto às Secretarias de Estado, 
aos seus órgãos e autarquias. Enviou o ofício até para 
o presidente da República General Ernesto Geisel. Nas 
Figs. 152-A e 152-B, anexamos duas partes do Ofício 
nº 380/78 que o Executivo pedreirense enviou ao Dr. 
Renato J. B. Della Togna, diretor-presidente da Cetesb, 
com relação à reclamação do povo de Pedreira.

Nota-se que no final do Ofício supracitado, o prefeito cita:

“QUE NÃO SE CONSUME O CRIME ECOLÓGICO.”

O prefeito Hygino A. Belix, em 28-11-1978, por 
meio do Ofício 997/78, dirigiu também um apelo ao en-
tão presidente da República do Brasil, Gal. Ernesto Geisel. 
Desse apelo vamos reproduzir apenas algumas frases:

“Sabendo que o nosso rio está com os dias contados 
queremos adotar um posicionamento diante da história”.

“E resulta daí vermos ameaçado também o pró-
prio desenvolvimento de nossa comunidade e de outros 
municípios adjacentes não querendo assistir, de braços 
cruzados, o fechamento ou ameaça de fechamento das 
três usinas hidroelétricas que aqui nasceram e foram 
instaladas ao longo dos anos (Byington, Jaguari e de 
Nadir Figueiredo) que quase nos torna autossuficiente 
no consumo e fornecimento de energia...”.

“... ponderados todos os prós e contras, todas as 
razões que possam militar pró-sistema, e as que defen-
dem a continuidade do 'status-quo' que julgamos direito 

Fig. 150 – Foto do vereador 
Dr. Airton Policarpo no local 

onde ainda se faziam os serviços 
de terraplanagens para o 
represamento das águas
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histórico adquirido pela geografia de uma região; pelas 
condições naturais; pela própria conservação do equilí-
brio ecológico; pela possibilidade que temos hoje da ir-
rigação de nossa lavoura ao longo de toda extensão flu-
vial; tudo isto, além da consideração relevante da beleza 
panorâmica, turística e paisagística que o majestoso rio 
Jaguari sempre nos ofereceu - se não puder manter o 'sta-
tus-quo' de idêntica vazão, isto é, uma média de 30 me-
tros cúbicos por segundo, que seja garantida uma vazão 
mínima média de 15 metros cúbicos por segundo...”.

Diante de tanta pressão exercida pelos políticos 
e pelo povo de Pedreira surgiu, não ficamos sabendo 
de onde ou de quem partiu a informação, que o desvio 
de água para o Projeto Cantareira que abasteceria a 
cidade de São Paulo ocorreria da seguinte forma:

“Seriam retirados do rio Jaguari 4 m³ por segun-
do. Disseram ainda que nos períodos de chuvas fortes, 
a obra de Joanópolis represaria o excesso de águas e 
assim evitaria as enchentes e os prejuízos que elas cau-
savam aos moradores e aos empresários pedreirenses”.

Essa informação amenizou um pouco a revolta da 

população e dos políticos. Mas não foi isso que acon-
teceu. Se procurarmos sites na internet que falem da 
matéria, encontraremos muitos comentários, críticas e 
pedidos de estudos a respeito do caso. 

Não podemos faltar com a verdade e negar que 
nossas nascentes, as que não secaram completamente, 
tiveram a vazão muito reduzida. Valentin Steula, com 
103 anos de idade, nos diz do considerável volume de 
água que descia pelos córregos do município. Sentimos 
tristeza de vê-los atualmente com a miséria de líquido 
que por eles passam.

Assim, na verdade, não podemos atribuir ape-
nas à ação do governo do Estado, com seu Projeto Can-
tareira, a miserabilidade das águas que descem pelo 
nosso rio. O desmatamento que provoca a secagem e 
a impermeabilização do solo também têm sua dose de 
culpa pela tristeza que sentimos ao ver pedras no lugar 
das águas, urubus no lugar dos peixes, uma vegetação 
triste no lugar onde deveria haver um lindo espelho 
d’água refletindo o céu azul. 

Aqueles que tiverem a oportunidade ou o capri-
cho de ler as atas antigas da Câmara Municipal, quem 
conseguir jornais ou revistas antigas para ler ou os que 
tiveram a oportunidade de conversar com antigos mo-

Fig. 151 – Mostra a 
represa e o pouco de água 
que vem a Pedreira
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Fig. 152-A – Primeira parte do Ofício nº 738/78 enviado por Hygino ao presidente da CETESB
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Fig. 152-B – Segunda parte do Ofício nº 738/78 enviado por Hygino ao presidente da CETESB



238

radores de Pedreira saberão que, ou pelas cheias do rio 
Jaguari ou pelas cheias dos córregos, parte da popula-
ção pedreirense sempre teve problema com enchentes.

Casas foram tragadas por corredeiras dos córregos 
Caxambu e Macedo também. Em alguns casos, a Prefei-
tura deu alguma ajuda financeira ao morador prejudica-
do. Em 06-03-1996, não mais preocupados com enchen-
tes, e portanto desprevenidos, os moradores da Rua XV 
de Novembro, que habitam entre o córrego Caxambu e 
a ponte da Prefeitura, foram pegos de surpresa com uma 
tromba-d’água que caiu na parte mais alta da cidade, ou 
seja, na bacia por onde passa a Rodovia SP-95.

Outra tromba-d’água surpreendeu nossa po-
pulação. Era uma segunda-feira, 17-02-2003. Duran-
te o dia caiu uma chuva fina, mas percebia-se que 
nuvens carregadas se aglomeravam. Por volta das 
15h começou a chover moderadamente e, às 16h, 
a chuva era torrencial. Da Rua Sebastião Canesso, 
em local onde jamais havia se avistado o rio, per-
cebeu-se que a água avermelhada corria em alta 
velocidade. Também, na Av. Wanderley J. Vicentini 
os veículos estavam paralisados. Era tudo estranho 
e preocupante. Logo ficamos sabendo o porquê de 
toda aquela anomalia: Pedreira havia sido vítima 
de uma das maiores trombas-d’água de sua histó-
ria. Acima do bairro do Cascalho e Jardim Andrade, 
e também no bairro Santa Rita choveu impiedosa-
mente. E os danos foram enormes. 

Uma das mais famosas, polêmicas e surpreen-
dentes enchentes ocorreu pouco antes do Natal do 
ano de 1958. Eram altas horas da noite quando parte 
da Vila São José, parte da Rua XV de Novembro e a fá-
brica de louças Nadir foram repentinamente invadidas 
pelas águas. Os prejuízos nas residências e nas fábricas 
foram de grande monta, pois ninguém esperava aque-
la inundação. Passada a fase crítica da enchente as 
pessoas começaram a procurar e a analisar as causas 
do pavoroso acontecimento.

Embora sem se saber qual foi o principal motivo, 
muitos acharam que Palmiro Aggio, o gerente respon-
sável pela usina da CPFL, encontrava-se em Pedreira 
com amigos em um clube e não sabia que lá pelos la-
dos de Morungaba a chuva era torrencial. As águas da 
represa teriam subido muito além do que seria consi-
derado normal quando um funcionário ligou para Pal-
miro avisando que o grande volume de água colocava 
em risco a resistência das comportas e das barragens 
da usina.

Disseram ainda que ao saber desse perigo Palmi-
ro dirigiu-se rapidamente para a usina e ordenou que 
a comporta fosse aberta em boas proporções imedia-
tamente, o que de fato teria sido feito. E então, muita 
água desceu para Pedreira. Palmiro, que era amigo do 
autor deste livro, nunca confirmou essa história. Não 

só pelo volume das águas, mas principalmente pela 
inundação inesperada. Aquela foi uma das mais dano-
sas inundações na história de Pedreira.

No passado, os períodos de chuvas eram bem 
maiores. O autor deste livro se lembra bem dos anos 
em que chovia 15 ou mais dias sem interrupção. No 
primeiro dia de chuva, a água do córrego ficava bar-
renta e as pessoas, depois de arregaçarem as calças, 
arrancarem minhocas e pegarem uma vara de pescar,  
iam à beira dos poços que havia pelas barrocas e pes-
cavam bagres.

Silvio Ártico, um italiano que veio ao Brasil no 
ano 1890, contava sempre que chegou a presenciar, na 
década de 1920, um mês de janeiro em que as chuvas 
caíram durante 30 dias. Disse ainda que o rio Jagua-
ri transbordou tanto que nas proximidades do local, 
onde atualmente é o Jardim São Nilo, o maquinista do 
trem da companhia Mogiana resolveu parar a locomo-
tiva, pois ficou com receio que o local, já inundado há 
vários dias, pudesse causar um inesperado desaba-
mento do leito da estrada de ferro.

O NAVIO DO PIVA

Humberto Piva, duas vezes eleito prefeito de Pe-
dreira, era solteiro. Piva não frequentava festas ou am-
bientes sociais. Seu maior passatempo eram as próprias 
atividades políticas e um joguinho de cartas com os ami-
gos mais chegados. Um dia, Piva resolveu unir o útil ao 
pitoresco e, assim, no fundo do quintal de sua casa cons-
truiu um navio, cuja proa ficava vários metros dentro do 
rio Jaguari. Tinha três andares e era uma obra bonita e 
curiosa que atraia a atenção de todos e gerava muitos co-
mentários. Era uma atração turística. Piva reunia ali seus 
amigos para jogos de cartas.  Nota-se que a proa encon-

Fig. 153 – Navio logo após a construção.  
Gentileza de João Batista Daldosso
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Fig. 154 – Navio no meio do mato alguns anos após retirarem águas para o Projeto Cantareira

Fig. 155 – Ponte em frente à Prefeitura Municipal em dia 
de enchente – antes da retirada de águas. Mas houve 

cheias em que a água passou por cima da ponte.
 Gentileza de Norberto de Almeida
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Fig. 157 – Onde havia um 
poço fundo há um depósito 

de cascalho e pedras

Fig. 156 – Ponte da Rua São José – antes da retirada 
de águas. Gentileza de Silvio Lazarini

tra-se vários metros dentro da água. Na Fig. 154, a proa 
encontra-se com muitos metros de vegetação à sua fren-
te. Com a ausência da corredeira d’água a terra e a vege-
tação adentraram o leito do rio cerca de 8 metros.

A retirada da água para o Sistema Cantareira al-
terou e muito o perfil de nosso rio. A vegetação inva-
diu as margens do curso d’água. As corredeiras muda-
ram de posição ou simplesmente deixaram de existir. 
A Fig. nº 157 mostra talvez a maior e mais inacreditá-
vel alteração ocorrida. Essa cor amarelada que se vê 
na foto era um lugar muito fundo. Com a corredeira 
d’água e a posição da rocha no fundo do rio, o leito 
era escavado e ali havia sempre um cone giratório (no 
ar seria um redemoinho). Ao lado desse cone, a água 

era parada e era notório que o local era muito fundo. 
Após a retirada das águas acabou a corredeira e o lo-
cal se transformou em depósito de cascalho e pedras. 
A ponte que se vê é a que fica na Trav. Municipal, em 
frente ao prédio da Prefeitura.

Na internet, milhares de sites comentam 
a situação da água na Região Metropolitana de 
Campinas. O  site <www.rac.com.br> fala do projeto de 
construção de duas barragens na região de Pedreira, 
sendo uma no rio Camanducaia, no bairro de Duas 
Pontes, Amparo-SP, e outra no rio Jaguari, entre os 
municípios de Pedreira e Campinas. Diz o site que a 
oferta de água é de 38 mil litros por segundo e há uma 
demanda de 35,5 mil litros por segundo.
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O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) já se movimen-
ta para conseguir parcerias da Agência Nacional de 
Águas, do Departamento de Água e Energia Elétrica e 
da Secretaria de Recursos Hídricos para projetos e fi-
nanciamentos de pequenas barragens.

Nota do autor: Foram citadas “pequenas barra-
gens” se compararmos as que serão construídas 
em Pedreira com as que foram construídas nas 
usinas de Furnas, Itaipu, Orós etc.

As barragens planejadas para Pedreira não têm 
a finalidade de atender ao aumento da produção de 
energia elétrica. O objetivo é ampliar os reservatórios 
de água. Durante o período de fortes chuvas, a água 
seria retida no reservatório e nos períodos de estiagem 
a água seria liberada em quantidades capazes de man-
ter o rio servindo a população em suas necessidades.

O noticiário sobre a construção dessas duas bar-
ragens ainda está na área da especulação. De concreto 
há apenas a autorização do governador Geraldo Alck-
min para que se estudem as possibilidades das cons-
truções propaladas.
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O MORRO DO CRISTO E A  
CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 

CONTOS DE HYGINO A. BELLIX

Em conversa de amigos entre Hygino Amadeu 
Bellix e o autor deste livro, ele contou que quando 
menino, com mais ou menos oito anos de idade, ele 
residia na Rua XV de Novembro, nº 195, em Pedreira. 
Ao sair de sua casa, ele tinha diante de seus olhos uma 
montanha ostentando cafezais em triste decadência. 
Estando já dotado de bons sentimentos dos ideais cris-
tãos, ele contemplava a montanha e sentia vontade de 
ver a imagem do Cristo lá no alto do morro e já sonha-
va com a maravilha que isso seria.

O monumento do Cristo no alto do morro era o 
sonho de Hygino.

Hygino nasceu em 17-07-1917 e cursou o pri-
mário no Grupo Escolar Cel. João Pedro de Godoy Mo-
reira, em Pedreira. Concluído o primário ele foi para 
o seminário na cidade de Campinas. Após o segundo 
ano, ele deixou o seminário e foi para São Paulo onde 
se formou bacharel em Direito. No Rio de Janeiro, ele 
foi professor de latim. E com a morte de seu pai, ele 
retornou a Pedreira para conviver com sua família.

Entre 1930 e 1945, Hygino viveu sob a ditadura 
de Getúlio Vargas. E é sabido por todas as pessoas in-
teligentes que as ditaduras impedem que os povos re-
cebam os benefícios proporcionados pela criatividade 
e pela boa vontade das pessoas inteligentes. No ano de 
1945, terminou a ditadura Vargas; e no ano de 1947, 
Ângelo Ferrari, que era amigo de Hygino, foi eleito pre-
feito de Pedreira.

Estava aberta a oportunidade do sonho de ver 
a imagem do Cristo no alto do morro se transformar 
em realidade. Hygino conversou com seu amigo Ânge-
lo e dele recebeu “carta branca” para concretizar seu 
plano. Na cidade de Campinas, o sr. Ottaviano Papaiz 
era dono de uma Marmoraria e Fábrica de Artefatos 
de Cimento, e nessa empresa produziam-se estátuas, 
inclusive as de santos.

Procurado pelo sonhador, Ottaviano esclareceu 
que naquele momento não dispunha de um monumento 
ao Cristo Redentor. O que ele tinha era o monumento ao 
Sagrado Coração de Jesus. Hygino fechou o negócio e ofi-
cializou o pedido. Em poucos dias o sr. Ottaviano trouxe a 
Pedreira as partes (pedaços) que compunham a estátua in-
teira. As peças de cimento foram descarregadas em um es-
paço vazio que havia no moinho de fubá da família Ferrari.

Ottaviano entregou, em partes que foram mon-
tadas posteriormente, a estátua do Sagrado Coração 
de Jesus. E queria receber o pagamento que lhe era 
devido. No entanto, a Prefeitura não tinha dinheiro 
para quitar o débito. Hygino também não tinha, mas 
prometia que o pagamento seria efetuado em tal dia. 
Ottaviano veio a Pedreira várias vezes e não conseguia 
receber o que lhe era devido.

Um dia, já desanimado, Ottaviano passou pela 
empresa Porcelana São Sebastião a fim de visitar seu 
amigo Américo Pieri e a ele disse que estava disposto 
a levar de volta a estátua do Cristo, pois não conseguia 
receber o que lhe era devido.

Américo, que gostava muito de Pedreira, interes-
sou-se pelo caso e disse a Ottaviano que se ele lhe desse 
um prazo para conversar com vários de seus amigos talvez 
pudessem efetuar o pagamento; e a resposta de Ottavia-
no foi positiva. Após conversar com seus amigos decidiram 
correr listas junto à população para arrecadar o dinheiro 
necessário para efetuar o pagamento da estátua.

Foram elaboradas listas com um total de 35 páginas 
e cujo cabeçalho tinha o seguinte texto (ortografia original):

“Prezados Srs. - Tendo sido adquirido o Monu-
mento a Cristo Redentor, é a presente para solicitar sua 
contribuição para a instalação do mesmo, no morro 
'Bela Vista', deste município.

Agradecendo penhoradamente sua cooperação 
nesse sentido prometemos demonstrar as contas no 
dia da sua inauguração em boletim que será distribuí-
do a toda a população; eis que o monumento em refe-
rência, pertence ao povo desta terra.
Gratos. - Pedreira, 31-10-1948. Pela Comissão pró-
-monumento.”

Turismo Comercial
CAPÍTULO VII

A ORIGEM DO
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Fig. 158 – Lista de responsabilidade de Hygino A. Belix e Santo Lazarini para angariar fundos 
para o pagamento do monumento ao Cristo. Gentileza de José Geraldo Pieri que a preservou.
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Fig. 159 – Lista de responsabilidade de Santo Lazarini e do prefeito Ângelo Ferrari para 
angariar fundos para o pagamento do monumento ao Cristo. Gentileza de José Geraldo Pieri.
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Fig. 160 – Lista de responsabilidade de Américo Pieri e Santo Lazarini para angariar fundos 
para o pagamento do monumento ao Cristo. Gentileza de José G. Pieri que a preservou.
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Fig. 161 – Recibo do pagamento do monumento ao sr. Ottaviano Papaiz. 
Gentileza do sr. José Geraldo Pieri que o preservou.
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Fig. 162 – Nota fiscal do Hotel do Vilalva referente à hospedagem do técnico  
que veio montar o monumento. Gentileza de José G. Pieri que a preservou.
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As listas que percorreram a população eram 
emitidas sempre por uma dupla, e os responsáveis 
foram Santo Lazarini, Américo Pieri, Ângelo Ferrari e 
Hygino A. Bellix. Houve ainda pessoas que pegaram 
uma lista e percorreram a fábrica onde trabalhavam 
ou o bairro ou o distrito onde moravam. Foi o caso 
do sr. Álvaro Costa, do distrito de Coqueiros (atual 
Arcadas), que junto aos seus amigos arrecadou du-
zentos e dez cruzeiros e sessenta centavos. A cam-
panha teve sucesso.

Foram 812 pessoas e empresas que proporciona-
ram uma arrecadação de dez mil, cinquenta e um cru-
zeiros e sessenta centavos. Trinta e cinco páginas foram 
ocupadas com cabeçalhos e assinaturas de contribuin-
tes. A população desejava ter um morro com o monu-
mento ao Cristo Redentor igual ao que havia no Rio de 
Janeiro e que aparecia nos jornais e nas revistas da épo-
ca. Três listas são exibidas nas Figs. 158, 159 e 160.

Com o dinheiro arrecadado, efetuaram o paga-
mento da estátua no valor de sete mil e quinhentos 
cruzeiros (cópia do recibo na Fig. 161). Pagaram tam-
bém os materiais aplicados na construção da base do 
monumento e os serviços do pedreiro que o construiu. 
Esse pedreiro foi Guido Daldosso. Após saldarem todos 
os débitos, até mesmo com a hospedagem do técnico 
de Campinas que veio montar o monumento (Fig. 162), 
verificaram que sobraram mais de duzentos cruzeiros, 
dinheiro este que se encontrava em poder do filho de 
Américo Pieri, sr. José Geraldo Pieri, que preservou to-
dos os documentos, inclusive alguns rascunhos.

Uma curiosidade: durante os trabalhos de escava-
ções (com enxadão e picareta) que fizeram para nivelar 
o terreno que recebeu a base do monumento, apareceu 
uma nascente d’água. A notícia se propagou rapidamen-
te pela pequena cidade e logo surgiu a crença mística que 
se tratava de água milagrosa. Imaginem nascer água lá no 
pico daquele morro tão alto e exatamente no local onde 
seria instalado o monumento ao Sagrado Coração de Je-
sus! Muitas pessoas subiram o morro para conhecer a nas-
cente e benzer a si próprio com a água.

João Gasparini, que participou dos trabalhos 
para a implantação da imagem do Cristo no morro, dis-
se que foram os empregados da fábrica de cola do Juca 
(José Inácio Macedo) que abriram a estrada em linha 
reta até o pico do morro. Tudo com enxadão e picareta.

Foram João Gasparini e José Geraldo Pieri que in-
formaram que para transportar as partes do monumen-
to até o alto do morro os caminhões tiveram que passar 
por Carlos Gomes, pois a ponte sobre o rio Jaguari, em 
frente à Prefeitura, estava em reforma e intransitável. 
Hygino gostava tanto daquele morro que retirou uma 
pitangueira do quintal da casa de sua mãe na Rua XV de 
Novembro, nº 195, e a plantou próximo ao monumento. 
Infelizmente a pitangueira não sobreviveu.

A pitangueira morreu, mas o sonho do menino 
Hygino estava realizado. Lá no alto do morro onde o 
verde da vegetação encontra o azul de nosso céu está 
a figura do Sagrado Coração de Jesus de braços aber-
tos abençoando para sempre o já abençoado povo de 
Pedreira. Na Fig. 163, a foto do monumento todo orna-
mentado e já bento pelo Padre Ângelo Marighetto. 

Além de Hygino, também trabalharam gratuita-
mente para a implantação do monumento no morro as 
seguintes pessoas: Américo Pieri, Santo Lazarini, José 
(Juca) Inácio Macedo, João Gasparini, José (Zéca Perão) 
Sachi e Fernando Bertoni, dono do caminhão que trans-
portou as partes do monumento para o alto morro. Nes-
sa época, Ângelo Ferrari era o prefeito da cidade.

Por algum tempo a obra estava concluída. Ape-
nas por algum tempo, pois no futuro Hygino seria pre-
feito de Pedreira e continuaria disposto a ornamentar 
seu amado morro.

No mesmo dia da inaguração do monumento ao 
Cristo foi inaugurado também o jardim público, atual-
mente com a denominação de Praça Ângelo Ferrari, um 
evento um tanto sem graça, pois não houve rojões. E 
para a inauguração no alto do morro compraram três 
dúzias de rojões para a abertura da estrada para o Cristo 
Redentor.

 

 
Fig. 163 – Monumento ao Cristo  

no ato da inauguração em 01-05-1950 

Na Fig. 164, está a cópia do recibo que foi pago 
pelo portador Manoel Gonçalves da Silva Júnior (Ne-
quinho) e recebido por Aurora Facchini, esposa do Ar-
cângelo Facchini, dono de sorveteria.



249

Fig. 164 – Cópia do recibo da compra dos rojões

OBRAS RELIGIOSAS, ORNAMENTAIS E 
TURÍSTICAS NO MORRO DO CRISTO - O 

RETORNO DE HYGINO

No fim do ano de 1951, Hygino disputou uma 
eleição para prefeito com Humberto Piva, que foi o 
eleito. No ano de 1972, Hygino candidatou-se nova-
mente ao cargo de prefeito municipal, porém o eleito 
foi seu correligionário Sérgio Ferrari (Puska) Rossi. Fi-
nalmente, no ano de 1976, Hygino elegeu-se prefeito 
de Pedreira vencendo seu opositor Antônio Ganzarolli 
Filho. E tomou posse em 1977.

Em princípio, a população pedreirense, e em 
particular as pessoas que mais conheciam a política 
nacional, ficaram um tanto preocupadas com o fato de 
Hygino ser filiado ao Movimento Democrático Brasilei-
ro (MDB) e o governador do Estado de São Paulo, Pau-
lo Maluf, ser membro da Aliança Renovadora Nacional 
(Arena), lembrando que no ano de 1977 o Brasil ainda 
era governado pelos militares no regime implantado 
em 31-03-1964. A preocupação da população devia-se 
ao fato de ser conhecida a prática de um governador 
de Estado não colaborar com a gestão de um prefeito 
filiado a um partido da oposição.

Esse bloqueio não ocorreu. Hygino soube admi-
nistrar bem esse fato. Maluf e Bellix têm origem árabe 
e isso colaborou para um bom relacionamento entre o 
governador e o prefeito. Ernesto Geisel era o presiden-
te da República e Hygino conseguiu trazê-lo a Pedreira 
para inaugurar o conjunto residencial do primeiro Jardim 
Triunfo. A fim de conseguir o apoio de Hygino para seu 
futuro político, Maluf concedeu muita coisa a Pedreira.

Hygino era um sonhador e sonhava ver o Morro 
do Cristo mais ornamentado. Uma de suas primeiras 

providências foi mandar abrir um novo traçado para a 
via de acesso ao pico do morro. O antigo caminho par-
tia em linha reta até a uma distância de mais ou menos 
60 metros da mão direita do monumento ao Cristo. Era 
uma subida muito brusca. O novo traçado, com seu “zi-
gue-zague”, conseguiu amenizar muito a inclinação do 
acesso ao pico do morro.

Atualmente, os veículos motorizados não en-
contram dificuldades para transitarem pelo novo cami-
nho. À meia altura do morro, Hygino mandou a via de 
acesso seguir os traços parecidos com o de uma ferra-
dura, deixando um canteiro no centro, que pode ser 
visto na Fig. 165. Essa via de acesso, que na verdade é 
uma avenida com pista dupla, recebeu guias e sarjetas 
e foi totalmente pavimentada com paralelepípedos, e 
há um canteiro central de ponta a ponta da avenida.

As duas praças e o caminho receberam denomi-
nações especificadas por leis aprovadas pela Câmara 
Municipal e sancionadas pelo prefeito.

A Lei nº 1.846, de 27-11-1995, denominou a pra-
ça onde se encontra o monumento ao Cristo de Praça 
Jesus Cristo Ressuscitado.

A Lei nº 1.847, de 27-11-1995, denominou a pra-
ça no meio do morro de Praça Nossa Senhora Aparecida.

A Lei nº 1.886, de 22-05-1996, denominou a via 
de acesso ou a avenida de Via Jesus, Maria e José.

Essas leis foram sancionadas pelo prefeito Ha-
milton Bernardes Júnior.

A Lei nº 1.956, de 20-03-1997, em seu artigo 
1º, diz: “A Praça Municipal situada no morro do Cris-
to Redentor, mais precisamente nas proximidades do 
Teleférico Municipal, passa a ser denominada Praça 
Antonio Bassan”.

Concluídas as obras da avenida, partiu-se para 
a construção em alvenaria das bases para a instalação 
das 14 Estações da Via-Sacra; e para pintar as cenas re-
lativas a cada estação Hygino, sempre com a intenção 
de prestigiar tudo que pertencia a Pedreira, foram con-
vidados artistas pedreirenses que fizeram, sem nada 
cobrar, as pinturas em azulejos. Eis as estações e os(as) 
artistas que as pintaram:

• 1ª Estação: JESUS É CONDENADO À MORTE - 
pintada por João Carlos Cavicchia em março 
de 1980. Foi restaurada em 1997 pela famí-
lia Pieri e Hélio Bonetto que arcaram com as 
despesas.

• 2ª Estação: JESUS COM A CRUZ ÀS COSTAS CA-
MINHA PELO CALVÁRIO - pintada por Ceziro Cáu 
em 1980 e restaurada em 1997 pela Cerâmica 
Santa Terezinha que arcou com as despesas.

• 3ª Estação: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ - 
pintada por João (Zico) Batagliolli. Foi restau-
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rada em 1997 pelas famílias Stranieri e Gou-
veia que cobriram os custos da restauração.

• 4ª Estação: JESUS SE ENCONTRA COM SUA MÃE 
MARIA SANTÍSSIMA - pintada por João Carlos 
Cavicchia em março de 1980. Restaurada por 
Garcindo Righi de Souza e família em 1997.

• 5ª Estação: SIMÃO CIRINEU AJUDA JESUS A 
LEVAR A CRUZ - pintada por Alceu Olivari em 
1978. Foi restaurada no ano de 1997 com des-
pesas pagas por Darci Pansani e família.

• 6ª Estação: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JE-
SUS - pintada por Nair M. Bonetto em 1980. Foi 
restaurada pela empresa Forminox Ind. e Com. 
de Pias Ltda. que arcou com as despesas no ano 
de 1997. Vejam foto dessa estação na Fig. 167.

• 7ª Estação: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ - 
pintada por João (Zico) Batagliolli no ano de 
1978. Foi restaurada em 1997 e a empresa 
Pedras Decorativas Novelli cobriu as despesas.

• 8ª Estação: JESUS CONSOLA AS SENHORAS DE 
JERUSALÉM - pintada por Maria (Magda) Mag-
dalena Marcon em 1978. As famílias de Sérgio 
R. F. Silva Braga e de Dairson Pintor custearam 
a restauração em 1997. 

• 9ª Estação: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 
- pintada por Lauro Celotto em outubro de 
1979. Foi restaurada em 1997 com os custos 
cobertos pela família Ganzarolli.

• 10ª Estação: JESUS É DESPIDO DE SUAS VESTES 
- pintada por Alcides (Cidico) Manzatto e An-

tonieta Manzatto (sem data). Restaurada em 
1997 com custos pagos por Danvin Presentes 
e família Manzatto.

• 11ª Estação: JESUS É PREGADO NA CRUZ - pin-
tada por Antônio Vanner Broglio (sem data). 
Restaurada pela família de Marcilio Moratori.

• 12ª Estação: JESUS MORRE NA CRUZ - pinta-
da por Ceziro Cáu em 01-05-1977. José Apa-
recido Nery e Família cobriram o custo da 
restauração.

• 13ª Estação: JESUS É DESCIDO DA CRUZ E COLO-
CADO NOS BRAÇOS DE SUA MÃE - pintada por 
Regina Célia Depoli em maio de 1977. Foi restau-
rada por conta da família de Abel Rossetti.

• 14ª Estação: JESUS É DEPOSITADO NO SANTO 
SEPULCRO - pintada por José Broglio Sobrinho. 
Restaurada pela família Baccarelli.

Ajardinaram em torno do monumento ao Cristo. 
Colocaram guias e sarjetas em toda a praça que é toda 
pavimentada com paralelepípedos. Instalaram um par-
que infantil para a alegria das crianças. Construíram 
um galpão para abrigar uma lanchonete e onde che-
gou a ser montado um restaurante. Construíram uma 
estação de recalque de água potável para servir às pes-
soas que estivessem no morro.

A restauração que ocorreu na gestão do prefei-
to Antônio Ganzarolli Filho compreendeu a colocação 
de pedras decorativas nas paredes que ostentam os 
quadros que permaneceram com as pinturas originais 

Fig. 165 – 1. Vila Nova; 2. Capela do Cemitério; 3. Cruzeiro; 4. Canteiro onde é a atual Praça 
Nossa Senhora Aparecida. A foto mostra ainda a terraplanagem para abertura do novo acesso ao morro
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em azulejos e queimadas em mufla (forno de 
baixa temperatura).

Na década de 1970, quando chegava a noite 
da Quinta-feira Santa, algumas pessoas caminha-
vam até o pico do morro onde faziam suas orações. 
Com o passar dos anos, houve aumento no núme-
ro desses peregrinos e esse hábito chegou ao auge 
após a abertura da nova via de acesso ao morro e 
da implantação das Estações da Via-Sacra.

A tudo isso Hygino deu o nome de Urba-
nização do Morro do Cristo. Na Fig. 166, consta 
a placa de inauguração dessas obras e das Esta-
ções da Via-Sacra.

Ao ler o texto inicial da placa, o qual está 
em destaque logo abaixo, podemos notar o cari-
nho e a emoção de Hygino em relação a essa obra 
do Morro do Cristo: 

MEU IRMÃO !

 ESTA É UMA REALIZAÇÃO DO TRABALHO  
COMUNITÁRIO DOS ARTISTAS PEDREIRENSES

A VIA-SACRA E O CRISTO RESSURRECTO  
TESTEMUNHAM A FÉ DE NOSSO POVO ORDEIRO  

E PROGRESSISTA. SEJAS BENVINDO !

Fig. 167 – 6ª Estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus 

Fig. 166 – Placa de inauguração de  
obras de urbanização do Morro do Cristo
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Os sonhos de Hygino almejavam bem mais para 
aquele morro que lhe encantava desde criança. Ele 
foi até a cidade de Guarujá, no litoral paulista, onde 
comprou motores, cabos de aço, roldanas, cadeirinhas 
e tudo mais que compunha um teleférico desativado. 
Todo material comprado veio a Pedreira. Era intenção 
do prefeito instalar um teleférico ligando a Praça Cel. 
João Pedro ao pico do Morro do Cristo.

Quando a notícia da compra do teleférico de-
sativado percorreu a cidade, as pessoas especializa-
das em criticar quase tudo diziam: “Nosso prefeito 
ficou louco. Agora ele deu para comprar ferro-velho 
das outras cidades e trazer para Pedreira”. Hygino, 
porém, não se abalava com as críticas e deu sequên-
cia ao plano do teleférico. A base construída na Praça 
Cel. João Pedro para suportar os cabos de aço que 
carregam as cadeirinhas tem a forma de uma cabeça 
de galo ou galinha (Fig. 168). Foi uma feliz ideia de 
quem a projetou. Essa obra, por si só, já é uma atra-
ção turística e muitos pedreirenses gostaram dela. 
Atrás da cabeça do galo está o rio. O teleférico fun-
cionou. Inicialmente, foram os habitantes de Pedrei-
ra que usufruíram desse entretenimento. Os turistas 
que com seus veículos rumavam ou retornavam das 
cidades que integram o circuito das águas paulistas 
não paravam em Pedreira, pois nada havia para fazer. 
Com o teleférico funcionando, os turistas já tinham 
um motivo para estacionar em Pedreira.

Hygino ainda planejava mais uma obra para o Mor-
ro do Cristo e, sendo um político bem relacionado em 
toda a esfera política, não teve dificuldades para conse-
guir junto à Vasp (Viação Aérea São Paulo) um avião de-
sativado para Pedreira. Era um avião Viscount. No solo, ao 
lado, havia uma placa informando que a rainha da Ingla-
terra, Elizabeth II, havia viajado naquela aeronave.

Montaram o avião que havia sido desmontado 
para o transporte e o colocaram à meia altura do Morro 
do Cristo, exatamente naquele ponto que tem um traça-
do parecido com uma ferradura e que pode ser visto na 
Fig. 170. Esse local é atualmente a Praça Nossa Senhora 
Aparecida. O avião podia ser visto de quase todos os pon-
tos da cidade, confira nas Figs. 169 e 170)

As pessoas especializadas em criticar quase 
tudo encontraram um prato cheio para novas críticas 
e assim diziam: “Agora sim, o prefeito pirou de vez. O 
que tem a ver um avião com o Morro do Cristo?”.

De fato, inicialmente a ideia de ver um avião no 
morro não era nada aceitável. Muita gente achou essa 
cena muito esquisita. Com o passar do tempo, o Vis-
count da Vasp se incorporou ao cenário maravilhoso 
das montanhas que circundam a cidade de Pedreira e 
que tanto agrada aos nossos olhos. Além de tudo, o 
avião foi se tornando uma referência para o local. Não 
foram poucas as vezes em que os pedreirenses faziam 
uma ligação telefônica para um local distante dizendo 
que era de Pedreira e, do outro lado da linha, ouvia-se: 

Fig. 168 – Foto da 
cabeça do galo que 

suporta os cabos 
de aço do teleférico
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Fig. 169 - Foto do avião 
que Hygino colocou à meia 
altura do Morro do Cristo

Fig. 170 - Vista do avião e do local 
em que foi colocado, no platô 
intermediário do Morro do Cristo
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“Ah, já sei, é onde tem um avião no morro, né ?”.
Sim, havia um avião no morro. Não há mais. 

Vândalos menores de idade num gesto destrutivo in-
cendiaram o avião (Fig. 171). 

A maioria da população pedreirense lamentou e 
condenou esse vandalismo. E, talvez, a professora Ma-
ria Lúcia Colzato, em matéria publicada (Fig. 172) no 
“Jornal da Comarca”, de 23-05-1992, tenha consegui-
do traduzir fielmente o sentimento dos pedreirenses 
diante desse fato.

Fig. 172 – Protesto da Profª. Maria Lúcia Colzato 
contra o avião incendiado

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

O antigo local onde se encontrava o avião se trans-
formou na Praça Nossa Senhora Aparecida. Foi o prefeito 
Hamilton Bernardes Jr. que edificou a nova obra e pela Lei 
nº 1.847 denominou a praça. Além de colocar a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, construíram dois grandes 
quadros e neles pintaram cenas com motivos religiosos. 

Fig. 171 – Avião em chamas

Fig. 173 – Placa fixada da Praça Nossa Senhora Aparecida
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As pinturas foram de autoria de Irene Arrelaro de Ávila, 
Vera Lúcia Leite Manzato e Jonas L. Amorim.

O local (Fig. 174), com escada, piso pavimentado 
etc., ficou bonito e agradável, tendo se constituído num 
elogiável ponto turístico. O motivo religioso se encaixou 
bem num morro que já tinha as 14 Estações da Via-Sa-
cra e o monumento ao Cristo. Além de implantar mais 
um ponto de religiosidade, o prefeito Hamilton ampliou 
a beleza do morro.

PRAÇA CEL. JOÃO PEDRO DINAMIZADA

Após a desativação e a retirada dos trilhos da es-
trada de ferro, já sob a administração da Fepasa (Ferro-
vias Paulistas S.A.), e não mais da Companhia Mogiana, 
a Praça Cel. João Pedro ficou sem movimento e na cida-
de dizia-se que aquela era uma praça morta. A última 
viagem do trem ocorreu no dia 02-01-1967. A partir de 
então, o prédio que serviu de estação de carga e passa-
geiros ficou abandonado.

Nos sonhos de Hygino A. Bellix, estavam incluí-
dos um embelezamento e o aproveitamento da praça 
mais antiga de Pedreira. E para isso ele iniciou as ati-
vidades para conseguir, e de fato conseguiu, junto ao 
governo do Estado e à diretoria da Fepasa, a liberação 
do prédio que abrigou a estação.

Nesse prédio (Fig. 175), com a coordenação do 
Padre Antônio Toloi Stafuzza que veio de Jundiaí para 
trabalhar na Prefeitura, foi implantado o Museu Be-
ato José de Anchieta onde mais tarde foi agregado o 
Museu da Porcelana Adelino dos Santos Gouveia. A 
primeira diretora do museu foi a professora Hortência 
(dona Neneca) Fornari Novo. A inauguração do museu 
ocorreu em 22-07-1980. Com a dinamização do turis-
mo comercial, o Museu foi transferido para o sobrado 
da mesma praça nº 102, e na antiga estação instala-
ram-se muitas lojas.

O leito da estrada de ferro se transformou numa 
rodovia marginal que teve como principal função re-
tirar o intenso tráfego de veículos que transitavam 
pelas ruas XV de Novembro e Antônio Pedro rumo ao 
circuito das águas e vice-versa. Via do Contorno foi o 
primeiro nome dado a essa marginal. Depois, o trecho 
entre a Praça Cel. João Pedro e o bairro do Cascalho foi 
denominado Av. Antônio Serafim Pettean.

O trecho existente entre a Praça Cel. João Pedro 
e o Jardim São Nilo foi denominado Av. Wanderley José 
Vicentini. A abertura da Av. Antônio S. Pettean foi uma 
conquista de Hygino junto ao governo estadual e ocor-
reu após o falecimento do Dr. Sylvio de Aguiar Maya. Por 
uma questão de respeito pelo muito que ele representa-
va para Pedreira, as autoridades evitavam qualquer ato 
que pudesse descontentar Dr. Sylvio.

Um trecho da estrada de ferro que se transformou 
na Av. Antônio Serafim Pettean pode ser visto na Fig. 176. 
Esse trecho se constituiu na segunda etapa da transforma-
ção da estrada de ferro em rodovia. A primeira etapa foi o 
trecho entre a Praça Cel. João Pedro e o Jardim São Nilo.

A Praça Cel. João Pedro contava com três atra-
ções: a cabeça de galo do teleférico, o próprio teleférico 
e o museu. Hygino queria mais e mandou construir um 
pavilhão onde foi instalada a Exposição Permanente de 
Produtos Industrializados de Pedreira (Fig. 177). 

Quando o prédio da Exposição Permanente ficou 
pronto, inclusive com as divisórias que formaram os bo-
xes, Hygino enviou um ofício para as principais indús-
trias de Pedreira convidando-as a exporem seus produ-
tos gratuitamente. Todos os boxes foram ocupados e o 
local passou a ser mais uma atração para os visitantes, 
além de divulgar os produtos fabricados em Pedreira.

A Avenida Wanderley José Vicentini, que vai do 
Jardim São Nilo até a Praça Cel. João Pedro, tem seu 
traçado que acompanha o rio Jaguari. A faixa de terra 
existente entre a avenida e o rio tem uma largura vari-
ável entre 8 m e 30 m. Sob o comando do prefeito Hy-

Fig. 174 – Praça Nossa Senhora Aparecida

Fig. 173 – Placa fixada da Praça Nossa Senhora Aparecida
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Fig. 175 – Estação da Estrada  
de Ferro da Companhia Mogiana 
transformada em museu

Fig. 176 -  1. Prédios da Porcelana São Jorge; 2. Casa de Emiliano Pires de Ávila; 
3. Casa de Hygino A. Bellix; 4. Estrada de Ferro da Companhia Mogyana
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Fig. 177 – Inauguração da Exposição de Produtos Industrializados em Pedreira –  
Praça Cel. João Pedro – Primeiro mandato do prefeito Hygino Amadeu Bellix

Fig. 178 – Interior do prédio da Exposição Permanente de Produtos Industrializados de Pedreira
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gino A. Bellix essa faixa foi toda arborizada dando um 
lindo aspecto ao local. Muitos turistas elogiam essa ve-
getação que mais parece uma mata. Se esse não pode 
ser considerado um ponto turístico deve ser, no míni-
mo, um local muito agradável.

Sempre promovendo a cultura e enaltecendo no-
mes de grandes vultos de nossa história, Hygino enco-
mendou ao escultor José Broglio Sobrinho a confecção de 
um busto do Cel. João Pedro. Houve um mal-entendido, 
e a fotografia que retiraram do Grupo Escolar Cel. João 
Pedro para servir de modelo era de fato uma pintura do 
ex-presidente do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá Pira-
tininga. Esse busto foi colocado na Praça Cel. João Pedro. 
No mandato do prefeito Hamilton Bernardes Júnior, o erro 
foi percebido, e José Broglio Sobrinho, com uma fotografia 
correta do coronel, esculpiu outro busto que foi colocado 
no local onde se encontrava o de Jorge Tibiriçá. A praça re-
cebeu mais esse ornamento histórico-cultural.

Entre tanta coisa bonita e útil para o futuro de 
Pedreira, Hygino construiu uma obra estranha ao am-
biente. Construiu um velório na divisa da praça com a 
Rua Elisa Serafim. Os fundos do prédio do velório ti-
nham como divisa um alto barranco que, tempos an-
tes e num período chuvoso, desmoronou e aterrou um 
prédio residencial matando um casal que ali residia. A 
falha foi a construção de um velório, onde sempre rei-
na a tristeza, em uma praça, onde reina a alegria e há 
turistas fazendo compras.

Foi construído outro velório em frente ao portão 
de entrada da Necrópole Santa Cruz e cuja inauguração 
ocorreu em 19-07-1997 durante o mandato do prefei-
to Antônio Ganzarolli Filho. O prédio que abrigava o 
velório antigo foi transformado em prédio comercial e 
abrigou mais uma loja.

Se lembrarmos da imagem da antiga Praça Cel. 
João Pedro e compararmos com a atual encontrare-
mos mais as seguintes alterações:

• foi demolido o prédio que abrigou a Câmara 
Municipal e em seu lugar foi construído o pré-
dio moderno que abrigou o Grupo Escolar Prof. 
Arnaldo Rossi. Confira uma foto da cadeia velha 
com o Grupo Escolar ao fundo na Fig. 180.

• nos locais onde havia trilhos surgiram duas 
avenidas asfaltadas e uma delas com admirá-
vel vegetação;

• onde havia as muretas cercadas por cedrinhos 
que isolavam a estrada de ferro das vias públi-
cas surgiram os canteiros e os trevos que com 
suas vegetações deram melhor visual ao pa-
norama geral;

• foi retirada da praça uma fonte de água construí-
da pela Sociedade Italiana e que servia para matar 
a sede dos animais de montarias, troles e charre-

tes, carroças e carros de bois etc. que vinham com 
as pessoas das fazendas cafeeiras, principalmente 
aos sábados e domingos, para fazerem compras. 
Muitos pedreirenses idosos lamentam a ausência 
dessa fonte na praça. Essa fonte simbolizava um 
passado glorioso onde italianos lutadores impul-
sionaram o progresso de Pedreira.

Lamentavelmente, nem todos os cidadãos co-
nhecem o valor da história dos povos e dos feitos de 
nossos antepassados.

Após a demolição da cadeia velha cujo prédio abri-
gou também a primeira Câmara Municipal, a retirada dos 
trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e a 
retirada das muretas e dos pilares que isolavam as pesso-
as da estrada de ferro e outras alterações que ocorreram 
na Praça Cel. João Pedro, o local ficou todo remodelado 
e bonito. Os sobrados que permaneceram altaneiros na 
praça lembram a pujança havida no período cafeeiro.

Muitos políticos de Pedreira tiveram méritos na 
administração pública, mas Hygino Amadeu Bellix se 
destacou ao implantar as obras turísticas, culturais, his-
tóricas e recreativas na Praça Cel. João Pedro e no Mor-
ro do Cristo, e ainda estimulou seu primo Salim Bellix 
a implantar na Praça Cel. João Pedro a primeira loja de 
vendas de peças de porcelana para os turistas. Após a 
implantação de sua loja, muitas outras surgiram.

Por essa razão, HYGINO AMADEU BELLIX deve ser 
considerado o pai do TURISMO COMERCIAL EM PEDREIRA.

Fig. 179 - Prefeito 
Hygino, com 
seu semblante 
sempre sereno
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FEIRA INDUSTRIAL DE PEDREIRA

DEPOIMENTO DO AUTOR NA 1ª PESSOA,  
POIS FEZ PARTE DESSE EVENTO

Em 16-04-1969, fui eleito presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreira, e nessa con-
dição apresentei-me protocolarmente ao então prefeito 
Oswaldo Teixeira de Magalhães. Após as conversas de pra-
xe com as afirmações de lutar pelo progresso do município, 
o prefeito falou: “Edgar, desde 1964 há uma lei municipal 
criando a Feira Industrial de Pedreira. Mas ela nunca saiu 
do papel. Você quer me ajudar a promovê-la?”.

Após considerar que os adornos de porcelana fa-
bricados em Pedreira atraíam o interesse das mulheres 
respondi ao prefeito que estava disposto a colaborar 
para que a Feira Industrial de Pedreira se transformasse 
numa realidade. Mal acabei de confirmar minha adesão 
a essa tarefa e o sr. Magalhães fez uma ligação telefônica 
para o Palácio dos Bandeirantes agendando uma audi-
ência com membros da Secretaria do Turismo do Estado 
de São Paulo.

Nessa audiência, foi definida a participação do 
governo do Estado nas despesas com a realização da 
feira: impressão e distribuição de cartazes divulgando o 
evento, divulgação da mostra por meio de alguns órgãos 
de imprensa e uma pessoa da Secretaria de Turismo 
com experiência em feiras viria a Pedreira para orientar 
as montagens dos boxes.

Para organizar a feira, era indispensável a partici-
pação dos empresários, principalmente os que atuavam 
nas indústrias de louça. Ao efetuar o convite para os in-
dustriais participarem do evento e inclusive da primeira 
reunião que seria realizada na sala da Câmara Municipal 
que na época ainda se encontrava nas dependências 
da Prefeitura Municipal, na Praça Epitácio Pessoa, per-
cebeu-se que haveria resistência e pouca vontade em 
atender ao convite.

Estávamos no mês de abril de 1969 e Oswaldo 
Teixeira de Magalhães havia disputado a eleição no 
fim do ano anterior. Durante a campanha eleitoral, 
adotou-se a prática de atacar os empresários, que 
são poucos, para se conseguir os votos dos emprega-
dos, que são muitos. Culpavam-se os empresários por 

Fig. 180 - Cadeia velha – com o Grupo Escolar Arnaldo Rossi ao  
fundo – antigo leito da estrada de ferro e muito entulho
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todo o mal que atingia os trabalhadores, até mesmo 
os acusavam de pagar baixos salários. Havia partidá-
rios de Magalhães que se excederam nos ataques aos 
industriais.

Quando receberam os convites para participarem 
da feira que seria promovida pela Prefeitura, muitos se 
recusaram a participar. Foi então que eu, como proprie-
tário de uma oficina mecânica prestadora de serviços 
para as cerâmicas e mantendo relações amistosas com 
os empresários, consegui amenizar a insatisfação de al-
guns deles e levá-los para as reuniões. 

Foram realizadas três reuniões nas quais se re-
solveu, resumidamente:

A. que essa exposição seria denominada FEIRA 
INDUSTRIAL DE PEDREIRA e que teria a sigla 
FIP;

B. que cada empresa expositora armaria e or-
namentaria seu box de acordo com suas de-
cisões e preferências;

C. que haveria uma premiação para contemplar 
os boxes mais bem apresentáveis e que se-
ria constituída uma comissão julgadora para 
classificar os boxes do 1º ao 5º colocados;

D. que os ingressos vendidos aos visitantes 
para o acesso à FIP teriam um canhoto nu-
merado e que diariamente seria ofertada 
uma bonita peça de porcelana que seria en-
tregue ao portador do número sorteado. As 
indústrias participantes cederiam as peças 
de porcelana para os sorteios;

E. que os participantes nada pagariam pela ocu-
pação dos boxes;

F. que a FIP seria instalada no prédio constru-
ído para abrigar o mercado municipal, que 
estava localizado com uma lateral na Rua 
Waldemar Cartarozzi, frente para a Rua 
Ivan Maya de Vasconcellos, e a outra lateral 
na Rua Regolo Strazzi;

G. os membros executivos que iriam adminis-

Fig. 181 – Membros 
da Comissão 
Executiva original 
extraída do livreto 
distribuído na FIP
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Fig. 182-A – Portal da primeira FIP, com Morro do Cristo ao fundo – julho de 1969

trar a feira (Fig. 181);
H. que o trecho da Rua Ivan Maya de Vascon-

cellos compreendido entre as Ruas Regolo 
Strazzi e Waldemar Cartarozzi seria fecha-
do para fazer parte do recinto da feira. Na 
Rua Ivan Maya de Vasconcellos cruzamento 
com a Rua Waldemar Cartarozzi, seria ins-
talado um vistoso portal (Fig. 182-A).

I. que a melhor época para a realização da fei-
ra seria o mês de julho, época das férias es-
colares. Julho era também o mês de maior 
fluxo de pessoas para as cidades turísticas de 
Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, 
Lindoia, Águas de Lindoia e Monte Sião (MG).

J. Ficou acertado que, a fim de se conseguir algu-
mas divulgações para promover a Feira Indus-
trial de Pedreira, formaríamos uma comissão 
composta de moças de nossa cidade que levan-
do adornos de porcelana ofertados pelas cerâ-
micas iriam a São Paulo e tentariam participar 
de famosos programas de rádio e televisão.

K. que livretos com textos alusivos à feira e à 
cidade de Pedreira seriam distribuídos aos 
visitantes (Fig. 183).

O mundo vivia a época áurea dos acontecimentos 
espaciais. A Rússia já havia lançado o Sputinik ao espaço 
para circundar a terra e dentro dele estava o astronauta 

Yuri Gagarin que lá do alto disse: “A Terra é azul”.
Os Estados Unidos da América, em sua rivalida-

de com a Rússia, faziam os últimos preparativos para 
enviar uma nave tripulada com destino à Lua onde 
pousaria, fato que ocorreu em 20-07-1969, quando a 
FIP estava aberta ao público.

Nem todas as pessoas residentes em Pedreira 
acreditavam que nosso povo, nossas empresas e nos-
sas autoridades tivessem a capacidade para realizar 
uma feira industrial com sucesso e capaz de se projetar 
no cenário nacional.

O leitor pode avaliar o descrédito que recaía so-
bre a feira conhecendo o seguinte fato: quando uma 
pessoa estava pintando uma faixa para ser colocada 
na Rua XV de Novembro para saudar os visitantes da 
FIP, um senhor gordo e debochado, olhando para a 
faixa perguntou: (dando uma gargalhada) “essa faixa 
é pros burros do Entre Montes lerem?”.

Embora demonstrando sempre muito entu-
siasmo e procurando transmitir confiança a todos que 
participavam dos trabalhos para a realização da FIP, o 
prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães não conseguia 
esconder que estava um tanto preocupado com o re-
sultado da feira que era “a desconhecida”, e até certo 
ponto promovê-la era uma aventura.

Para um político que disputa um cargo eletivo, 
o fracasso da feira abalaria seu prestígio eleitoral, fato 
que é sempre indesejável. Magalhães não recuou. Foi 
até o fim dos trabalhos para a realização do evento e, 
na sexta-feira, dia 11 de julho de 1969, houve a ceri-
mônia de instalação da FIP apenas para autoridades e 
ilustres convidados. A foto da cerimônia de inaugura-
ção da 1ª FIP pode ser vista na Fig. 184.

Nota: essas moças podem ser vistas participando 
no programa da TV Tupi “Almoço com as Estrelas” 
de Airton e Lolita Rodrigues (Fig. 182-B)
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Fig. 182-B – Programa "Almoço com as estrelas" da TV TUPI. Sentadas, da esquerda para a direita:
Terezinha Ancona, Vera Lucia Teixeira Magalhães, Sonia Moreira Neto e Diva Scabora

Fig. 183 – Capa do 
livreto distribuído na 
FIP aos visitantes
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Fig. 184 – Cerimônia da inauguração da primeira FIP, 11 de julho de 1969 
1. Vereador Alcides Pierim; 2. Vereador Amadeu Canesso; 3. Edgardo Luis Steula;  

4. Capitão Lucas Cardozo da Silva; 5. Juares Marchizini; 6. Morvan Dias de Figueiredo;  
7. Ex-prefeito Adolpho Lenzi / 8 - Arcebispo D. Antonio Maria Alves de Siqueira; 9. Vereador Placidio José  

de Oliveira; 10. Padre Nilo Romano Corsi; 11. Prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães

A FIP FUNCIONOU E SURGIRAM  
OS PROBLEMAS

Embora sem dinheiro, percebia-se que havía-
mos conseguido uma boa divulgação da realização 
da FIP. Além do que foi noticiado pela imprensa es-
crita, houve a colocação dos cartazes que a Secreta-
ria do Turismo nos concedeu. Esses cartazes foram 
colocados em bares e locais públicos das cidades 
de nossa região. Por telefone, o prefeito Magalhães 
conversava com seus colegas da região e conseguia 
permissão para fixar cartazes em lugares estratégi-
cos sem nada pagar.

Houve divulgação por meio de várias emissoras 
de rádio e também em programas de televisão, como 
Silvio Santos, Hebe Camargo, Programa do Bolinha, Al-
moço com as Estrelas e outros.

Às 8h45 do dia 12-07-1969, abriu-se a jane-
linha da bilheteria da feira, e às 9h abriram-se os 
portões do pavilhão onde as empresas expunham 
seus produtos. Uma multidão adentrou no recinto 

da feira e meia hora depois chegava ao nosso co-
nhecimento que os visitantes estavam revoltados 
com o fato de nada poderem comprar, pois nada se 
encontrava à venda.

A reclamação era grande e veemente, e o diretor 
da feira que se posicionava próximo ao portão de saída 
do público ouvia frases como:

— “é um absurdo, fizeram a feira e não vendem nada”; 
— “pra que fizeram a feira se não querem vender nada?”;
— “de que adianta vermos as peças de porcelana se não 

podemos comprá-las?”;
— “é uma vergonha fazer propaganda da feira e não 

vender nada”; 
—“de que adianta ver se eles não vendem?”.

Algumas pessoas ficavam muito bravas.
Elas tinham razão. Vieram de localidades distan-

tes com a esperança de comprarem vasos, jarras, florei-
ras, imagens sacras e tantas outras peças e nada com-
praram. Ali se aplicou o velho ditado: “Ver com os olhos 
e lamber com a testa”.
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Todos nós falhamos. Não eram apenas algu-
mas pessoas que não acreditavam na feira. Nós, os 
organizadores e também os empresários ceramistas, 
falhamos ao não prever que os visitantes viriam com 
o desejo de efetuarem suas compras. Detivemo-nos 
muito nos planejamentos da publicidade, na apresen-
tação dos boxes, nos uniformes das recepcionistas e 
muitas outras coisas e sequer pensamos em colocar 
os produtos à venda. Se a venda tivesse sido incluída 
em nossos planos, as fábricas de porcelana deveriam 
preparar um bom estoque de peças para atender à 
procura durante a feira.

O industrial e comerciante Salim Bellix (Fig. 185), 
percebendo a gravidade da situação, usou de sua cria-
tividade e dos recursos disponíveis e no fim de semana 
seguinte já estava vendendo peças de porcelana aos 
visitantes. Foi esse mesmo Salim Bellix que alguns anos 
depois se tornou o primeiro comerciante a vender pe-
ças de porcelana na Praça Cel. João Pedro, que se tor-
nou a praça do turista comprador. 

Fig. 185 – Salim Bellix – o pioneiro dos  
lojistas da Praça Cel. João Pedro

Por volta das 10h30 da manhã do sábado (primei-
ro dia da FIP), várias mulheres que residiam nas proximi-
dades da feira, surpresas com tanto movimento, procu-
raram os organizadores do evento pedindo providências 
para solucionar o problema dos visitantes que não en-

contravam lugares para estacionar seus automóveis. 
Quanto a esse problema, os dirigentes da feira pouco 
podiam fazer. Procuraram o comandante da Polícia Mi-
litar e solicitaram que os guardas orientassem os turistas 
nesse sentido.

Outro problema surgiu quando várias pessoas infor-
maram aos dirigentes da FIP que o então Padre Nilo Ro-
mano Corsi estava furioso, pois a feira estava prejudicando 
muito o movimento da quermesse da Festa de Santana. Es-
sas pessoas informaram ainda que nas duas missas rezadas 
pelo Padre Nilo ele criticou duramente os dirigentes da FIP 
que estavam acabando com a Festa de Santana.

O prefeito Magalhães, que se encontrava radiante 
de felicidade com o sucesso da exposição, repentinamente 
ficou perturbado, pois se há coisa que não interessa a um 
político é entrar em conflito com o pároco local.

O prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães foi 
conversar com seu amigo Padre Nilo e com ele acertou 
que o local da Festa de Santana, inclusive a quermes-
se, seria mudado para o terreno que se encontrava no 
quadrilátero formado pelas ruas Antônio Pedro, Walde-
mar Cartarozzi, Ivan Maya de Vasconcelos e Dr. Sylvio de 
Azambuja Maya. Nessa área havia na época um único 
prédio edificado.

Acertada a nova situação com o Padre Nilo, o 
prefeito Magalhães convidou funcionários da prefei-
tura municipal e imediatamente mudaram as barra-
cas da quermesse e tudo mais que integrava a Festa 
de Santana para a área citada. Até mesmo o parque 
de diversões mudou-se para o novo local que ficava a 
poucos metros da FIP.

O Padre Nilo, que nessa época ainda não era 
Monsenhor, ficou satisfeito, pois ao já tradicional pú-
blico da Festa de Santana juntaram-se os turistas que 
visitavam a FIP. Assim tudo se harmonizou com o Padre, 
com o dono do Parque de Diversões e com tudo mais. E 
com tudo harmonizado, o prefeito Magalhães não con-
seguia conter um exuberante sorriso nos lábios.

Durante todos os dias em que se realizou a 
FIP, ao comprar o ingresso o visitante recebia um 
cupom onde anotava seu nome, endereço e data. 
Esse cupom era depositado em uma urna e mais ou 
menos às 16h30 ocorria o sorteio de um cupom cujo 
contemplado, pelo serviço de alto-falante, era convi-
dado a comparecer ao setor da administração para 
receber seu prêmio, que era sempre uma linda peça 
de porcelana. Era gratificante ver a surpresa e a ale-
gria da pessoa premiada, principalmente quando se 
tratava de mulheres.

Ao preencher o cupom, o visitante registrava 
sua cidade de origem, o que dava condições para os 
organizadores da FIP levantarem estatísticas sobre o 
público visitante, fato que permitiu aos organizadores 
da 2ª FIP melhor dirigir a divulgação do evento. Em 
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Fig. 186-A – Cópia de página do Folheto da FIP – 1969 com nomes de expositores
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Fig. 186-B -  Cópia de página do Folheto da FIP – 1969 com nomes de expositores
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Fig. 186-C - Cópia de página do Folheto da FIP – 1969 com nomes de expositores
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pequenas quantidades, Pedreira recebeu visitantes de 
centenas de cidades do Estado de São Paulo e de algu-
mas cidades de outros Estados.

Das cidades próximas a Pedreira - como Ampa-
ro, Serra Negra, Itatiba, Atibaia, Jaguariúna, Mogi Mi-
rim, Mogi Guaçu, Valinhos e Jundiaí -, vieram visitan-
tes em média quantidade. Das cidades de Campinas 
e São Paulo é que vieram visitantes em grande quan-
tidade. Para a imprensa, informávamos um número 
grande de visitantes, mas a verdade é que o número 
de visitantes, em cada uma das quatro feiras que fo-
ram realizadas pela Prefeitura, girou em torno de 12 
a 14 mil pessoas.

Na noite de 27-07-1969, ao sair o último visi-
tante do recinto da feira, silenciaram os alto-falantes 
que chamavam os sorteados para receberem seus 
prêmios e que mantinham a música no ambiente da 
feira. Apagaram-se as luzes do interior da feira, da 
quermesse e do parque de diversões. As ruas do cen-
tro da cidade ficaram descongestionadas. Foram mui-
tas as pessoas que ficaram surpresas com a capacida-
de de os pedreirenses promoverem um evento dessa 
natureza e ficaram mais conscientes que os adornos 
de porcelana fabricados em Pedreira atraíam o inte-
resse dos brasileiros, principalmente o das mulheres.

O sucesso da FIP não podia ser negado nem 
mesmo pelos adversários do grupo político formado 
por Oswaldo T. de Magalhães e Adolpho Lenzi. Na 1ª 
Sessão Legislativa que ocorreu na Câmara Municipal, 
ao usar a palavra o vereador Hygino A. Bellix, que era 
ferrenho adversário dos políticos no poder, assim se 
manifestou com relação à FIP: “Tudo bem, tudo mui-
to bonito. A Feira Industrial de Pedreira foi um suces-
so. Mas nem só de feira vive o povo. Ele necessita de 
saúde, habitação, educação, segurança...”.

As Figs. 186-A, 186-B e 186-C mostram páginas 
do folheto oficial da FIP relatando os nomes das empre-
sas expositoras.

FIM DAS FIPs DA PREFEITURA

O poder quando público, quando exercido por 
um líder ou por um grupo deles durante um período 
prolongado, provoca desgastes na popularidade de 
seus comandantes. O grupo político ao qual pertencia 
o prefeito Magalhães havia ingressado no Poder Público 
municipal no ano de 1952 com a posse de Humberto 
Piva, que foi sucedido por Adolpho Lenzi e Oswaldo T. 
de Magalhães até o ano de 1972, quando de fato se en-
contravam com o prestígio abalado. Nesse ano de 1972, 
houve eleição no âmbito municipal.

Era o período em que os militares governa-

vam a nação brasileira. Haviam dois partidos atuando 
no governo revolucionário: o partido que apoiava o 
governo era a Arena (Aliança Renovadora Nacional) 
e o partido da oposição era o MDB (Movimento De-
mocrático Brasileiro). Para disputar a eleição mu-
nicipal, cada partido podia lançar três candidatos 
e vencia aquele cuja soma de votos dos três fosse 
maior.

Na eleição para prefeito de Pedreira que ocor-
reu no ano de 1972, a Arena disputou com os can-
didatos: Adolpho Lenzi, Nelcio Ferrari e Antônio Ho-
nório Filho; e o MDB disputou com Hygino Amadeu 
Bellix, Ayrton Amaral Gonçalves e Sérgio Ferrari Rossi, 
que jamais havia militado na política. O MDB venceu 
o pleito com 75% da votação e o eleito foi o Sérgio.

Magalhães, com seu partido derrotado, decidiu 
alugar parte do prédio onde se realizava a Feira 
Industrial para a empresa de ônibus Rápido Serrano. 
Essa área com 140,25 m² foi utilizada como Estação 
Rodoviária. Sua locação foi aprovada pela Lei nº 749, 
de 01-12-1972. A FIP não mais se realizaria naquele 
prédio que ficou comprometido.

NASCEU UMA NOVA FIP

A importância da FIP era reconhecida por qua-
se todos os pedreirenses, e o fato de o ex-prefeito 
ter locado parte do prédio onde ela se realizava não 
impediria que essa importante promoção continu-
asse a proporcionar benefícios a Pedreira. Aliás, boa 
parte dos novos políticos que estava assumindo a 
direção dos destinos do município não era favorável 
que o Poder Público administrasse instituições rela-
cionadas com as atividades da economia municipal.

Em reunião na qual participaram o prefeito 
Sérgio Ferrari Rossi, os novos vereadores do MDB e 
diversos empresários ceramistas, a matéria foi am-
plamente debatida e decidiram que a FEIRA INDUS-
TRIAL DE PEDREIRA (FIP) teria prosseguimento, não 
mais como um departamento da Prefeitura Muni-
cipal. Ela prosseguiria como uma Entidade Civil de 
Direito Privado e sem fins lucrativos. E com essa de-
terminação, os novos políticos, auxiliados por expe-
rientes empresários, partiram para a luta praticando 
os seguintes atos:

A. Foram até a cidade de Americana onde 
em contato com dirigentes da Fidam (Fei-
ra Industrial de Americana) receberam um 
Estatuto Social daquela entidade. Esse Es-
tatuto, com as alterações efetuadas pelo 
autor deste livro, se transformou no Esta-
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tuto da Feira Industrial de Pedreira, cuja 
Assembleia de fundação ocorreu em 6 
de agosto de 1974. Nessa mesma Assem-
bleia, elegeram os membros dos órgãos 
administrativos e para presidente da Di-
retoria Executiva foi eleito Antônio Gan-
zarolli Filho, que na ocasião não ocupava 
qualquer cargo político e representava 
a Cerâmica São Joaquim. Para vice-pre-
sidente, elegeu-se Horácio Lopes Júnior 
representando a Cerâmica Santana. Hélio 
Vilalva foi eleito 1º secretário e o 2º se-
cretário foi Décio Bonimani de Moraes, 
sócio da Porcelana Santa Rosa. Irineu Va-
lentin Tonelotto, sócio da Cerâmica Santa 
Clara, e José Ivo Ferraresso, sócio da Ce-
râmica Santa Inês, foram eleitos 1º e 2º 
tesoureiros, respectivamente. A Diretoria 
Executiva tinha um mandato de dois anos. 
Os Estatutos da FIP foram registrados no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
de Amparo - com o Oficial Maior em 16-
08-1974, sob nº 149, a fl. 74, do livro “A” 
nº 2 de Registro de Pessoas.

B. O prefeito Sérgio Ferrari Rossi enviou Pro-
jeto de Lei que foi aprovado pela Câmara 
Municipal doando uma área de terreno com 
8.058,50 m².

C. Empresários interessados na manutenção 
da FIP na cidade de Pedreira decidiram 
comprar o direito de expor anualmente 
em um box da feira e, em compensação, 
contribuíram com uma boa quantia em di-
nheiro a fim de auxiliar na cobertura das 
despesas com a edificação do Palácio das 
Indústrias.

D. A Lei Municipal nº 807, de 20-06-1974, de-
clarou de utilidade pública a Feira Industrial 
de Pedreira, fato que permitiria à Entidade 
receber benefícios do Poder Público Munici-
pal, dentro da legalidade.

E. Pela Lei nº 808, de 20-06-1974, a Prefeitura 
doou um valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros) para que a nova entidade tivesse 
condições para iniciar suas atividades.

F. Pela Lei nº 816, de 16-09-1974, a Prefeitu-
ra doou à Feira Industrial de Pedreira um 
terreno com área de 8.058,50 m² (oito mil 
e cinquenta e oito metros e cinquenta cen-
tímetros quadrados) em terreno que foi de-
sapropriado do espólio de dona Maria Angi 
Sarkis, localizado no distrito Industrial.

Nota do autor: Esse terreno se encontra localiza-
do entre as seguintes ruas: Miguel Sarkis, Maria 
A. Sarkis, Pedro Martinelli e Av. Papa João XXIII. 
Essa lei especifica em seu artigo 2º que nessa 
área deve ser construído o pavilhão, os prédios, 
os recintos ou os boxes apropriados a exposições, 
mostras e feiras e que o início das obras devia 
ocorrer em seis meses e o término em 24 meses. 
O artigo 3º especifica que o não cumprimento do 
estabelecido no artigo 2º dessa lei importaria a 
automática retrocessão da referida área de terre-
no ao patrimônio municipal.

 

G. Com a aprovação da Lei nº 818, de 19-09-
1974, a Prefeitura Municipal fez à Feira Indus-
trial de Pedreira (FIP) uma doação condicio-
nal no valor de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil cruzeiros) para ser usada integralmente 
na construção do edifício da feira, de acordo 
com o projeto aprovado pela Prefeitura.

Em troca dessa doação, a Prefeitura ficou com 
o direito de ter à sua disposição e usar de acordo com 
seus interesses 10 (dez) boxes no recinto da FIP. Foi o 
que estabeleceu o artigo 2º da lei supra.

O artigo 4º dessa lei determina que o não cum-
primento por parte da FIP das condições estabelecidas 
nessa lei facultaria o direito de a Prefeitura haver da 
mesma o valor da doação ora autorizada corrigido pelas 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

As autoridades, os empresários e a população 
em geral já conheciam os benefícios que a Feira In-
dustrial proporcionava a Pedreira e sabiam, também, 
que os líderes pedreirenses tinham capacidade para 
realizá-la. Esses fatores facilitaram a tarefa de criar em 
Pedreira uma segunda FIP autônoma e livre dos inte-
resses políticos. E foi o que aconteceu, não houve difi-
culdade para colocar a nova FIP em atividade, fato que 
ocorreu no mês de julho de 1976. A última feira fechou 
suas portas no ano de 1998. Dessa forma, o “Jornal da 
Comarca”, de 03-04-1999, noticiou o fato com a se-
guinte manchete:

“CIDADE FICA SEM A FIP 99”

A DECADÊNCIA DA SEGUNDA FIP

Os 8.058,50 m² de terreno que foram doados à 
FIP não permitia que a feira de Pedreira se expandisse 
e se tornasse a grandiosidade que chegou a ser a Expo-
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flora da cidade de Holambra, quase vizinha de Pedreira. 
Além do prédio, cujas dependências estavam divididas 
em boxes pertencentes aos empresários e à Prefeitura, 
foram construídos também alguns cômodos para o se-
tor administrativo; um pequeno galpão onde se realiza-
vam as vendas de produtos; um palco para shows; um 
quiosque para lanchonete; e um galpão que servia de 
box a várias empresas.

A Fig. 187 mostra o conjunto das edificações que 
compunham o complexo da Feira Industrial de Pedreira.

Os diretores da FIP se preocupavam muito com 
os shows que a feira oferecia ao público de Pedreira, 
pois eram pouquíssimas as pessoas que deixavam suas 
cidades para assistirem aos shows da FIP. A FIP não au-
mentou a quantidade de atrações para os visitantes.

A Expoflora iniciou suas atividades no ano de 
1981 em pequenas dependências e usava o campo de 
futebol para expor máquinas e equipamentos agríco-
las. Quase todos os anos verifica-se um aumento das 
atrações que são oferecidas aos visitantes. No campo 
de futebol, entre outras atrações, há um bom parque 
de diversões. Há ainda um belo prédio com exposição 
de arranjos florais; mostra de paisagismo e jardinagem; 
minha casa & meu Jardim; dança típica holandesa; vá-
rios restaurantes; lojas de souvenires; minissítio; Mu-
seu Histórico Cultural; desfile “Parada das flores” com 

carros ornamentados; um pavilhão onde são vendidas 
plantas e flores; uma bandinha musical que percorre 
os caminhos da feira; e nos últimos anos, no campo de 
futebol, a Expoflora promove a “Chuva de pétalas” cer-
cada de uma crença que diz: “a pessoa cria um desejo 
mentalmente e, na hora da chuva, quem pegar uma 
das milhares de pétalas de flores que são lançadas ao 
ar terá seu desejo realizado”.

Durante a gestão do prefeito Dario Zanini, a FIP 
recebeu a doação de um terreno com área de 1.782,36 
m² anexado ao terreno que já pertencia à FIP. A Lei nº 
1.252, de 03-07-1987, especificou:

“Art. 2º - A Entidade donatária utilizará a área 
descrita no Artigo anterior para ampliação do espaço 
para visitantes das exposições realizadas pela FIP para 
construção de um anexo ao atual Pavilhão de exposições 
e para construção de um palco destinado à apresenta-
ção de shows artísticos;

Art. 3º - O não cumprimento pela donatária quer 
quanto à observância do prazo estabelecido, como pela 
destinação do imóvel para outro fim que não o estipula-
do por esta Lei, importará na automática retrocessão da 
referida área de terreno ao Patrimônio Municipal, sem 
quaisquer indenizações por perdas e danos ou por ben-
feitorias ou construções nela realizadas”.

Fig. 187 – Vista aérea do complexo da FIP. 1. Estádio Municipal de Esporte; 2. Estação Rodoviária; 3. Rua Maria 
Angi Sarkis; 4. Rua Pedro Martinelli; 5. Rua Miguel Sarkis; 6. Av. Papa João XXIII, 7. Área doada à FIP pela Lei nº 
1.252, de 03-07-1987 (atual prédio escolar); 8. Pavilhão para venda de louças; 9. Prédio do setor administrativo; 

10. Prédio com box para empresas; 11. Pavilhão com os boxes para exposição dos produtos; 12. Palco para shows.
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O FIM DA FIP - SEU PATRIMÔNIO  
E SEU LEGADO

Antônio Ganzarolli Filho foi o presidente da Feira 
Industrial de Pedreira desde o ano de 1976 até 1996, 
quando se afastou para se candidatar ao cargo de pre-
feito municipal de Pedreira (ele foi eleito).

Com novo presidente, a FIP foi promovida até o 
ano de 1998. Já havia sinais de decadência. A maioria 
das fábricas de porcelana já havia encerrado as ativi-
dades. O “Jornal da Comarca”, de 03-04-1999, sobre 
a feira publicou uma matéria com o seguinte título: 
“CIDADE FICA SEM A FIP - 99”. O mesmo semanário 
datado de 13-09-1997 noticiou que “O CENTRO DE 

SAÚDE E PPA VÃO PARA A FIP”.
Em verdade, o prefeito Antônio Ganzarolli Fi-

lho conseguiu que os empresários proprietários dos 
boxes oficializassem a doação de seus direitos para 
a Prefeitura Municipal que assim voltou a ser pro-
prietária do terreno que havia sido doado à FIP com 
autorização da Lei nº 816, de 16-09-1974. A Prefei-
tura readquiriu o terreno e todas as benfeitorias. Os 
pavilhões serviram para abrigar a Central de Saúde 
denominada Dr. Euclides Nery Junior.

Não retornou ao patrimônio público municipal o 
terreno que foi doado à FIP pela Lei nº 1.252, de 03-07-
1987, conforme especificava seu artigo 3º. O prédio que 
foi construído nesse terreno foi alugado para uma escola.
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 COMO ERA A VIDA ANTES DO HOSPITAL

No que tange ao hospital de Pedreira, deixo de 
narrar a história e passo a fazer um depoimento sobre 
o que a seguir consta. Fui pessoa envolvida nos fatos re-
lacionados com o hospital e, portanto, é ético citar os 
fatos na 1ª pessoa.

O primeiro hospital no Brasil foi criado no ano 
de 1545 por Brás Cubas na cidade de Santos. Mas há 
quem diga que o primeiro Hospital do Brasil foi criado 
pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em Olin-
da (PE) no ano de 1539. O padre José de Anchieta criou 
a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro em 1582. 
Todas foram criadas para atender tripulantes de navios 
que aportavam no Brasil. O Exército e depois as comu-
nidades vindas de Portugal ao Brasil criaram as Benefi-
cências Portuguesas. As comunidades italianas criaram 
muitos hospitais denominados Circolos Italianos. Em Pe-
dreira, porém, o hospital tem outra história.

No século XIX e início do século XX, boa parte da 
população pedreirense quando adoecia tinha que recorrer 

aos chás caseiros, às simpatias, aos benzedores e às benze-
deiras e rezar pedindo a Deus a cura de seus males. A outra 
alternativa era: morrer. Mesmo após o hospital de Pedreira 
estar funcionando, era grande o número de pessoas que 
procuravam os benzedores. Desde sua fundação, o municí-
pio contou com muitos benzedores e benzedeiras. Havia os 
que eram reconhecidos pela população como charlatões. 
Houve os que até o fim de suas vidas foram procurados 
pelas pessoas que nelas muito confiavam.

Entre esses benzedores e benzedeiras que eram 
respeitados pela população, pode-se mencionar: dona 
Olivia Bagatim (Fig. 188) - era grande o número de pes-
soas que se dirigiam diariamente ao conjunto residen-
cial do Nadir Figueiredo em busca de suas bênçãos; 
dona Calina Canossa (Fig. 189); residia na Rua Antônio 
Pedro e benzia a todos que a procuravam, até pessoas 
de bom nível cultural; Ricardo Milanêz (Fig. 190) - mora-
va na Vila Santo Antônio quase no fim da Rua Luiz Pedro 
e era muito procurado para benzer erisipela; Sebastião 
de Lima (Fig. 191) - o famoso Bastiãozinho residia na 
Rua Luiz Leite e diante de sua casa quase sempre tinha 

Fig. 188 - Olivia Bagatim Fig. 189 - Calina Canossa

Hospital  de  Pedreira           E SUA HISTÓRIA

CAPÍTULO VIII
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gente esperando suas bênçãos.
As pessoas confiavam muito em suas bênçãos. Nada 

cobravam por isso. Eles foram atuantes mais ou menos en-
tre os anos de 1950 a 1980. Na cidade, há ruas com os no-
mes dessas pessoas, exceção feita a dona Calina Canossa.

Para as mulheres, o momento do parto era muito 
delicado. Muitas mães perdiam a vida. Até a metade do 
século XX encontravam-se muitas pessoas que diziam: 
“eu não conheci minha mãe. Ela faleceu quando eu nas-
ci”. Encontravam-se também pessoas com cicatrizes no 
rosto, e quando se perguntava qual era a causa diziam: 
“eu nasci a ferro”. Era um drama quando o parto apre-
sentava complicação. Não havia as cesarianas que salvam 
tantas mães e fazem nascer bebês sem marcas no rosto.

A mortalidade infantil era tão alta e considerada 
tão normal que a área que se encontra à esquerda de 
quem entra no cemitério de Pedreira era reservada ape-
nas para o sepultamento de crianças. Um levantamento 
feito nos livros de sepultamento (arquivados na Prefei-
tura Municipal) mostra o seguinte quadro:

SEPULTAMENTOS

ano 1900 2000

Crianças com menos de 10 anos 18 1
Adultos 12 29
Base de cálculo 30 30

Os primeiros 54 sepultamentos ocorridos 
no ano de 1894 apresentaram o falecimento de 13 

adultos, 1 menor entre 7 e 14 anos e 40 crianças, a 
maioria com menos de 2 anos. É interessante, para 
efeito histórico, registrar as causas mortis conforme 
consta dos registros de sepultamentos que são: 
vermes intestinais, febre palustre, impaludismo 
(malária), vermes, febre perniciosa, de parto, 
erysipela, selinidade, incômodo de lombrigas, 
hemorragia aguda, queimaduras por querosene, mal 
de sete dias, febre purpural, parelezia appopoletica 
(afecção cerebral causada por acidente vascular 
paralisando os sentidos e os movimentos), reumácia, 
aguada, mairasmio, dentição, interite proveniente da 
dentição, dentição e diarreia, diarreia infantil, ataque, 
pulumunia cardíaca, parelezia na bexiga, ataque 
de bichas, elius, rachetismo, febre intermitente, 
inviabilidade. A causa mortis mais curiosa diz 
textualmente: FALECIDO DE ÉTICA, CONFORME 
ATESTADO DO INSPETOR DE QUARTEIRÃO DAS DUAS 
PONTES, Francisco Emílio de Campos.

Não era só a falta da cesariana que causava tan-
tas mortes. A ausência do pré-natal e de orientação 
médica para as mães e para as crianças davam origem 
à mortalidade. Não havia hospital-maternidade. Os 
partos ocorriam sob os cuidados de uma parteira que 
podia ter boa prática e noções de higiene ou podia ser 
uma mulher de pouca cultura e com hábitos desprovi-
dos de um mínimo de higiene. Elas não tinham forma-
ção em faculdades ou qualquer outra escola.

Várias parteiras foram confiáveis, dentre elas es-
tavam dona Eliza Serafim (Fig. 192) e dona Maria Tereza 
Previatelo Panigassi (Fig. 193). Elas contavam até com 

Fig. 190 - Ricardo Milanez Fig. 191 - Sebastão de Lima 
(Bastiãozinho)
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Fig. 192 - Eliza Serafim  
(Parteira)

orientação do médico que havia na cidade. Na época 
nem se falava em cesárea. Se houvesse complicação o 
médico seria chamado. Era famoso naqueles tempos 
o “mal de 7 dias” que nada mais era que o tétano que 
matava o bebê. Acreditava-se que colocando raspa de 
chapéu, fuligem de fogão ou pano queimado com um 
pouco de óleo, e outras porcarias, no cordão umbilical 
do recém-nascido, estavam dando proteção à criança. 
E era essa prática que provocava o tétano que em sete 
dias levava o bebê à morte. Essa ignorância causou o 
fim da vida de milhares de inocentes.

Na vizinha cidade de Amparo, o Hospital Ana Cin-
tra foi fundado no ano de 1890; e no ano de 1892, entrou 
em funcionamento o Grêmio Português de Beneficência. 

Havia pessoas que quando necessitavam consultar 
um médico procuravam um de sua confiança. Quando 
um médico de Pedreira encaminhava um doente para o 
hospital de Amparo, o caso era visto como rotineiro. No 
entanto, quando o doente era encaminhado para hospi-
tais de Campinas, as famílias e os amigos do doente fica-
vam preocupados, pois sabiam que o caso continha certa 
gravidade. Muitos dos que eram encaminhados aos hos-
pitais de Campinas não retornavam com vida.

A partir do ano de 1941 surgiram as fábricas de 
porcelana e Pedreira começou a crescer. A população 
aumentava e as pessoas sentiam falta de um hospital e 
perguntavam: por que a cidade de Amparo pode ter 
dois hospitais e Pedreira que já possui uma boa popula-
ção não tem nenhum? Cada vez mais crescia a indigna-

ção dos pedreirenses diante dessa deficiência na saúde. 
Não havia tantos veículos como atualmente. Nem am-
bulância existia em nossa região. Procurar atendimento 
hospitalar em outra cidade não era coisa fácil.

HYGINO, COMO VEREADOR, APRESENTOU 
LEI PARA CRIAR O HOSPITAL

O povo se manifestava sempre reclamando a 
existência de um hospital. Hygino, que foi vereador na 
1ª Legislatura (1948 a 1951), apresentou um Projeto 
de Lei que foi aprovado pela Câmara, e após sanciona-
do pelo prefeito Ângelo Ferrari se transformou na Lei 
nº 46, de 12-09-1950, criando o Hospital de Pedreira. 
Conseguiu gratuitamente junto ao prefeito da cidade 
de Indaiatuba a planta para a construção do prédio, 
pois em Pedreira não havia engenheiro civil.

José Ignácio Macedo, proprietário da fazenda 
que se transformou na Vila Santo Antônio, ofereceu 
um terreno para a construção da obra. Também a tia 
de Hygino, Maria Angi Sarkis, ofereceu um terreno lo-
calizado na Rua Pedro Ferrari nas proximidades da Rua 
XV de Novembro. Procuraram deputados para agir jun-
to aos governos estadual e federal a fim de conseguir 
verbas para o hospital. Todo o plano ficou no papel. 
Não conseguiram construir a obra pretendida.

Uma das fábricas que foram montadas em Pe-
dreira foi a Porcelana São Jorge, no ano de 1943, no 

Fig. 193 - Maria Tereza Previatelo Panigassi 
(Parteira)
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bairro do Cascalho, que na época ficava bem retira-
do de Pedreira. Hygino Amadeu Bellix, que era sócio 
da São Jorge, teve que comprar um ônibus para levar 
os trabalhadores de Pedreira para a fábrica. Isso au-
mentava as despesas da empresa. Vários sócios se re-
tiraram da sociedade. Tudo isso somado a prováveis 
outros fatores deixaram Hygino A. Bellix em delicada 
situação financeira, a qual chegou a abalar seu concei-
to junto à população.

No ano de 1951, houve eleição para prefeito mu-
nicipal. Concorreram Hygino A. Bellix e Humberto Piva, 
que fez sua campanha atacando os empresários, inclu-
sive Hygino. É sempre mais rentável eleitoralmente ata-
car os empresários e receber os votos dos funcionários 
que são em número muito maior. Piva esperava obter 
uma vitória fácil em razão da situação difícil que Hygino 
enfrentava. Hygino fez sua campanha anunciando que 
se eleito construiria um hospital em Pedreira e explorou 
bem esse desejo do povo de Pedreira. No dito popular, 
Hygino empunhou a bandeira do hospital.

No dia 14-10-1951, houve a eleição cuja apura-
ção era feita na cidade de Amparo, sede da Comarca, 
e o resultado foi: votos em branco: 12; votos nulos: 2; 
Humberto Piva: 716 votos; Hygino A. Bellix: 686 votos. 
Piva venceu a eleição por apenas 30 votos de diferença.

O recém-eleito prefeito Humberto Piva também 
abraçou a causa da construção do hospital.

As paredes foram erguidas. O madeiramento e 
o telhado foram colocados e as paredes foram reboca-
das. As portas e as janelas foram montadas em seus ba-
tentes. O prédio do hospital já havia adquirido forma. 
Numa eleição para governador e deputados, Humberto 
Piva esclareceu ao povo que os candidatos Rui de Al-
meida Barbosa e Nelson Omegna estavam trabalhando 
muito e de forma eficiente em favor do hospital e, por-
tanto, era interessante que os pedreirenses contribuís-
sem para reelegê-los. E os pedreirenses não falharam. 
Deram a esses candidatos uma boa votação e ambos 
foram reeleitos e continuaram ajudando Pedreira.

Em uma dessas campanhas eleitorais, um cami-
nhão carregado com camas hospitalares vagarosamen-
te percorreu as ruas da cidade. A pé, andando ao lado 
do caminhão e soltando rojões, seguiam vários cabos 
eleitorais de Humberto Piva. Mostravam que os traba-
lhos para construir o hospital estavam em andamento. 
Em uma dessas campanhas, distribuíram um boletim 
convidando o povo para visitar tão importante obra.

Eu, autor deste livro, também fui e, ao chegar 
à porta do hospital, vi Humberto Piva recepcionando 
o público. E ao me ver disse: “Oooohh Steula, foi bom 
você ter vindo. Vai lá dentro ver a grandeza do que 
estamos fazendo e você vai perceber que a turma do 
contra está falando mal só porque tem interesse em 
nos desmoralizar politicamente”.

Era verdade. A oposição, percebendo que Piva 
usava a construção do hospital para se beneficiar elei-
toralmente, passou a criticar a obra. No ano de 1955, 
num livreto em que ele presta contas de seu governo 
para a população e ao mesmo tempo aproveita para 
preparar a campanha que visava eleger seu sucessor, 
ele deu a seguinte informação: 

“a obra do hospital já está pronta. Falta a aquisi-
ção de móveis, utensílios e material médico-cirúrgico”. 

Nesse folheto, ele relatou três pessoas que se dis-
puseram a doar o terreno para a edificação do prédio 
hospitalar. Eram elas: Dr. Sylvio de Aguiar Maya, Cerâ-
mica Santana e o sr. Amadeu Canesso. Este último em 
franca atividade para o loteamento da Vila Canesso.

Piva declarou ainda que chamou uma Comissão 
de Médicos de Assistência Hospitalar do Estado que 
decidiu pela oferta de Amadeu Canesso pelos seguin-
tes motivos: “maior área oferecida, lugar mais alto e 
por situar-se em local que permitia maior facilidade no 
escoamento de seus resíduos”.

No dia 03-10-1955, haveria eleição municipal e 
Adolpho Lenzi era o candidato apoiado por Humberto 
Piva. Amadeu Canesso era candidato à reeleição a ve-
reador e em sua campanha mandou imprimir um car-
taz onde mostrava os trabalhadores saindo do portal 
da Porcelana São Sebastião, deixando claro que ele era 
um empresário gerador de empregos. Um quadro com 
traços feito à mão mostrava um bonito local ajardina-
do e denominado Refúgio dos artistas, que fazia parte 
de seu plano de realizações junto ao loteamento.

Havia ainda uma foto mostrando o hospital 
em construção e apontando Amadeu Canesso como 
o doador do terreno. Ele foi reeleito para a segunda 
legislatura e Adolpho Lenzi elegeu-se prefeito. A 
oposição ficou mais furiosa ainda ao perceber que o 
hospital estava servindo para fins eleitorais e, por isso,  
sempre que possível, aproveitava de algum fato negativo 
para atacar o hospital, e com isso atingir os políticos que 
por ele eram beneficiados.

Em seus quatro anos de governo, o prefeito 
Adolpho foi trabalhando dentro do possível para ad-
quirir os equipamentos e os instrumentos hospitalares.

Rui de Almeida Barbosa e Nelson Omegna rece-
beram mais uma boa votação em Pedreira. No ano de 
1959, realizou-se outra eleição municipal e Piva candi-
data-se novamente. Não havia dúvida de que o hospi-
tal lhe garantia uma boa votação. Mas Piva era político 
habilidoso. Era solteiro e podia dedicar-se mais às suas 
campanhas. Em Pedreira, dois clubes polarizavam a 
preferência dos torcedores: E. C. Santa Sofia e o E. C. 
Corinthians de Pedreira. Este último tinha a maior tor-
cida. Piva, então, era corintiano e colocava-se sempre 
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Fig. 194 – A última posse do prefeito Humberto Piva em 01-01-1960. 
1. Desconhecido; 2. Agnaldo Frazatto; 3. Dr. Paulo Rabelo, Juiz de Direito da Comarca de Amparo; 
4. ...; Pieroni; 5. Germano Frazato; 6. Benedito Ap. (Nim) Ferro; 7. Eraldo Teixeira de Magalhães; 

8. o Vice-prefeito Oswaldo de Magalhães; 9. Humberto Piva; 10. Benedito Paulino de Oliveira (Dito Mogiana); 
11. Renato Bacci; 12. Governador Adhemar P. de Barros

contra os industriais, principalmente quando se apro-
ximava uma eleição. Piva era um bom conversador e 
estava sempre preparado para responder a qualquer 
reclamação feita por populares.

Humberto Piva concorreu pela última vez e foi 
eleito (Fig. 194). Após tomar posse no cargo de prefeito, 
partiu firme para colocar o hospital em funcionamento. 
Surgiu o inesperado. Em início do mês de julho de 1960, 
sofreu um derrame cerebral que atualmente denomina-
-se AVC. Foi internado na Casa de Saúde Campinas (an-
tigo Circolo Italiani Unitti). No dia 06-07-1960, o médico 
que atendia Piva, Moizes Libermann, chamou a Campi-
nas o presidente da Câmara, Renato Bacci, e disse-lhe:  
"Pode empossar o vice-prefeito no cargo. Piva não re-
tornará à Prefeitura".

No dia 07-07-1960, o presidente da Câmara Re-
nato Bacci empossou o vice-prefeito Oswaldo Teixeira 

de Magalhães no cargo de prefeito; e no dia 10-07-
1960, ocorreu o falecimento de Humberto Piva. Ma-
galhães assumiu a Prefeitura e a presidência da Socie-
dade Beneficente de Pedreira. Em seus primeiros dias 
de trabalho, ele apareceu bem cedo para inspecionar 
as obras públicas e com isso ganhou a simpatia de 
boa parte da população. Deu continuidade na prepa-
ração do hospital que foi inaugurado no dia 29-10-
1961 (Fig. 195).

O texto da placa de inauguração (Fig. 197) mostra 
que 12 pessoas preenchiam os cargos na diretoria e no 
Conselho Fiscal. Eram sete políticos militantes dos quais 
seis deles eram ligados politicamente aos srs. Oswaldo 
T. Magalhães e Adolpho Lenzi. Seus nomes: os próprios 
líderes Magalhães e Adolpho, José Braga da Silva, Ama-
deu Canesso, Renato Bacci e Gerson Ornelas de Ávila. 
Mário Geremias era político, porém ligado à oposição. 
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Os demais não eram apegados à política. Foi grande o 
número de pessoas que compareceram ao ato da inau-
guração do Hospital e Maternidade Humberto Piva. To-
dos sabiam que estava sendo suprida uma grande ne-
cessidade dos pedreirenses na área da saúde (confira 
foto do hospital no ato da inauguração na Fig. 198).

Como o presidente da Sociedade Beneficente 
de Pedreira era o próprio prefeito Magalhães, ficava a 
forte impressão de que o hospital estava incluído en-
tre os recursos eleitoreiros utilizados por seus líderes. 
Principalmente os líderes da oposição pensavam assim. 
O hospital entrou em atividade e entre outros médicos 
que formaram o corpo clínico estava o Dr. Orlando Dotto 
que em pouco tempo conquistou a confiança da popu-
lação e ganhou fama. Os demais médicos, embora não 
sendo “estrelas”, eram confiáveis e respeitados pela po-
pulação. Pouco tempo após entrar em funcionamento, 
o hospital passou a contar com os serviços profissionais 
e eficientes do Dr. Santos Rodrigues Cói (na Casa de Saú-
de Campinas ele era conhecido como o Dr. Cói). Algum 
tempo depois, o Dr. Orlando Dotto deixou o hospital.

O Dr. Santos, como era conhecido em Pedreira, 
passou a ficar cada dia mais famoso. Seus diagnósticos 
e as cirurgias que praticava em seus pacientes eram 

Fig. 195 – Foto do momento do corte da fita inaugural do Hospital e Maternidade Humberto Piva.  
1. Padre Nilo Romano Corsi; 2. Renato Bacci; 3. Josefina Ártico Bacci; 4. Iracema de Arruda Teixeira de 

Magalhães; 5. Oswaldo Teixeira de Magalhães (vice-prefeito em exercício); 6. Adolpho Lenzi (ex-prefeito);
7. Ayrton Amaral Gonçalves (vereador); 8. Eurides Nery Amaral Golçalves

Fig. 196 – Inauguração do busto de Humberto Piva 
em frente ao hospital que leva seu nome



278

Fig. 197 -  Foto 
da placa de 
inauguração do 
hospital

Fig. 198 – Fachada do hospital no dia da 
inauguração em 29-10-1961. Muita gente 
compareceu – Vila Canesso ainda em formação
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bem-sucedidos. A fama do Dr. Santos ultrapassou as 
divisas do município de Pedreira e chegou a muitas ci-
dades do Estado de São Paulo.

Vieram as freiras, que proporcionavam morali-
dade, higiene e respeito em geral. A maternidade co-
meçou a funcionar, e com ela o cemitério não precisou 
mais reservar uma quadra para o sepultamento das 
criancinhas. Acabaram as mortes motivadas pelo mal 
de 7 dias, pela diarreia da dentição. Acabou também a 
mortalidade de mulheres na hora do parto. Não encon-
tramos mais pessoas com cicatrizes no rosto porque 
“nasceram a ferro”, pois as cesárias solucionam muitos 
problemas. Ficou mais fácil para os familiares dar uma 
assistência aos seus enfermos sem ter que pegar o ôni-
bus ou o trem rumo a hospitais de outras localidades. 
Para as mulheres grávidas, o pré-natal detectava e pos-
sibilitava o saneamento de alguns distúrbios. A saúde 
melhorou muito.

Pedreira passou a ser uma cidade onde a assis-
tência médica estava ao alcance da população. A fama 
do Dr. Santos e do hospital trazia pacientes de cidades 
longínquas. A Rua Henriqueta R. Canesso (que dá aces-
so ao hospital) ficava cheia de automóveis vindos de 
outras localidades, trazendo enfermos para serem aten-
didos em nossa casa de saúde. Até da cidade de Amparo 
vinham pessoas enfermas para serem tratadas pelo Dr. 
Santos. Em matéria de saúde, Pedreira estava no auge.

No ano de 1968, realizou-se outra eleição para pre-

feito e vereadores. Oswaldo T. de Magalhães era o can-
didato apoiado pelo prefeito Adolpho Lenzi e disputou 
o pleito com o candidato opositor Valentim Senatore. A 
oposição desenvolveu a campanha eleitoral com fortes 
ataques ao hospital. Entre os mandatos de Humberto 
Piva, iniciado em 1952, Magalhães e Adolpho Lenzi, que 
foi até 1968, os três estavam no poder há 16 anos. Todo 
esse tempo provocou desgaste político em seus gover-
nantes. Eles estavam desgastados.

Na época não se fazia pesquisa de intenções de 
voto. Mas numa cidade pequena como a nossa em 
1968, percebia-se pela tendência do eleitorado que 
Magalhães seria derrotado. Os ataques da oposição 
foram tantos e, talvez, desprovidos de um mínimo de 
diplomacia ou critério, que acabou fazendo que os mé-
dicos do hospital se sentissem atingidos em sua digni-
dade; e no comício do Magalhães, os médicos foram 
para o palanque e defenderam o hospital e o próprio 
Magalhães (Fig. 199). O Dr. Santos era um semideus 
para a população. E o resultado foi que Magalhães ven-
ceu a eleição e assumiu a Prefeitura.

Eleitoralmente, a eleição foi vencida, mas o hos-
pital ficou com sua credibilidade abalada. Surgiu o boato 
de que as irmãs da Ordem de Nossa Senhora do Calvá-
rio deixariam o hospital. Muitos acreditaram que sem as 
freiras os serviços hospitalares sofreriam perda de quali-
dade. Muita gente pediu às irmãs para não deixarem Pe-
dreira, porém tudo indica que houve sério atrito entre 

Fig. 199 – Profissionais do hospital. 1. Enf. Benedito Cândido da Silva; 2. Desconhecido; 3. Dr. Euclides 
Nery Jr.; 4. Desconhecido; 5. Dr. Santos Rodrigues Cói; 6. Enf. Loudes Malavazzi; 7. Dr. Geraldo Simões 

Chaib; 8. Desconhecido; 9. Desconhecido; 10. Enf. Mariazinha; 11. Padre Luiz; 
12. Desconhecido; 13. Beatriz Fink de Melo; 14. Dr. Orlando Dotto; 15. Parteira (nome desconhecido)
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elas e os administradores. Em 14-04-1973, o jornal “O 
Pedreira” divulgou um manifesto assinado pela Madre 
Maria Odila que, em nome das irmãs, agradecia toda 
solidariedade do povo de Pedreira, mas ao mesmo tem-
po estavam se despedindo. E de fato partiram deixando 
muita gente preocupada com a eficiência dos serviços.

O jornal “O Pedreira” de 24-03-1973 informou 
que Hygino A. Bellix pediu ao Padre Nilo Romano Cor-
si e ao delegado de Polícia Dr. José Carlos Fazio para 
que entregassem um “abaixo-assinado” para as freiras 
pedindo a permanência delas no hospital. Eu mesmo 
fui conversar com a Madre Maria Odila e tentar con-
vencê-la a permanecer em suas funções. Após ouvir os 
motivos que as levaram a pedir às suas superiores para 
transferi-las para outra localidade, percebi que o caso 
tinha gravidade e os sentimentos estavam feridos. A 
decisão foi irrevogável. Elas partiram.

É oportuno dizer que na campanha eleitoral de 
1968 os médicos do corpo clínico não apenas foram para 
o palanque, mas também divulgaram um manifesto no 
jornal “O Pedreira”, de 09-11-1968, defendendo o hospi-
tal e seu presidente. Com a vitória de Magalhães apoiado 
pelos médicos, os partidários da oposição ficaram mais 
convictos do uso e da influência política do hospital para 
fins eleitorais. Os políticos da situação, inclusive o Ma-
galhães, eram filiados à Arena e os políticos da oposição 
filiados ao MDB, partidos que foram criados em 1965 no 
início do período do Governo Militar.

FIM DA ERA PIVA,  
ADOLPHO E MAGALHÃES

A suspeita da falsificação de uma ata correspon-
dente a uma Sessão da Câmara Municipal que a opo-
sição afirmou não ter sido realizada causou a eclosão 
da maior crise política da história de Pedreira. Eu me 
posicionei ao lado de Hygino Bellix e do Toninho Gan-
zarolli, lutando contra Adolpho e Magalhães.

No fim do ano de 1972, realizou-se nova eleição 
para prefeito e vereadores. Fazia então 20 anos que 
Piva, Adolpho e Magalhães governavam Pedreira. Já 
estavam muito desgastados politicamente. O próprio 
hospital também colaborava para um desgaste ainda 
maior. Foram candidatos pela Arena: Adolpho Lenzi, 
Nelcio Ferrari e Antônio (Toninho) Honório Filho. Pelo 
MDB candidataram-se: Hygino Amadeu Bellix, Ayrton 
Amaral Gonçalves. E como num toque de mágica, na 
última hora surgiu a candidatura de Sérgio Ferrari Ros-
si, mocinho ainda, que jamais havia se envolvido com 
política. Ele era neto de Pedro Ferrari e primo em 2º 
grau de Ângelo Ferrari que no passado haviam sido 
prefeitos em Pedreira.

Por tudo o que se conhecia no ambiente políti-
co-eleitoral, Hygino, que era o líder da oposição, seria 
o eleito. No entanto, o jovem Sérgio que era conheci-
do como o “Puska” ganhou a simpatia de boa parte do 
eleitorado e elegeu-se. O hospital perdeu seus repre-
sentantes na Prefeitura que continuou a destinar uma 
pequena verba à Sociedade Beneficente de Pedreira.

A CRISE DE 1983

Foi em junho ou julho de 1983 que a porta do 
escritório de minha metalúrgica abriu-se e por ela en-
trou o sr. Oswaldo Teixeira de Magalhães, presidente da 
Sociedade Beneficente de Pedreira, mantenedora do 
hospital. Fiquei surpreso, pois tínhamos trabalhado jun-
tos para a implantação da primeira Feira Industrial de 
Pedreira (1ª FIP) e depois fomos adversários no maior 
conflito político da história de Pedreira. Após os cumpri-
mentos muito cordiais, Magalhães disse: 

“Edgar, o que me trouxe aqui foi o hospital. Ele 
está com dívidas. Eu estou doente (foi a doença que cau-
sou sua morte) e não tenho mais condições de lutar. 

Nós estivemos reunidos com o pessoal todo, a 
diretoria, os conselheiros e o corpo clínico, e achamos 
que você é a pessoa indicada para assumir a presidên-
cia da Sociedade Beneficente de Pedreira. Por esse mo-
tivo vim convidá-lo. Se você aceitar o cargo nós faremos 
uma eleição e o elegeremos presidente da entidade”.

Agradeci o honroso convite e disse-lhe que an-
tes de tomar uma decisão gostaria de conhecer os Es-
tatutos Sociais, a relação dos associados da entidade e 
a situação econômica do hospital.

Magalhães disse-me que os Estatutos Sociais e 
a relação dos sócios me seriam entregues no dia se-
guinte e as contas me seriam apresentadas tão logo 
estivessem prontas. No dia seguinte, recebi os dois pri-
meiros documentos prometidos onde pude constatar 
que se tratava de uma sociedade fechada, com núme-
ro limitado a 30 sócios e eles eram amigos, parentes 
ou pessoas ligadas ao círculo político dos ex-prefeitos 
Magalhães e Adolpho Lenzi. Notei que na relação dos 
30 sócios, cinco haviam falecido.

Consegui ainda uma certidão emitida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da 
Comarca de Amparo. Essa certidão revelava que em 
22-01-1973, portanto oito dias antes de entregar o car-
go de prefeito ao Sérgio Ferrari Rossi, que era da opo-
sição, foi feita uma alteração nos Estatutos Sociais da 
Sociedade Beneficente determinando que os Estatutos 
não seriam reformáveis no tocante à administração.
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Fig. 200 - Decreto de 1983 que desapropriou o Hospital e Maternidade Humberto Piva
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Essa alteração, que foi registrada no Livro A nº 2 – 
fl. 61 – nº de ordem 134, de Registro de Pessoas Jurídicas, 
tinha como objetivo evitar que a oposição, ao assumir a 
Prefeitura, se infiltrasse na diretoria do Hospital.

Entrei em contato com boa parte das pessoas 
que comigo trabalharam na fundação do SOS (Serviço 
de Obras Sociais) e na fundação da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira), bem 
como na construção de sua sede própria e todos eles 
concordaram em formar uma equipe para dirigir os 
destinos do Hospital e Maternidade Humberto Piva, 
cuja mantenedora era a Sociedade Beneficente de Pe-
dreira. As pessoas que seriam incluídas na sociedade 
já haviam dado provas de saberem se comportar e agir 
de forma apolítica. Assim, livraríamos o hospital das in-
fluências políticas que tanto mal lhe causaram.

Comuniquei ao sr. Magalhães que aceitava o car-
go, porém desejava levar meus companheiros para o 
quadro de sócios e administrativos. Magalhães disse 
que eu estava certo e que meus companheiros seriam 
admitidos como sócios. Considerando a importância 
do hospital para a comunidade pedreirense, procurei 
o prefeito Dario Zanini e lhe informei sobre toda a situ-
ação e pedi seu apoio para a solução dos problemas e 
para a modernização que deveria ocorrer naquela casa 
de saúde. O Prefeito e eu éramos filiados ao mesmo 
partido político: o MDB.

Ironicamente, como resposta ao meu comunica-
do, no dia 29 de agosto de 1983, o prefeito Dario Zanini 
baixou o Decreto nº 695 (texto de inteiro teor na Fig. 
200). Respeitosamente, eu havia procurado o prefei-
to Dario para informá-lo sobre o destino do hospital. 
O bom senso recomendava que o prefeito me infor-
masse sobre a desapropriação. Mas ele nada me disse. 
Fiquei surpreso, pois, nas conversas entre os políticos 
da oposição e até mesmo com a população, todos se 
manifestavam favoráveis a que o hospital ficasse livre 
da política. Não foi o que Dario e seu grupo fez. A polí-
tica continuou na Sociedade Beneficente de Pedreira. 
E continuou de modo prejudicial.

Fiquei surpreso com essa decisão e ao mesmo 
tempo esperançoso por ver a Prefeitura investindo 
em aparelhagem e equipamentos, dando ao povo de 
Pedreira um hospital eficiente e dotado dos melhores 
recursos criados por modernas tecnologias.

Dentro daquele ditado que diz “as paredes têm 
ouvidos”, algum tempo mais tarde fiquei sabendo que 
houve uma reunião entre vários elementos do MDB 
e eles entenderam que, ao assumir a direção do hos-
pital, eu beneficiaria a candidatura de meu cunhado 
Antônio Ganzarolli (Toninho) Filho, que de certa forma 
estava se separando do grupo. Então decidiram pela 
desapropriação e mantiveram a assistência hospitalar 
com a política acesa dentro dela. O valor não foi alto, 

mas a Prefeitura teve que indenizar a desapropriação, 
ou seja, pagaram por aquilo que nos seria entregue 
gratuitamente.

A mentalidade política ficou encravada no desti-
no do Hospital e Maternidade Humberto Piva e o pre-
judicando. A Prefeitura nada investiu de forma eficien-
te para atender o povo pedreirense com a dignidade 
que ele merece. Em 01-01-1989, Dario Zanini transmi-
tiu o cargo de prefeito a Hygino Amadeu Bellix.

A CRISE DE 1989

Foi mais ou menos em fevereiro de 1989 que 
pela segunda vez abriu-se a porta do escritório de 
minha metalúrgica e por ela entrou o então prefeito 
Hygino Amadeu Bellix. Após nos cumprimentarmos, 
cordialmente ele disse: “Edgardo, você precisa assumir 
a direção do hospital. Ele está em crise”. Respondi que 
estava disposto a aceitar o convite, porém só confir-
maria meu aceite após consultar as pessoas de meu 
círculo de amizades e que sempre estiveram comigo 
nas entidades que administrei.

Conversei com meu pessoal, e após analisarmos 
a situação decidimos que não deveríamos assumir a di-
reção do hospital na condição de subordinados à Pre-
feitura. Nessa condição estaríamos sujeitos a ter que 
trabalhar para interesses políticos e estaríamos sujei-
tos a uma despedida por motivos eleitorais, fato que 
poderia ocorrer com futuros prefeitos. Não era isso 
que nosso grupo desejava para o hospital. Para nós, 
era a Sociedade Beneficente de Pedreira a entidade 
ideal para assumir tal responsabilidade.

No encontro que tive com as pessoas de minha 
confiança, analisamos a situação e julgamos que no 
fim da gestão de Magalhães à frente do hospital a crise 
era financeira, porém o hospital estava bem estrutu-
rado e o funcionamento era razoável. Essa nova crise 
apresentava-se bem mais ampla e abrangia as finan-
ças, a organização, o funcionamento e a credibilidade 
do hospital na opinião pública. A política de Pedreira 
continuava comprometendo a qualidade dos serviços 
e a eficiência hospitalar.

Em novo encontro com o prefeito, comuniquei-
-lhe que poderíamos assumir a direção do hospital na 
condição de membros e diretores da Sociedade Be-
neficente de Pedreira, e não como subordinados ao 
Poder Público municipal. Esclareci ao Hygino que nele 
confiávamos, mas não sabíamos quem seriam os pró-
ximos prefeitos que poderiam nos acusar injustamente 
de improbidade administrativa e nos colocar na rua de 
forma que abalasse nossa idoneidade só para satisfa-
zer seus interesses eleitoreiros. Esclareci que o hospi-
tal estava impregnado na mentalidade de políticos in-
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competentes que usavam a instituição para beneficiar 
seus interesses políticos.

A Sociedade Beneficente de Pedreira teve seu 
patrimônio desapropriado, mas não havia sido extinta. 
Assim, o procedimento deveria ser: o prefeito envia-
ria um Projeto de Lei que seria aprovado pela Câmara 
Municipal concedendo o hospital para ser adminis-
trado pela Sociedade Beneficente por um período de 
30 anos. A Prefeitura só poderia retomar o hospital se 
uma decisão do Poder Judiciário declarasse a improbi-
dade dos administradores. O prefeito Hygino disse que 
estava tudo bem, mas que me apressasse, pois o caso 
requeria ação urgente.

A pedido do prefeito Hygino, a secretária muni-
cipal da Saúde, Dra. Maria Sueli da Rocha Longhi, pas-
sou a me acompanhar e orientar em todos os assuntos 
referentes ao ramo. Juntos estivemos no Hospital das 
Clínicas da Unicamp (em Campinas) onde fomos rece-

bidos pelo Prof. Dr. Luiz Jacinto da Silva, coordenador 
de Assistência, e nesse contato ficou acertado que es-
tudaríamos a possibilidade de um entrosamento entre 
o Hospital da Unicamp e o Hospital de Pedreira.

Esclareceu o Dr. Luiz Jacinto que nesse 
entrosamento Pedreira poderia encaminhar ao 
Hospital das Clínicas os casos de cardiologia e 
neurologia e outros que apresentassem complicações. 
Nosso hospital poderia receber alguns aparelhos 
para melhorar os serviços de diagnósticos. Quando 
houvesse casos de doenças complexas, um médico 
experiente da Unicamp poderia vir a Pedreira para 
colaborar na solução.

Esse entrosamento seria interessante para o 
Hospital das Clínicas em vista de atendermos os pa-
cientes em Pedreira e não sobrecarregarmos o hospital 
campineiro. Foi falado ainda que em certos casos a ins-
tituição de Campinas enviaria pacientes para serem in-

Fig. 201 – "Jornal da Comarca" – Publicação de Edital para convocação de Assembleia Geral Extraordinária
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Fig. 202 - Jornal "O Pedreira" – Anúncio de possibilidade de nova diretoria para o hospital
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ternados no hospital de Pedreira. Essa foi a parte mais 
delicada, pois não poderíamos correr o risco de deixar 
os pedreirenses sem leitos para internação.

Em 28-03-1989, estive reunido com os médi-
cos do corpo clínico do hospital pedreirense em que 
os problemas foram expostos e sugeridas as soluções. 
Eles reclamaram que não havia diálogo entre eles e 
elementos da Prefeitura e nem com os administrado-
res do hospital para que se encontrassem os meios 
necessários a fim de resolver os problemas e dar efici-
ência ao hospital.

Para que eu fosse eleito presidente da Sociedade 
Beneficente de Pedreira era necessário alterar os Esta-
tutos Sociais da entidade a fim de ampliar o número de 
sócios de 30 para 55 (dos 30 eleitos anteriormente, 5 
haviam falecidos). Assim, pelo “Jornal da Comarca”, de 
04-03-1989, foi convocada uma Assembleia Geral Ex-
traordinária cuja finalidade era: 1) alterar os Estatutos; 
2) admitir novos sócios; e 3) eleger a nova diretoria e o 
novo Conselho Fiscal da entidade.

Para que essa Assembleia fosse realizada com 

legalidade, foi convocada por 19 de seus 25 sócios (cin-
co haviam falecido). Os que assinaram o edital de con-
vocação foram: Adolpho Lenzi, Cléa Funch de Mello, 
Amadeu Canesso, Alcides Moratori, Paschoal Santo 
Ferraresso, Vera L. de Magalhães Munaretti, Adilson 
Munaretti, Neyde Ap. Rosas Munaretti, Anna Luiza de 
Moraes Braga, Juarez Marchezini, Hélio José dos San-
tos, Sebastião dos Santos, Waldemar Rodrigues, Irene 
Arrelaro de Ávila, Neuza Leonel Rodrigues, Iracema T. 
de Magalhães, Silvio Lenzi e Oswaldo Teixeira de Ma-
galhães Jr. (Nenê).

Para conseguir essas assinaturas, a filha de 
Oswaldo T. de Magalhães, Vera Lúcia, e eu tivemos que 
percorrer, além da cidade de Pedreira, mais as cidades 
de Amparo e Mogi Mirim. A Assembleia Geral que foi 
presidida por Vera Lúcia Magalhães e secretariada por 
Juarez Marchezini admitiu os seguintes novos sócios: 
Dr. Airton Policarpo, Dr. Antônio Clementino Cardo-
zo, Aristides Machado de Oliveira, Edgardo Luis Steu-
la, Eduardo Frazatto, Elza Melro, Dr. Euclides Nery Jr., 
Geraldo Osório de Oliveira, Hamilton da Silva Valente, 

Fig. 203 – "Jornal da Comarca" noticiando reunião no hospital
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Dr. Hamilton da Silva Valente Júnior, Hélio Vilalva, pro-
fessora Hortência Fornari Novo, nutricionista Ivanilde 
Araújo, José Carlos Cartarozzi, José Carlos Gasparini, 
José Donizete Maziero, Dr. Licurgo Nunes Costa, Lour-
des Maria de Oliveira, Márcio Antônio Biegas, Maria 
Helena Cáu Palanch, Moacir Nelson Gasparini, Nelson 
Castelo, Odarcy João Cavicchia, Paulo Aderbal Siqueira 
Monti e Terezinha Paganello de Souza Pinto.

Após a admissão de novos sócios, foi constituída 
a nova Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal com os 
seguintes elementos: presidente: Edgardo Luis Steula / 
vice-presidente: Amadeu Canesso / 1º secretário: José 
Donizetti Maziero / 2º secretário: Odarcy João Cavic-
chia / 1º tesoureiro: Nelson Castelo / 2º tesoureiro: 
Moacir Nelson Gasparini. Para o Conselho fiscal foram 
eleitos: Hamilton da Silva Valente, José Carlos Cartaro-
zzi e Márcio Antônio Biégas.

Tudo estava pronto para que novos administrado-
res dirigissem a entidade com decisões tomadas em ba-
ses tecnológicas e adotadas com a aprovação do corpo 
clínico. Dar credibilidade ao hospital e evitar as críticas 
que tinham como objetivo abater os diretores em seus 
interesses políticos, isso era o que o povo desejava.

Após ter sido eleito presidente da Sociedade 
Beneficente de Pedreira, fui convidado a participar de 
uma reunião com os médicos do hospital na noite de 
22-03-1989. O “Jornal da Comarca”, de 25-03-1989, 
publicou bem o resultado dessa reunião (Fig. 203).

Pessoas, entidades e empresas me procuravam 
para manifestar apoio à nossa diretoria na administra-
ção do hospital. A seguir alguns trechos de jornais que 
revelam a situação daquela instituição administrada 
pelo Poder Público municipal.

 04-02-1989 - “Jornal da Comarca” - O vereador 
Salvador Paulela Netto requer informações a respeito 
do hospital.

08-04-1989 – O “Jornal da Comarca” divulgou 
carta que o Dr. Santos R. Cói encaminhou ao sr. José 
Carlos Lena, presidente da Câmara Municipal, mos-
trando a precária situação do hospital e solicitando so-
lução para o problema.

06-05-1989 – O “Jornal da Comarca” divulgou 
uma carta com certa hostilidade enviada pelo presi-
dente da Câmara, José Carlos Lena, ao Dr. Santos Ro-
drigues Cói em resposta à carta recebida.

27-05-1989 – O “Jornal da Comarca” divulgou 
um manifesto assinado pelos vereadores Silvio Lazari-
ni, Nelson Olivari, Elza Tadei, Luiz Antônio Cozer, Eu-
gênio Ganzarolli, Antônio Carlos Elias, Carlos Accorsi, 
Adolfo de Souza Filho, Ayrton A. Gonçalves e Bruno Ci-
rillo, no qual dizem que não comungavam com os ter-
mos da carta que José Carlos Lena havia enviado ao Dr. 
Santos Rodrigues Cói.

Estávamos prontos para tomar posse. Médicos, 

laboratórios, Unicamp, Secretaria Municipal da Saúde 
e pessoas que estavam relacionadas a órgãos ou en-
tidades com atividades hospitalares. Todos manifesta-
vam a disposição de conosco colaborar para melhorar 
a qualidade do atendimento do hospital e dar a ele 
maior credibilidade. Uma funcionária da portaria me 
disse que só o noticiário que corria na cidade sobre a 
troca de direção havia provocado um crescimento nas 
internações de pacientes particulares (no pagamento), 
aumentado a receita da casa.

O jornal “O Pedreira”, de 08-04-1989 (Fig. 204), 
noticiou que o vereador Dr. Paulo Antônio Begalli soli-
citou que a Administração Municipal enviasse à Casa 
de Leis um projeto concedendo Direito Real de uso do 
hospital para a Sociedade Beneficente de Pedreira.

Estávamos aguardando a aprovação da lei que 
outorgaria o direito real de uso do hospital pela Socie-
dade Beneficente de Pedreira por 30 anos quando o 
“Jornal da Comarca”, de 18-03-1989, publicou, na  p. 
3, a informação cuja cópia fiel pode ser visualizada na 
Fig. 205. Hygino baixou uma Portaria nomeando novos 
diretores, e não a lei solicitada.

Nota: Paulo Antônio Begalli, nascido em Pedrei-
ra, filho de família tradicional, formou-se em en-
genharia civil e, posteriormente, em direito. Foi 
magistrado em várias localidades. Além de outras 
ações beneméritas, como engenheiro, foi o autor 
e doador das plantas das construções da sede 
própria da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Pedreira, localizada na Rua Fran-
cisco Pintor Jr., nº 487, Parque Bela Vista, e do 
prédio da Igreja São Sebastião, na esquina da Rua 
Sebastião Canesso com a Rua Santo Massucato, 
na Vila Canesso.

Creio ser oportuno esclarecer qual a diferença 
entre uma Lei aprovada pela Câmara Municipal e uma 
Portaria assinada pelo prefeito municipal.

LEI - a Câmara Municipal é a legítima represen-
tante do povo. Se ela aprovasse uma lei concedendo 
Direito Real de uso, a Sociedade Beneficente de Pe-
dreira teria direito adquirido por 30 anos e só diante 
de grave falta administrativa ou imoralidade é que ou-
tra lei ou o Poder Judiciário poderia revogá-la.

PORTARIA - é baixada pelo prefeito e serve para 
regulamentar uma lei ou um decreto e serve ainda para 
disciplinar procedimentos da administração interna de 
uma Prefeitura ou outra instituição se a lei permitir. Ela 
pode ser revogada a qualquer momento pelo próprio 
ou por outro prefeito, se assim desejar.

Nessa condição, nosso grupo não assumiria. 
Com nova e confiável administração, os empresários 
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Fig. 204 – "O Pedreira", com foto do Dr. Paulo A. Begalli e seu pedido

que tanto desejavam um hospital moderno, de alta 
qualidade e eficiência, certamente investiriam na aqui-
sição de aparelhos e equipamentos de última geração. 
Poderia ocorrer a seguinte aberração: por meio de 
nossa diretoria, os empresários investiriam e dariam 
eficiência e confiabilidade ao hospital. Depois, como 
os políticos se convenceram de que o hospital lhes tra-
ziam vantagens eleitorais, baixariam nova portaria e 
nos colocariam na rua, talvez até nos difamando para 
justificar o ato injustificável.

Designados por uma portaria para dirigir o hospi-
tal, ficaríamos subordinados às ordens dos prefeitos e de 
pessoas a ele ligadas. Teríamos nossa autoridade e auto-
nomia limitada e dependente dos interesses do prefeito. 
Não, nós não aceitamos essa condição, e o “Jornal da Co-
marca”, de 06-05-1989, publicou a seguinte matéria:

“Sérgio Roberto Ferreira da Silva Braga, nomea-
do por uma Portaria, retorna ao hospital para salvar a 
situação, pois ele que já o havia administrado anterior-
mente conseguiu conduzi-lo de forma tranquila”.

Os políticos continuariam comandando o hospi-
tal sem, no entanto, dar a ele a eficiência e o atendi-
mento correspondentes à grandeza e à dignidade do 
povo e do empresariado de Pedreira sempre prontos 
a auxiliarem as obras beneméritas. Alguns médicos 
deixaram Pedreira e partiram para outras localidades. 
Outros se uniram e abriram duas clínicas: a Policlin, na 
Rua Dr. Sylvio de A. Maya, nº 375; e a Cemesp, Rua 
Tiradentes, nº 9, que são dirigidas e estruturadas por 
eles próprios, com muito sucesso. Nosso grupo de pe-
dreirenses não assumiria, como de fato não assumiu 
a direção do Hospital e Maternidade Humberto Piva.

É interessante relatar que a Sociedade Bene-
ficente de Pedreira teve seu patrimônio (hospital) 
desapropriado pelo prefeito em 29 de agosto de 
1983 com o apoio de vários partidários do MDB. 
No entanto, indevida e ilegalmente continuaram a 
usar o nome da Sociedade Beneficente de Pedrei-
ra. Era ilegal porque o que foi desapropriado foi o 
imóvel ou o patrimônio do Hospital e Maternidade 
Humberto Piva, e não a pessoa Jurídica da Socieda-
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de Beneficente que estava legalmente constituída. 
Usaram de forma ilegal o nome da antiga mantene-
dora do hospital para usufruir dos benefícios que a 
Sociedade recebia por possuir o Certificado Federal 
de Filantropia. O hospital, na condição de departa-
mento da Prefeitura, não teria direito a gozar dos 
benefícios que o certificado de filantropia assegura-
va. Assinavam então como presidente da Sociedade 
Beneficente, cujo presidente de fato e de direito era 
eu: Edgardo Luis Steula.

Os políticos do MDB desapropriaram o hospital 
motivados apenas por fins eleitoreiros. A desapropria-
ção ocorreu para evitar que eu assumisse sua direção 
e viesse a beneficiar a candidatura de meu cunhado 
Antônio (Toninho) Ganzarolli Filho. 

O fato irônico é que os líderes políticos que 
desapropriaram o hospital para combater Toninho 
politicamente acabaram entregando o hospital ao 
próprio Toninho que venceu as eleições de 1996 e 
governou o município de Pedreira de 01-01-1997 a 
31-12-2000.

Há uma frase que circula em âmbito nacional que diz:

“O BRASIL PROGRIDE DURANTE A NOITE PORQUE DU-
RANTE O DIA OS POLÍTICOS ATRAPALHAM MUITO”.

A CRISE DE 1998

Durante o mandato do prefeito Hamilton Ber-
nardes Júnior, que perdurou de 1993 a 1996, o hospi-
tal não passou por nenhuma evolução ou moderniza-
ção que o colocasse numa classificação de alto nível, 
tampouco entrou em crise. Não houve protestos dos 
médicos nem dos funcionários e das pessoas que o ge-
renciavam.

Na população havia moderadas reclamações, 
mas sem alarmes que causassem repercussões pertur-
badoras. Algumas críticas surgiram pelo fato de terem 
sido feitos bingos e outras campanhas arrecadadoras 
para auxiliar um hospital pertencente ao Poder Público 
municipal em um país cuja estrutura tributária é a mais 
cara do mundo. E isso porque a receita do hospital não 
era autossuficiente. Quem verificar os jornais editados 
em Pedreira na época notará que os pedidos de aju-
da para a Funbepe (Fundação Beneficente de Pedrei-
ra) eram constantes. Houve também muitos pedidos 
de ajuda aos governos estadual e federal. Os serviços 
prestados pela entidade eram deficitários.

Em 01-01-1997, assumiu o cargo de prefeito An-
tônio Ganzarolli Filho. O “Jornal da Comarca” do dia 
18-01-1997, p. 8, publicou que em 08-01-1997 foram 

Fig. 205 - Cópia da notícia da Portaria nomeando diretores para o hospital
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empossados os escolhidos pela Assembleia Geral da 
Funbepe, cujo quadro administrativo ficou com a se-
guinte constituição: presidente - Edson Zini; vice-pre-
sidente - Paulo Zavanella; 1º tesoureiro - Edson Dirceu 
Marinelli; 2º tesoureiro - Antônio Honório Filho; 1º se-
cretário - Irineu Valentin Tonelotto; 2º secretário - An-
dré Roberto Cavicchia; diretor de patrimônio - Nelson 
Franco de Oliveira; diretor clínico - Dr. Marcelo Leonar-
do Fernandes; e como administradora - Dalva Helena 
Fassa Zaparolli. Em verdade, quem escolhia os admi-
nistradores eram os prefeitos e seus colegas de partido 
político.

As pessoas escolhidas para compor o quadro 
administrativo da Funbepe eram, em sua maioria, do-
tadas de idoneidade e competência administrativa. Os 
obstáculos eram muitos. A credibilidade da eficiência 
hospitalar estava abalada. Era necessário que a pre-
feitura adotasse um programa de investimentos em 
aparelhos e equipamentos capazes de dar ao hospital 
um conceito que recuperasse a credibilidade junto à 
população. Lamentavelmente, os políticos nada faziam 
de eficiente para dar ao povo de Pedreira um hospital 
de alto padrão. Eles apenas esperavam usufruir ou co-
lher alguns votos de eleitores em função dos benefí-
cios que o hospital podia proporcionar.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 
196 (a saúde é um direito de todos e um dever do Estado) 
até o 200 trata da saúde pública no Brasil. Também a Lei 
Federal nº 8.080, de 19-09-1990, aborda a regulamenta-
ção da matéria. Há uma vasta quantidade de leis tratan-
do do assunto. Seria difícil, e talvez de pouca utilidade, 
transcrever os textos de toda a legislação existente. No 
entanto, há um consenso geral que o pronto-socorro de 
qualquer localidade deve ser mantido pelo Poder Público, 
gestor da saúde, e cabendo esse encargo às prefeituras.

Pelo que se notava nos períodos de crises hos-
pitalares, a Prefeitura de Pedreira não tinha essa cons-
ciência. O recurso que era repassado ao hospital não 
tinha como base os custos gerados pela manutenção 
do pronto-socorro. No entanto, quando a população 
se alvoroçava em razão das deficiências desse órgão, 
os políticos cobravam explicações dos administradores 
do hospital. Isso gerava ressentimentos de todos que 
lutavam pelo hospital.

Ao transcrever neste livro o que constou dos no-
ticiários dos jornais editados em Pedreira, das cartas 
abertas e dos folhetos que foram publicados, o leitor terá 
uma boa visão do que foi a última crise do hospital. Eis as 
matérias, os recortes de jornais, os textos abreviados de 
cartas e os boletins e tópicos de outras publicações:

14-06-1997 - O jornal “Gazeta do Povo” publi-
cou a manchete de capa: “HOSPITAL TEM DÍVIDA DE 
R$ 780 MIL”. E como matéria: “O Hospital Humberto 
Piva, que é mantido pela Fundação Beneficente de Pe-

dreira, tem uma dívida de R$ 780 mil, um déficit men-
sal de R$ 75mil e está com a diretoria demissionária. 
O atual presidente, Edson Zini, entrega o cargo no dia 
19, provavelmente a Carlos Zanini, que era presidente 
do Sindicato dos Ceramistas.

Zini, procurado pela reportagem, disse que ele 
e sua diretoria resolveram renunciar porque não viam 
possibilidade, sem um maior apoio da Prefeitura, de 
colocar a casa em ordem. A meta de Zini era sanear o 
hospital, ter um plano de saúde próprio para a popu-
lação e atuar mais comercialmente com os convênios”.

Para concluir o mandato de dois anos, assumiu a 
presidência o sr. Carlos Zanini que havia sido, durante 
muitos anos, presidente do Sindicato dos Trabalhado-
res das Indústrias de Cerâmica de Louça de Pó de Pe-
dra, da Porcelana e da Louça de Barro de Pedreira.

Segue a carta da diretoria clínica ao prefeito mu-
nicipal de Pedreira (texto original):

“Pedreira, 20 de março de 1998 - Oficio nº 01/98 
- FUNBEPE PREZADOS SENHORES: Tendo em vista a fal-
ta de pagamento dos funcionários há um mês e dos 
médicos plantonistas do Pronto Socorro há 2 meses, 
ocasionando a falta de mão de obra nesta Fundação, 
solicitamos a V.S. a sua presença em reunião extraordi-
nária emergencial no dia 24/03/98, às 8 horas, na sede 
do hospital, a fim de discutirmos sobre o encerramento 
das atividades do mesmo, até encontrarmos uma solu-
ção para o assunto.

DR. MARCELO LEONARDO FERNANDES - DIRE-
TOR CLÍNICO 

AO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREIRA
ANTONIO GANZAROLLI FILHO”

Em resposta a esse Ofício, o prefeito emitiu a se-
guinte carta (conforme consta):

“Em 23 de março de 1998 - Prezado senhor - Este 
Prefeito Municipal vem de receber O Ofício 01/98 do 
senhor Diretor Clínico da FUNBEPE (cópia anexa).

Dada à gravíssima situação que originou tal 
expediente, estamos convocando uma reunião para 
debatermos alternativas que nos propiciem resolver o 
impasse que se verifica.

Vossa Senhoria é figura importante na história 
do nosso Hospital, graças aos bons trabalhos a ele 
prestados, que ajudaram na sua caminhada até aqui; 
esse fato nos faz entender como extremamente NE-
CESSÁRIA a sua presença na reunião, permitindo-nos 
considerar ser também de sua responsabilidade (e cer-
tamente o seu desejo), a luta pela busca das soluções 



290

que todos queremos.
Contamos, assim, com a sua IMPRESCINDÍVEL 

PRESENÇA na reunião de hoje, dia 23, às 19h30, nas 
dependências da FIP.

Desde já agradecemos pela atenção e subscre-
vemo-nos mui atenciosamente 

ANTONIO GANZAROLLI FILHO - Prefeito Municipal” 

A mensagem acima foi enviada a vários cidadãos 
que poderiam auxiliar na solução.

Quatro dias após essa mensagem emitida pelo 
prefeito, o Corpo Clínico do Hospital distribuiu o se-
guinte manifesto público:

“CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE PEDREIRA

Nós, médicos do Corpo Clínico do Hospital e Ma-
ternidade Humberto Piva, vimos alertar a população de 
Pedreira sobre os últimos acontecimentos relativos à 
manutenção das atividades em nosso Hospital. Como é 
do conhecimento de todos a saúde Pública no Brasil vem 
enfrentando sérios problemas financeiros. Em Pedreira 
não é diferente. Nosso hospital tem atendido sobretudo a 
camada mais pobre de nossa população, por intermédio 
do SUS (cerca de 90% de nossas internações). No entan-
to, o Ministério da Saúde, por maiores que tenham sido 
os esforços da classe médica em todo o Brasil, insiste em 
praticar uma tabela de remuneração que é humilhante 
para o médico e insuficiente para o custeio do hospital.

Nesse contexto, chegamos a um impasse devido 
a sérios problemas financeiros. Partiu do Corpo Clínico 
a iniciativa de convocar uma reunião com toda a socie-
dade Pedreirense, acrescida do Conselho Regional de 
Medicina, Sindicatos dos Médicos e de Enfermagem, e 
do órgão gestor do SUS ao qual estamos subordinados 
(D.I.R. - Campinas). O principal objetivo desta reunião 
foi o de discutir formas de se evitar o encerramento 
das atividades deste hospital, bem como sensibilizar as 
autoridades municipais das graves consequências que 
adviriam desse ato.

Assim sendo, nós médicos queremos deixar claro que:
1 - Não queremos o encerramento das ativida-

des médicas no hospital.
2 - Nunca deixaremos o hospital sem os plantões 

das especialidades (Ortopedia, Clínica Geral, Cardiolo-
gia, Anestesiologia, Pediatria e Neonatologia, Gineco-
logia e Obstetrícia, Cirurgia Geral) 24 horas por dia e 
365 dias por ano, mesmo sem remuneração.

3 - Em muitos lugares do Brasil os médicos já 
não atendem mais este tipo de plantão a distância pelo 
SUS. Vimos esclarecer que não é nossa intenção deixar 
de assistir à população carente pelo SUS.

4 - O Pronto Socorro é responsabilidade do Mu-

nicípio de Pedreira e a maioria dos médicos Plantonis-
tas nem fazem parte de nosso Corpo Clínico e nem re-
sidem em nossa cidade. Seus salários estão atrasados 
2 (dois) meses e alguns colegas já não se dispõem a 
cumprir com seus plantões habituais. O Corpo Clínico 
de nosso hospital não pode ser responsabilizado pe-
los plantões do Pronto Socorro, e Sim pelas atividades 
internas (internações, cirurgias e plantões das espe-
cialidades 24 horas).

Anexamos a esta carta os ganhos mensais pelas 
internações SUS, para deixar claro que são irrisórios se 
Comparados ao volume de trabalho e aos horários dis-
poníveis para bem atender.

5 - O Hospital, a despeito dessa situação finan-
ceira incômoda, não encerrou nenhuma de suas Ativi-
dades e tem plenas condições de assistência em todas 
as especialidades. Não faltam médicos, medicamentos, 
equipamentos ou funcionários qualificados para o pros-
seguimento do trabalho. Atenciosamente - CORPO CLÍ-
NICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE HUMBERTO PIVA.

27 de março de 1998”.

 

Nota do autor: (1) O SUS (Sistema Único de Saú-
de) é um dos maiores sistemas públicos de saúde 
do mundo. Ele abrange desde o simples atendi-
mento ambulatorial até o transplante de órgãos, 
garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do País. 

(2) O que acima consta é um texto teórico. Na 
prática, o SUS é deficiente no atendimento, e há 
um consenso que a remuneração dos médicos é 
humilhante para uma categoria tão importante 
na preservação da vida humana.

(3) As autoridades municipais e boa parte da po-
pulação desconheciam que hospital e pronto-so-
corro são duas repartições distintas entre si.

HOSPITAL: onde se internam pessoas que passam 
por uma cirurgia ou que necessitam de um trata-
mento intensivo de saúde.

PRONTO-SOCORRO: unidade onde se presta o pri-
meiro atendimento a pessoas acidentadas ou aco-
metidas de distúrbios imprevistos e repentinos.

Pela leitura dos recortes do "Jornal da Comarca" de 
28-03-1998, o leitor poderá perceber a crise do hospital e 
as equivocadas interpretações (Figs. 206 e 207). 
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Fig. 206 - Os médicos se pronunciam sobre a questão dos plantões

Fig. 207 - Prefeitura faz repasse de verba para o hospital
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Fig. 209 - Sociedade discute situação do Hospital e Maternidade Humberto Piva

Fig. 208 - Corpo clínico protesta contra a situação do Hospital e Maternidade Humberto Piva
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Fig. 210 – Toninho tenta demostrar que a prefeitura ampara o hospital
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Fig. 211 – "Jornal da Comarca", de 28-03-1998, publicando várias manifestações sobre o hospital
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Fig. 212 – Recortes do "Jornal da Comarca", de 28-03-1998, abordando declarações alusivas à crise no hospital
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Fig. 213 – Recorte do "Jornal da Comarca" de 04-04-1998, com textos alusivos à crise do hospital
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Fig. 214 -  "Jornal da Comarca" de 11-04-1998
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Fig. 215 – Recortes do "Jornal da Comarca" de 11-04-1998
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Fig. 216 - Anúncio de greve dos trabalhadores no Hospital e Maternidade Humberto Piva
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Fig. 217 – "Jornal da Comarca", de 26-09-1998 – A primeira página reproduz bem a dimensão da crise
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Fig. 218 – Jornal de Jaguariúna e Região de 17-10-1998 mostra que  
a repercussão da crise ultrapassou os limites do município
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Fig. 219 - A FUNBEPE solicita doações aos empresários para manter 
o funcionamento do Hospital e Maternidade Humberto Piva
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Fig. 220 - Ata de reunião de grupo formado por empresários da comunidade visando 
encontrar uma solução para a crise do Hospital e Maternidade Humberto Piva
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As condições do hospital que já não eram boas 
pioraram, e sua crise passou a ser o assunto do dia na ci-
dade. O povo não se conformava de ver uma instituição 
que no passado pela sua eficiência era um orgulho para 
Pedreira agora se constituía em noticiário nada elogiá-
vel. A coligada da TV Globo de Campinas veio a Pedreira 
fazer uma reportagem sobre a situação caótica do hos-
pital e mandou para o ar as imagens de luvas cirúrgicas 
secando em cima das fibras de uma vassoura, fato que 
levava o telespectador a crer que a luva seria reutilizada. 
Mostrou um cachorro magro dormindo nos corredores 
do prédio e fez uma exposição da crise. Não houve nes-
sa reportagem depoimentos dos dirigentes da Funbepe 
ou dos políticos que estavam no poder.

Eu, autor deste livro, mantive vários contatos com 
os médicos do corpo clínico e pude perceber o desâni-
mo deles. Eles queriam trabalhar e prestar bons serviços 
à população. Mas no hospital faltavam muitos materiais 
indispensáveis. Faltavam aparelhos e equipamentos mo-
dernos para diagnosticar doenças. E o que era pior: a cre-
dibilidade do hospital estava em seu nível mais baixo, as-
sim nem a população nem os empresários se dispunham 
a colaborar para a solução do problema.

Muitos empresários e vários vereadores enten-
diam que antes de se pensar em doações e investimen-
tos era necessário criar uma idônea e capacitada estru-
tura administrativa para assegurar a modernização e a 
estabilidade dos procedimentos e de todas as ativida-
des hospitalares, inclusive a financeira. Entendiam que 
era necessário dotar o hospital de modernos equipa-
mentos para oferecer melhores condições de trabalho 
aos médicos. Doar bens de qualquer espécie para um 
hospital desacreditado seria o mesmo que tentar en-
cher um saco sem fundo.

Em 18-11-1998, realizaram uma reunião com vá-
rias personalidades, na qual a situação foi amplamente 
discutida e os resultados estão contidos na ata, cuja 
cópia pode ser vista na Fig. 220. Três dias após essa 
reunião, portanto em 21-11-1998, o “Jornal da Comar-
ca”, de 21-11-1998, publicou a manifestação da Pro-
motora Pública (Fig. 221) Dra. Maria Cristina Martins, 
deixando claro que pela situação em que o hospital se 
encontrava já havia a conveniência de se decretar a in-
tervenção judicial.

O “Jornal da Comarca” de 21-11-1998 também 
publicou a formação de um grupo para tentar salvar o 
hospital (Fig. 222).

Em 24-11-1998, convocou-se uma reunião do grupo 
criado para salvar o hospital. O grupo era constituído por 
pessoas dotadas de reconhecida qualidade e capacidade 
administrativa e havia um consenso entre os integrantes: 
para salvar o hospital era indispensável que se criasse uma 
nova e eficiente estrutura administrativa. Os interesses po-

líticos, porém, não concordavam com essa ideia.
Em uma das reuniões realizadas em uma sala do 

escritório da Isoladores Santana S.A., um dos presentes 
perguntou à secretária municipal da Saúde, Mirian Leo-
nardi Rached, se ela sabia de um político que internou 
a esposa durante a madrugada em um apartamento e 
assim nada pagaria. Ela respondeu: “Não”. E dando uma 
gargalhada abaixou sua cabeça até quase tocar a mesa e 
disse: “Eu sei de um vereador que entrou pela porta dos 
fundos carregando a mãe para nada pagar ao hospital”.

A BUSCA DE SOLUÇÕES E A  
INTERVENÇÃO NO HOSPITAL

Mais uma vez abriu-se a porta de meu escritó-
rio e por ela entrou o prefeito Antônio Ganzarolli Filho 
que me pediu para assumir a direção do hospital. Dis-
se-me ainda ter recebido informações dando conta da 
qualidade e do bom conceito conseguido pelo hospital 
da cidade de São João da Boa Vista administrado pelo 
Dr. José Rubens Ceschin, primo do empresário pedrei-
rense Mario Leonardi, pai de Mirian Leonardi Rached, 
secretária municipal da Saúde.

Um veículo da prefeitura dirigido pelo motorista 
René Policarpo nos conduziu até o hospital de São João 
da Boa Vista onde Mario Leonardi, sua filha Mirian e eu 
já éramos esperados pelo Dr. J. Rubens Ceschin que nos 
recebeu com um cafezinho e uma mesa farta. Depois 
mostrou-nos todo o hospital que tinha: equipamentos 
para tomografia computadorizada, ultrassonografia, 
ecografia, raio X; além de muitos outros aparelhos, ha-
via muito dinheiro em caixa. Mantinham também cur-
sos para formação de profissionais na área de enferma-
gem para o próprio hospital e para os de outras cidades.

Na verdade, o hospital era mantido por uma enti-
dade denominada Santa Casa que, além de atender pes-
soas carentes e o SUS (Sistema Único de Saúde), manti-
nha um plano de saúde próprio. Disse-nos o Dr. Ceschin 
que a Unimed estava construindo um hospital em sua 
cidade e que quando ficasse pronto a Santa Casa deixa-
ria de atender os conveniados daquela que talvez fosse 
a maior empresa de planos de saúde do Brasil.

O Dr. Ceschin nos recomendou fundar uma Santa 
Casa para administrar o Hospital de Pedreira. Fez uma 
ampla explanação sobre as vantagens que teríamos e 
nos ofertou dois livretos: o estatuto da Santa Casa e o 
Regimento interno do hospital. Retornando a Pedreira, 
fizemos um relato sobre nossa visita a São João da Boa 
Vista e sobre tudo mais que lá conhecemos.

O grupo formado para salvar a hospital con-
cordou com o que foi sugerido pelo Dr. José Rubens 
Ceschin e assim elaboramos o Estatuto Social para im-
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Fig. 221 - "Jornal da Comarca", de 21-11-1998, informando sobre 
possibilidade de intervenção no Hospital e Maternidade Humberto Piva

Fig. 222 – "Jornal da Comarca" de 21-11-1998
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plantar a Santa Casa de Pedreira, até com vistas a criar 
nosso próprio “plano de saúde”, perfeitamente viável 
para Pedreira. Aliás, Edson Zini, que assumiu a presi-
dência da Funbepe em 01-01-1997 e renunciou em 
14-06-1997 (“Gazeta do Povo”), deixou claro que pla-
nejava criar para Pedreira um plano de saúde próprio.

Edson estava certo. Com a evolução da tecno-
logia da informática, seria possível criar um plano de 
saúde de alto nível. Nós mesmos já havíamos conta-
tado a ABRAMG (Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo), pois por meio de filiação a essa entidade, um 
conveniado pelo plano de Pedreira poderia ser atendi-
do em qualquer parte do Brasil.

Seria possível ao hospital de Pedreira firmar um 
convênio com o Hospital das Clínicas da Unicamp de 
Campinas por meio do qual ambos seriam beneficia-
dos. Seria possível modernizar o hospital de Pedreira 
com terceirização de UTI, de laboratórios e de equipa-
mentos para diagnóstico e cirurgias.

Enquanto o grupo de salvação preparava a orga-
nização da nova administração do hospital, o “Jornal 
da Comarca”, de 05-12-1998, publicava três matérias 
com os seguintes títulos: “SEM CANDIDATO, ELEIÇÃO 
DA FUNBEPE É ADIADA”; “FUNCIONÁRIOS DEVEM 
RECEBER 70% DOS SALÁRIOS”; "SAÚDE BRADESCO E 
HOSPITAL ESTUDAM PARCERIA” (Fig. 223). E no mesmo 
semanário, datado de 12-12-1998, o prefeito Toninho 
Ganzarolli publicava que havia repassado ao hospital 
mais R$ 39 mil.

O conceito e a situação do hospital eram tão 
caóticos que não havia quem quisesse ser diretor clínico  
nem presidente da Funbepe. O presidente Carlos Laércio 
Zanini e o vice-presidente Walter Antônio Carbonato 
percebendo a precariedade do momento publicaram, 
no “Jornal da Comarca”, de 19-12-1998, uma carta 
endereçada ao presidente da Câmara Municipal, aos 
vereadores e aos membros do Conselho Deliberativo 
da Funbepe, tendo enviado ainda cópias do manifesto 
ao prefeito municipal e à promotora de justiça titular de 
Pedreira. (Fig. 224).

Os Estatutos Sociais da Santa Casa estavam 
prontos. Caberia ao prefeito e aos vereadores aprova-
rem uma lei concedendo o hospital a ser administrado 
pela Santa Casa. Mas isso não aconteceu e nem acon-
teceria. Na verdade, os empresários foram convocados 
apenas para cobrir as dívidas da entidade e, se possí-
vel, doar mais algum dinheiro para compra de mate-
riais de consumo nos procedimentos médicos. 

Os políticos estavam preocupados somente por 
darem continuidade do uso do hospital para atender 
aos seus interesses eleitoreiros. A qualidade do atendi-
mento hospitalar nada significava para os políticos que 
talvez nem tivessem consciência de que os médicos se 
afastam de hospitais desprovidos do mínimo necessá-

rio para que seus serviços tenham êxito.
Talvez os políticos também não tivessem cons-

ciência de que pobres criaturas poderiam perder suas 
vidas por falta de atendimento ou pela má qualida-
de dos serviços prestados em consequência da falta 
de equipamentos ou de materiais importantes para 
o atendimento, pois com seus pomposos rendimen-
tos poderiam ir em busca de hospitais de Campinas, 
quando necessário.

Em Pedreira, as pessoas que tiveram a felicida-
de de possuir uma renda mensal melhor tinham seus 
planos de saúde ou recursos para um atendimento 
particular. Essas pessoas, em sua maioria, procuravam 
os hospitais das cidades de Amparo e Campinas e al-
guns seguiam para outras localidades, como São Paulo, 
onde há hospitais categorizados.

Os pobres, sem recursos para pagar um plano de 
saúde e menos ainda para pagar médicos e internações 
particulares, ficavam na dependência do hospital de Pe-
dreira. E aos pobres, os políticos ofereceram as crises, 
que foram autenticamente reproduzidas neste livro por 
meio de cópias de documentos e recortes de jornais.

O grupo de pessoas que foi constituído para 
salvar o hospital foi dissolvido. O trabalho do grupo 
não foi aceito pelos políticos. Sem qualquer outra es-
perança de ver a própria sociedade solucionando seus 
problemas, a promotora de justiça pediu e o MM. Juiz 
de Direito da Vara Única da Comarca de Pedreira, Dr. 
Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman, decretou 
a intervenção conforme os termos a seguir:

“VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDREIRA 
AUTOS 1.830/98

Vieram aos autos fatos novos, os quais, soman-
do-se à emergencial situação descrita na petição inicial, 
reclamam que seja revista a decisão de fls. 131/132.

Com efeito.

Noticiou o Ministério Público a ausência de can-
didatos aos postos da Diretoria do hospital, que fica-
rão vagos a partir de 1º de janeiro / 1999 (fls. 139/141 
e documento de fl. 142). De outro lado, tem especial 
relevo a petição de fls. 143/144, na qual o sr. Prefei-
to Municipal vem expressamente anuir com o encargo 
que a ele se pretende atribuir, como representante da 
Prefeitura Municipal, no sentido de ser esta intervento-
ra do 'Hospital e Maternidade Humberto Piva'.

Verifico, assim, o ânimo do Poder Executivo em 
atuar de molde a reverter a situação atual da FUNBEPE 
e do hospital desta cidade. Afasto, portanto, a outrora 
Aventada ingerência de um Poder em outro.
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Fig. 223 - Artigos de jornal evidenciam que a crise no Hospital e 
Maternidade Humberto Piva parecia não ter fim
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Fig. 224 - Carta do presidente e do vice-presidente da FUNBEPE endereçada ao poder  
público manifestando o não interesse de continuar atuando à frente daquela entidade
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De outro lado, efetivamente é dever constitucio-
nal do município, ao lado das demais pessoas de direi-
to público interno, zelar pela saúde das pessoas, sendo 
certo que a fundação em que é pretendida a interven-
ção mantém o único hospital de Pedreira, devendo, 
pois, ser gerida, ao menos por agora, pela Prefeitura 
Municipal, ante o quadro que se afigura. Nessa linha, 
a decretação da intervenção pleiteada pelo Ministério 
Público é de rigor.

Do exposto, presentes a aparência do bom di-
reito e o perigo na demora da prestação jurisdicional 
pleiteada, DEFIRO a medida liminar inicialmente re-
querida, para decretar a INTERVENÇÃO, por período 
indeterminado, na Fundação Beneficente de Pedreira, 
com o escopo de sanear sua situação financeira. No-
meio interventora a Prefeitura Municipal de Pedreira, 
representada pelo sr. Prefeito Municipal.

A interventora será responsável pela receita e 
despesa da FUNBEPE, desde a intimação desta deci-
são, estando autorizada a tomar as providências que 
se mostrarem necessárias e adequadas para o sanea-
mento da pessoa jurídica. Deverá, outrossim, prestar 
contas de sua administração, mensalmente, especifi-
cando receitas e despesas e mantendo a escrituração 
contábil em dia.

Deverá ainda a interventora apresentar inventá-
rio dos bens da fundação e do 'Hospital e Maternidade 
Humberto Piva', em quinze dias, consignando seu esta-
do e as condições do hospital. Viabilizará, também, em 
trinta dias, a realização de auditoria na FUNBEPE, por 
peritos de sua confiança, previamente comunicando os 
dirigentes ora afastados, que poderão indicar profis-
sional para acompanhá-la.

Finalmente, venha pela interventora, em cento e 
oitenta dias, relatório pormenorizado da situação finan-
ceira da fundação, das providências tomadas para resta-
belecer seu equilíbrio econômico-financeiro, da possibili-
dade de normalização de suas condições econômicas e da 
viabilidade da retomada da direção por particulares.

Intime-se, inclusive por edital.

Pedreira, 17 de dezembro de 1998

CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC GOLDMAN 
Juiz de Direito”.

Essa é a história de um hospital que foi o sonho 
de Hygino A. Bellix e que Humberto Piva o construiu 
com tanto amor.
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INTRODUÇÃO

A. Houve dificuldades para ler as atas das Câma-
ras antigas. Algumas delas em vez de serem 
lidas tiveram que ser decifradas. Isso em ra-
zão da caligrafia do secretário que as escre-
veu. Isso pode ter gerado algum lapso.

B. Várias foram as vezes em que o vereador 
que teve seu projeto reprovado pela Câ-
mara não mais compareceu às Sessões. Os 
demais vereadores tinham que esperar a 
ocorrência de várias faltas para depois de-
clararem vaga a cadeira.

C. Não havia suplentes para substituir o titular 
em suas ausências. Para cada vereador que 
abandonava o cargo, renunciava ou falecia, 
era necessário que o presidente da Câmara 
comunicasse o Juiz de Paz para que nova elei-
ção fosse convocada para eleger o substituto.

D. Houve ocasiões em que vários vereadores 
não compareciam às Sessões da Câmara 
que não poderiam ser realizadas se não 
houvesse o quórum mínimo de quatro de 
seus membros.

E. A Lei Estadual que criou a “VILLA DE PEDREI-
RA” estabeleceu que a Câmara Municipal te-
ria seis vereadores. Entre eles elegia-se um 
para presidir a própria Câmara e outro para 
representar o Poder Público em todas as es-
feras. Era um executivo que inicialmente se 
denominava intendente e depois de 1904 

passou a ser chamado de prefeito. Não havia 
Prefeitura. A Câmara dirigia tudo.

F. Nem sempre foi possível perceber quem era 
o intendente e quem era o prefeito. Regis-
trou-se o que foi possível.

G. Em 24 de outubro de 1930, Getúlio Vargas 
implantou a ditadura no Brasil e procedeu 
ao fechamento de todas as Casas Legislativas 
nas esferas federal, estadual e municipal. En-
tre 1930 e 1948, os prefeitos eram nomeados 
pelos líderes dos partidos de Getúlio até a Re-
volução Constitucionalista de 1932, e depois 
eram os interventores estaduais que proce-
diam as nomeações. A partir de 1948, o povo 
passou a eleger seus representantes em plei-
tos um pouco mais racionais que os antigos.

H. Notaram-se coisas estranhas em alguns ca-
sos em que o intendente era uma pessoa, 
mas apareciam atos assinados por outro ve-
reador. Havia muita licença e afastamento. A 
relação a seguir abrange o período de janei-
ro de 1897 ao ano de 2012.

I. O mandato dos vereadores era de três anos. 
Os mandatos que os vereadores recebiam 
para exercer os cargos de intendente e de 
presidente da Câmara eram de apenas um 
ano. Depois continuavam como vereador até 
o 3º ano.

J. Houve ocasião em que para se realizar uma 
Sessão urgente tiveram que chamar verea-
dor que havia pertencido à Câmara anterior. 
O fato foi comunicado ao governo do Estado.

DESDE 1897 A 2012

Intendentes, Prefeitos e Vereadores

INTENDENTES PERÍODO

01) Emiliano Pires de Ávila 22-02-1897 a 10-05-1897
02) Dr. Joaquim Ferreira Coutinho 10-05-1897 a 01-08-1898
03) Luiz Wenceslau de Godoy Moreira 01-08-1898 a 30-12-1899
04) José Pinto do Prado 30-12-1899 a 26-12-1900
05) José de Oliveira Cordeiro 26-12-1900 a 14-01-1901
06) Arthur da Costa Cardozo 14-01-1901 a 31-12-1901
07) Capitão João Antônio de Arruda 31-12-1901 a 21-07-1903
Nota: Há registros que João Antônio Arruda assinou como intendente até 03-11-1903.
08) Dr. Ederaldo Telles (interino) 24-11-1903 a 02-12-1903

CAPÍTULO IX
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09) Antônio José da Costa Cardozo (interino) 12-12-1903 a 30-12-1903
10) Cap. Antônio José da Costa Cardozo 21-07-1903 a 30-12-1903
11) Antônio Batista Guedes 12-01-1904 a 19-01-1905
Nota: José de Oliveira Cordeiro assumiu interinamente de 12-01-1904 a 16-02-1904.
12) Capitão João Francisco Duarte 19-01-1905 a 07-02-1906
13) Capitão Ângelo Rizzi (renunciou) 11-01-1906 a 27-01-1906
14) Tenente-capitão Alberto Abreu 27-01-1906 a 15-01-1908
Nota: Sai o título de intendente e entra o de prefeito.
15) Marcos Corrêa de Miranda 15-01-1908 a 15-01-1909
16) José de Oliveira Cordeiro 15-01-1909 a 15-02-1912
17) Adolfo Silva Pinto 16-02-1912 a 07-04-1915
18) José Juliani Cardozo (renunciou) 12-04-1915 a 17-06-1915
19) Adolfo Silva Pinto (faleceu no cargo) 18-06-1915 a 11-12-1915
20) José Luiz Ramos (vice-prefeito) 13-12-1915 a 18-12-1915
21) Carlos Augusto Guedes (renunciou) 18-12-1915 a 31-08-1916
22) José Luiz Ramos (vice-prefeito) 02-09-1916 a 21-09-1916
23) Carlos Augusto Guedes (reeleito) 21-09-1916 a 15-01-1917
24) Luiz Wenceslau de Godoy Moreira 15-01-1917 a 14-01-1922

(Luiz exerceu muitos mandatos)
25) Flamínio de Campos Leme (faleceu no cargo) 14-01-1922 a 13-03-1925
26) Pedro Ferrari (vice-prefeito) 13-03-1925 a 15-01-1926
27) Pedro Ferrari 15-01-1926 a 15-01-1927
28) Dr. Ivan Maya de Vasconcellos 15-01-1927 a 15-01-1929
29) Luiz Wenceslau de Godoy Moreira 15-01-1929 a 27-10-1930
Nota: Luiz foi deposto pela ditadura Vargas. Ao ser deposto, Luiz se comportou com toda dignidade de um 
grande homem.

PREFEITO NOMEADO PELO PARTIDO LIBERAL DE PEDREIRA

30) Dr. Moacir do Amaral  27-10-1930 a 02-01-1931

PREFEITOS NOMEADOS PELO PARTIDO LIBERAL DE SÃO PAULO

30) Dr. Moacir do Amaral 02-01-1931 a 17-01-1931
31) Augusto Gonçalves 17-01-1931 a 29-11-1932

PREFEITOS NOMEADOS PELOS INTERVENTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO (após a Revolução de 1932)

32) Alberto Canesso 29-11-1932 a 10-07-1933
33) Augusto Gonçalves 10-07-1933 a 22-09-1933
34) Luiz Wenceslau de Godoy Moreira 22-09-1933 a 03-09-1934
35) Alberto Canesso 03-09-1934 a 11-12-1935
36) Humberto Piva 11-12-1935 a 23-05-1936
37) Antônio de Souza Machado 24-05-1936 a 24-05-1938
38) Pedro Alvarenga 03-06-1938 a 30-05-1943
39) Otávio Rocha 03-06-1943 a 26-03-1947
40) Augusto Gonçalves 08-04-1947 a 01-01-1948
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PREFEITOS ELEITOS PELO VOTO POPULAR E UNIVERSAL

41) Ângelo Ferrari 01-01-1948 a 31-12-1951

42) Humberto Piva 01-01-1952 a 31-12-1955

43) Adolpho Lenzi 01-01-1956 a 31-12-1959

44) Humberto Piva (faleceu no exercício) 01-01-1960 a 06-07-1960

45) Oswaldo Teixeira de Magalhães (vice-prefeito) 07-07-1960 a 31-12-1963

46) Adolpho Lenzi 01-01-1964 a 31-12-1968

47) Oswaldo Teixeira de Magalhães 01-01-1969 a 30-01-1973

48) Sérgio Ferrari Rossi 31-01-1973 a 30-01-1977

Nota: O vice Eugênio Ganzarolli substituiu o prefeito de 28-02-1975 a 31-08-1975.

49) Hygino Amadeu Bellix 01-02-1977 a 14-05-1982

50) Sérgio R. F. S. Braga (vice-prefeito) 15-05-1982 a 31-01-1983

51) Dario Zanini 01-02-1983 a 31-12-1988

52) Hygino Amadeu Bellix 01-01-1989 a 31-12-1992

53) Hamilton Bernardes Junior 01-01-1993 a 31-12-1996

Nota: O vice Antônio Pedroso o substituiu por sete dias.

54) Antônio Ganzarolli Filho 01-01-1997 a 31-12-2000

55) José Carlos Lena (faleceu no exercício) 01-01-2001 a 21-09-2003

56) Sérgio Ferrari Rossi (vice-prefeito) 22-09-2003 a 31-12-2004

57) Hamilton Bernardes Junior 01-01-2005 a 31-12-2008

58) Hamilton Bernardes Junior 01-01-2009 a 31-12-2012

59) Carlos Evandro Pollo - mandato previsto 01-01-2013 a 31-12-2016

Nota: Pedro Ferrari foi tio de Ângelo e avô de Sérgio.
Antônio e Eugênio Ganzarolli eram irmãos.

Os resultados obtidos em relação a prefeitos e 
vereadores que exerceram cargos até 24-10-1930 foram 
extraídos dos livros de atas da 1ª Câmara criada em 1907. 

Os resultados das eleições realizadas entre os 
anos de 1947 e 1976 foram extraídos dos Livros nº 1 e 
2 das atas de Apurações da Justiça Eleitoral da Comar-
ca de Amparo, gentilmente cedidos pelo Exmo. Juiz 
Eleitoral daquela Comarca e pelo sr. Gualter Berardo, 
digníssimo chefe do Cartório Eleitoral daquela cidade. 
Manifesto a ambos meus agradecimentos.

Os resultados das eleições a partir do ano de 
1984 foram cedidos pelo Cartório Eleitoral da Comar-
ca de Pedreira. Meus agradecimentos ao sr. Dagoberto 
de Oliveira.

VEREADORES EMPOSSADOS  
NA 1ª CÂMARA MUNICIPAL –  

PERÍODO: DE 07-01-1897 A 24-10-1930

Nota: Foram muitos os vereadores que renunciaram 
ou abandonaram o cargo. Houve os que renunciaram 
e se elegeram novamente na mesma legislatura.

1ª Legislatura - Triênio 07-01-1897 a 07-01-
1899 (formada por seis vereadores).

• Capitão Antônio José da Costa Cardozo - presi-
dente da Câmara em 1898

• Tenente Emiliano Pires de Ávila - intendente 
22-02-1897 a 10-05-1897

• Capitão José Adolpho de Silva 
• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira
• Marcos Corrêa de Miranda
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Um vereador não compareceu para a posse. Na 
Sessão de 05-04-1897, aparecem os nomes dos se-
guintes edis: 

• Dr. Arthur Moreira de Almeida
• Claudomiro Gomes
• Padre Alexandrino Felicíssimo do Rego Barros

Na sessão de 10-04-1897, aparece como vere-
ador o Dr. Joaquim Ferreira Coutinho. Fato estranho é 
que nessa Sessão foi empossado José Adolpho da Silva 
que já era vereador. 

2ª Legislatura - Triênio 07-01-1899 a 07-01-
1902. Empossados na Sessão de 07-01-1899:

• Capitão Antônio José da Costa Cardozo - presi-
dente da Câmara em 1899

• Antônio Batista Guedes
• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira
• Ângelo Gazzola foi eleito, mas não tomou pos-

se; então, José Pinto do Prado foi empossado 
em 31-01-1899

• Tenente Emiliano Pires de Ávila - empossado 
em 03-4-1899

Em 30-11-1899, foram empossados Antônio da 
Silva Santos e José Adolpho da Silva; pelas assinaturas 
verificadas na ata da Sessão desse dia, a Câmara estava 
assim composta:

• Capitão Antônio José da Costa Cardozo
• Capitão José Adolpho da Silva
• Antônio da Silva Santos
• Tenente Emiliano Pires de Ávila
• José Pinto do Prado
• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira

Em 16-07-1900, foram empossados:
• Dr. Arthur Moreira de Almeida
• José de Oliveira Cordeiro
• Antônio Baptista Guedes

E em 11-03-1901, tomou posse Arthur da Costa 
Cardozo. E foi eleito em 07-07-1901 e empossado em 
07-08-1901 o vereador Luiz Wenceslau de Godoy Mo-
reira (pela segunda vez na mesma legislatura).

3ª Legislatura - Triênio 07-01-1902 a 07-01-
1905. Foram empossados em 07-01-1902: 

• Capitão Antônio José da Costa Cardozo   
• Major Bazílio Pires de Ávila
• José de Oliveira Cordeiro (farmacêutico)
• Bernardino da Silveira Dutra (farmacêutico)
• Capitão João Antônio de Arruda 
• Capitão Luiz Francisco Novo (empossado em 

08-03-1902 completou o quadro)

• Dr. Ederaldo Prado de Queiroz Telles (médico) 
- empossado em 23-11-1903

• Major Bento de Godoy Moreira - renunciou 
com ofício em 29-03-1904 (Livro de Ofícios da 
Câmara antiga)

• Marcos Corrêa de Miranda (farmacêutico) - 
em 30-04-1904 tomou posse para substituir  
Major Bento de Godoy Moreira (Fonte de in-
formações: “Almanaque do Amparo” para 
1903, de Jorge Pires de Godoy).

4ª Legislatura - Triênio 07-01-1905 a 15-01-
1908 (esse foi um período conturbado). Foram eleitos 
em 30-10-1904:

Foram empossados em 07-01-1905:

• Carlos de Salles Pupo
• Ângelo Rizzi
• João Francisco Duarte  
• Luiz Francisco Novo (renunciou em 05-02-1905)
 
Empossados posteriormente:
• Major Bazilio Pires de Ávila (substituiu Luiz 

Francisco Novo)
• Antônio J. C. Cardozo (embora tenha sido elei-

to, ocupou a vaga do Cel. João Pedro, que não 
tomou posse)

Não tomaram posse:
• Coronel João Pedro
• Marcos Corrêa de Miranda

NOME E NÚMERO DE VOTOS

Tenente-coronel João Pedro  
de Godoy Moreira  128

Capitão Antônio José da Costa Cardozo  128

José de Oliveira Cordeiro  128

Marcos Corrêa de Miranda   128

Capitão Carlos de Salles Pupo  
(sorteado para a posse)   121 

Capitão João Francisco Duarte  
(sorteado para a posse)   121 

Capitão Ângelo Rizzi
(sorteado para 1º suplente)   121

Capitão Luiz Francisco Novo  
(sorteado para 2º suplente)   121 
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Nota: Desde o dia 07-01-1905 até o dia 12-5-1905 
os vereadores e outras pessoas de influência insis-
tiram para que João Pedro tomasse posse. Mas ele 
se manteve irredutível. Então deram a vaga a outro 
para que não faltasse quórum para as Sessões.

Havia problemas urgentes que dependiam da 
Câmara e não se conseguia o quórum de quatro verea-
dores para abrir as Sessões.

Decidiram então convocar vereadores da Câma-
ra anterior e comunicaram o fato ao secretário do Inte-
rior em São Paulo. Convocaram então:

• João Antônio de Arruda (da Câmara anterior)
• Domingos dos Santos (imediato em votos na 

eleição)
• Adelelmo Piva (imediato em votos na eleição)
• Tenente Manuel Rodrigues do Nascimento - 

de 20-06-1905 a 10-03-1906
• Capitão Alberto Abreu - empossado em 14-01-

1906
• Coronel Joaquim de Souza Campos - empossa-

do em 13-06-1906
• Tenente João Etelli - empossado em 13-06-1906
• Alferes Américo Pires de Camargo - eleito em 

12-06-1906

A Legislatura terminou com a seguinte composi-
ção da Câmara:

• Major Bazilio Pires de Ávila
• Capitão Alberto Abreu
• Capitão Ângelo Rizzi
• Tenente João Etelli
• Coronel Joaquim de Souza Campos
• Alferes Américo Pires de Camargo

5ª Legislatura - Triênio 15-01-1908 a 15-01-1911. Fo-
ram empossados:

• Capitão Antônio José da Costa Cardozo
• Capitão Carlos de Salles Pupo
• José de Oliveira Cordeiro
• Tenente Domingos Trigo Fernandes
• Victório Palanch
• Marcos Corrêa de Miranda (renunciou com 

Ofício em 18-04-1909).

Antônio Carlos de Almeida Bicudo substituiu 
Marcos Corrêa em 18-04-1909.

6ª Legislatura - Triênio 16-01-1911 a 15-01-
1914. Foram empossados:

• Antonio José da Costa Cardozo
• Antônio Carlos de Almeida Bicudo (não termi-

nou o mandato)
• José de Oliveira Cordeiro
• Victório Palanch
• José Juliani Caruzo
• Albano Pires de Camargo
• Adolpho da Silva Pinto (empossado em 15-02-1912)

Nota: Não foi encontrado o livro ata da Câmara Mu-
nicipal relativo a outubro/1910 a setembro/1913 
(quando ocorreu a morte de João Pedro). Assim, o 
histórico referente à 6ª Legislatura ficou prejudicado.

7ª Legislatura - Triênio 15-01-1914 a 15-01-
1917. Foram empossados (os primeiros seis):

• José de Oliveira Cordeiro
• Adolpho Silva Pinto (faleceu em 11-12-1915)
• Joaquim Teodoro da Silva (até 21-03-1914, 

pois se mudou para São Paulo)
• Albano Pires de Camargo
• Victório Palanch
• José Juliani Caruzo (renunciou em 17-06-1915)
• José Luiz Ramos - empossado em 15-05-1914
• Carlos Augusto Guedes - empossado em 30-

08-1915
• Major Antônio J. C. Cardozo - empossado em 

30-03-1916

8ª Legislatura - Triênio 15-01-1917 a 15-01-
1920. Foram empossados (os primeiros seis):

• José de Oliveira Cordeiro (renunciou com Ofício 
em 20-08-1918, pois se mudou para Catanduva)

• Dr. Coriolano Burgos Sobrinho (renunciou 
com Ofício em 27-09-1917, pois se para a ci-
dade de Socorro – SP) 

• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira
• João Ribeiro de Lima
• José Luiz Ramos (sua vaga foi declarada em 

19-10-1917 - mudou-se de Pedreira)
• Carlos Augusto Guedes (faltava às Sessões; 

sua vaga foi declarada em 19-10-1917)
• José Consoli (suplente em duas Sessões em fe-

vereiro de 1918)
• José Pires de Araújo (empossado em 22-01-1918)
• Dario Bampa (empossado em 22-01-1918)
• Victório Palanch (empossado em 30-09-1918)
• José Pinto do Prado (empossado em 30-09-1918)
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9ª Legislatura - Triênio 15-01-1920 a 15-01-
1923. Foram empossados (os primeiros seis):

• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira (era o Luiz 
Pedro)

• Luiz Francisco Novo (vaga declarada em 30-08-
1922 - por faltas às Sessões)

• José da Silva Pinto (renunciou em setembro de 
1921)

• José Zocchio (vaga declarada em 30-09-1921 
por faltas às Sessões)

• Cherobin de Lima Ribeiro (renunciou com Ofí-
cio em 25-11-1920)

• Aristotelis Felício Magaldi (faleceu entre ju-
nho/julho de 1922)

• Luiz Rossi (empossado em 15-03-1921 e re-
nunciou em setembro de 1921)

• Adriano Corsi (suplente entre 24-09-1921 e 
14-11-1921)

• Dario Bampa (suplente entre 24-09-1921 e 14-
11-1921)

• Pedro Ferrari (suplente entre 24-10-1921 a 14-
11-1921)

• Américo Pires de Camargo (eleito, empossado 
em 14-11-1921)

• Coronel Flamínio de Campos Leme (eleito, 
empossado em 14-11-1921)

• Adriano Corsi (eleito, empossado em 14-11-
1921 e renunciou em 30-01-1922)

Nota: José da Silva Pinto era o Zeca Pinto que 
montou a Farmácia São José.

10ª Legislatura - Triênio 15-01-1923 a 15-01-1926. 
Foram empossados (os primeiros seis vereadores):

• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira
• Coronel Flamínio de Campos Leme (prefeito - 

faleceu em 14-03-1925)
• Américo Pires de Camargo (abandonou. Vaga 

declarada em 17-10-1925)
• Pedro Ferrari
• Dr. Ivan Maya de Vasconcellos
• Edgard de Mello (renunciou em 29-09-1923 - 

mudou-se para Campinas)
• Alexandre Munaretti (empossado em 15-12-

1923)
• Pedro Bueno de Ávila (Birico) (empossado em 

15-06-1925)
• Waldomiro Cardoso de Ávila (empossado em 

30-12-1922)

11ª Legislatura - Triênio 15-01-1926 a 15-01-
1929. Foram empossados (os primeiros seis):

• Dr. Ivan Maya de Vasconcellos
• Luiz W. de Godoy Moreira (perdeu o cargo por 

faltas em 30-03-1927)
• Silvano Machado (renunciou em 15-01-1927)
• Adriano Corsi 
• Pedro Ferrari 
• Francisco Julio Gonçalves
• Clodomiro Franco de Andrade Júnior (empos-

sado em 02-06-1926)
• Coronel Luiz W. de Godoy Moreira (reeleito e 

empossado em 15-03-1927)

12ª Legislatura - Triênio 15-01-1929 a 15-01-
1932. Na verdade, ela foi apenas até 27-10-1930. Em-
possados em 15-01-1929:

• Luiz Wenceslau de Godoy Moreira (prefeito)
• José Zocchio (presidente da Câmara)
• José (Juca) de Marco
• José Gonçalves
• Dr. Moacir do Amaral
• Dionisio Palanch
• Adriano Corsi (delegado de Polícia)

Getúlio Vargas implantou a ditadura no dia 24-
10-1930. No dia 27-10-1930, a junta governativa no 
município de Pedreira, agindo de acordo com um tele-
grama recebido de órgãos superiores do partido libe-
ral, adotou as seguintes medidas:

1.  foi deposto o prefeito Luiz Wenceslau de Go-
doy Moreira. Em seu posto ficou o Dr. Moacir 
do Amaral;

2.  foi deposto o presidente da Câmara José Zoc-
chio e seu cargo foi ocupado por José (Juca) 
de Marco;

3.  foi deposto o delegado de Polícia Adriano Cor-
si e em seu lugar ficou Ângelo Ferrari.

Em seguida, nova ordem expedida pelo partido 
de Getúlio Vargas determinou o fechamento de todas 
as Casas Legislativas do Brasil. Essas Casas só foram 
reabertas a partir de 1948.

Houve festas, passeatas e muita alegria pela 
entrada do Getúlio Vargas e o fim do poder do Parti-
do Republicano. Em Pedreira circulava semanalmen-
te o jornal “O Commercio de Pedreira”. Seu proprie-
tário, Felippe Reimão Stipp, era tão fanaticamente 
getulista que mudou o nome do jornal para “O 24 
de Outubro”. Os adeptos do getulismo usavam um 
lenço vermelho no pescoço.

Houve forte caça aos comunistas, até mesmo 
com a prisão de Olga Benário Prestes, de origem ju-
daica, porém com militância comunista na Alemanha. 
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Presa no Brasil, foi enviada para o ditador alemão 
Adolf Hitler, que a executou. Olga era esposa do líder 
comunista Luiz Carlos Prestes e veio ao Brasil no ano 
de 1930 por ordem da Internacional Comunista.

FORMAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS  
A PARTIR DO ANO DE 1948

1ª LEGISLATURA: 1948 A 1951 

Vereadores:
• Amadeu Canesso 
• Antônio Geremias
• Elias Camasmie (renunciou em 21-08-1948 e 

foi substituído por Henrique Bonaldo que tam-
bém renunciou em 25-06-1950 e foi substituí-
do por Salim Bellix)

• Egydio Inocêncio de Oliveira
• Dr. Euclides Nery Jr. (foi presidente da Câmara 

de 01-01-1948 a 30-01-1948 quando licenciou-
-se para ocupar o cargo de chefe do Posto de 
Saúde local e não mais retornou ao cargo de ve-
reador. Ele foi substituído por José Maria Lopes)

• Guerino Peron 
• Hygino Amadeu Bellix
• Humberto Piva (obteve duas licenças de 90 dias 

cada e foi substituído por Ernesto Grandezi)
• Pedro Bueno de Ávila (Birico) (por excesso de 

faltas nas Sessões perdeu o mandato em 10-
04-1948 e foi substituído por José Moretti)

• Marcelino Aggio (em 25-08-1950 mudou-se 
para Campinas e foi substituído por Paschoal 
Santo Ferraresso)

• Olyntho Marchini
• Renato Bacci (presidiu a Câmara de 16-08-

1948 a 31-12-1951)
• Santo Lazarini

2ª LEGISLATURA: 1952 a 1955 

• Amadeu Canesso (*)
• Antônio Geremias 
• Arnaldo Batagliolli 
• Caetano Vicentini (1)
• Casto Cáu (1)
• Hernani Valente
• José Ignácio de Macedo Filho (a partir de 26-

01-1952; entre 07-02-1953 e 25-08-1953, ele 
tirou três licenças de 180 dias cada. Aleixo Pu-
ggina o substituiu)

• José Ferreira Nunes 

• Dr. José Rocco (**)
• Dr. Lourival Carvalhal (***)
• Renato Bacci
Foram suplentes: Aleixo Puggina, Egydio Inocêncio 

de Oliveira, Riccieri Panigassi, Salim Bellix e Guerino Peron.

(1) Combatente na Segunda Guerra Mundial. 
(*) Presidiu a Câmara de 05-02-1955 até o fim de 1955.
(**) Presidiu a Câmara no ano de 1953.
(***) Presidiu a Câmara em 1952, 1954 até 04-02-1955.

3ª LEGISLATURA: 1956 A 1959 

Vereadores:
• Amadeu Canesso
• Ayrton Amaral Gonçalves 
• Dr. Geraldo Simões Chaib 
• Gerson Ornelas de Ávila 
• Humberto Piva (*)
• José Braga da Silva 
• José Ferreira Nunes
• Manoel Gonçalves da Silva Jr. (perdeu o man-

dato - mudou-se para Mogi Guaçu)
• Mario Geremias
• Osvaldo Bonetto 
• Vitório Baccarelli
Foram suplentes Casto Cáu, Egydio Inocêncio de 

Oliveira, Mario Peron e Salim Bellix.

(*) Presidiu a Câmara de 1956 a 1959.

4ª LEGISLATURA: 1960 a 1963 

Vereadores:
• Adolpho Lenzi 
• Amadeu Canesso
• Ayrton Amaral Gonçalves (licenciou-se por 

seis meses em 20-01-1961 e foi substituído 
por José Stranieri)

• Gerson Ornelas de Ávila 
• João Ferreira 
• José Braga da Silva 
• Dr. José Nazareno Oazi
• Lazaro Alves de Oliveira
• Mario Geremias            
• Renato Bacci (*)  
• Salvio Steula
Suplentes que substituíram: Osvaldo Bonetto, 

Silvio Lazarini, José Stranieri e Arnaldo Batagliolli

(*) Presidiu a Câmara de 1960 a 1963.
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5ª LEGISLATURA: 1964 a 1968 

Vereadores:
• Alcides Pierim 
• Geraldo de Oliveira   
• Horácio Lopes Junior 
• João Castello 
• José Piva 
• Lazaro de Lima 
• Mario Geremias 
• Oswaldo Teixeira de Magalhães 
• Paschoal Santo Ferraresso 
• Silvio Lazarini (*)
• Valentim Senatore (**)
Suplentes: João Baccarelli (ex-combatente da 

Segunda Guerra Mundial), Moysés Atizzani, Edmur 
Chiarini D’Ugo e Ayrton Amaral Gonçalves

(*) Presidiu Câmara em 1967 e 1968.
(**) Presidiu a Câmara em 1964, 1965 e 1966.

6ª LEGISLATURA: 1969 a 1972 

Vereadores:
• Adolpho Lenzi (*)
• Alcides Pierim 
• Antônio Cassiani Filho
• Antônio Ganzarolli Filho 
• Hamilton Bernardes (o pai)
• Hygino Amadeu Bellix 
• José Braga da Silva 
• Julio Rodrigues 
• Lazaro de Lima 
• Placídio José de Oliveira 
• Renato Bacci (**)
Suplentes: Gerson Ornelas de Ávila, João Bacca-

relli, José Ferreira e Silvio Lazarini

(*) Presidiu a Câmara em 1971/1972. 
(**) Presidiu a Câmara em 1969/1970.

7ª LEGISLATURA: 1973 a 1976 

Vereadores:
• Amadeu Nery
• Edgardo Luis Steula
• Gerson Ornelas de Ávila
• Hamilton Luiz Barbim
• Hélio Bonetto
• João Rabetti
• Dr. José Eugênio Picolomini
• José Marchi (*)

• Orlando Sitta (**)
• Placídio José de Oliveira
• Dr. Sérgio Roberto Ferreira da Silva Braga
Suplentes: Antonio Airton Camilotti, Benedito-

Cândido da Silva e João Castello

(*) Presidiu a Câmara em 1975/1976.
(**) Presidiu a Câmara em 1973/1974.

8ª LEGISLATURA: 1977 a 1982 

Vereadores:
• Ayrton Amaral Gonçalves (*)
• Carlos Accorsi    
• Eugênio Ganzarolli (**)
• Hélio Vilalva (***)
• João Castello
• Dr. José Eugênio Picolomini
• José Luiz Serra
• Nelson Castello
• Prof. Norberto de Almeida
• Sidney Marchi Siloto
• Waldemar Rodrigues
Suplente: José Bassan

(*) Presidiu a Câmara em 1977/1978.
(**) Presidiu a Câmara em 1981/1982.
(***) Presidiu a Câmara em 1979/1980.

9ª LEGISLATURA: 1983 a 1988

Vereadores:
• Dr. Airton Policarpo
• Antônio Bassan
• Prof. Argileu Benedicto Vicentini  
• Carlos Accorsi
• Dr. Francisco José Bernardes 
• Dr. Homero Silva Valente (*)
• Ivan Francisco Belolli
• Dr. José Eugênio Picolomini
• Lavinio Camilotti
• Dr. Paulo Antônio Begalli (**)
• Rodolfo Arrenius Elias (***)
• Silvio Lazarini 
• Walter Fernandes
Suplentes: Adolfo de Souza Filho, Ayrton Amaral 

Gonçalves, Benedicto Candido da Silva, João Raimun-
do Morão, José Carlos de Oliveira e Dr. Silvio José Cas-
telo Rossetti

(*) Presidiu a Câmara em 1983/1984.
(**) Presidiu a Câmara em 1987/1988.
(***) Presidiu a Câmara em 1985/1986.
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10ª LEGISLATURA: 1989 a 1992 

Vereadores:
• Adolfo de Souza Filho 
• Antônio Carlos Elias 
• Ayrton Amaral Gonçalves  
• Bruno Cirillo 
• Carlos Accorsi 
• Elza Tadei 
• Eugênio Ganzarolli 
• Francisco Stranieri 
• Howard Oliveira Santos Filho 
• José Carlos Lena (*)
• Luiz Antônio Cozer
• Dr. Paulo Antônio Begalli
• Dr. Salvador Paulela Netto
• Dr. Silvio José Castello Rossetti (**)
• Silvio Lazarini
Suplentes: Santo Antônio Ferraresso, Roque Luís 

da Silva, Walter Fernandes, Jorge Bellix Campos, Jose 
Luiz Serra e Dalson Uttembergue

(*) Presidiu a Câmara em 1989/1990.
(**) Presidiu a Câmara em 1991/1992.

11ª LEGISLATURA: 1993 a 1996 

Vereadores:
• Antônio Carlos Moratori 
• Carlos Alberto Alves Muniz
• Dair Bassi  
• Dalson Uttembergue    
• Dario Gomes de Oliveira  
• Felicio de Oliveira Cezar    
• Francisco Carlos Castello   
• Dr. Francisco Stranieri (*)  
• José Carlos Gasparini 
• José Luís Serra 
• José Manzato Filho 
• Lavinio Camilotti (**)  
• Luiz Antônio Cozer 
• Nelson Castello  
• Santo Antônio Ferraressso (***) 
Suplentes: Benedito Vicentini Melzani, Bruno Ci-

rilo, Walter Fernandes, Dr. João Eduardo Corsi, Mauro 
José Bozzi  e Maria Clélia de Souza

(*) Presidiu a Câmara em 1995/1996.
(**) Presidiu a Câmara em 1994.
(***) Presidiu a Câmara em 1993.

12ª LEGISLATURA: 1997 a 2000 

Vereadores:
• Aldo Vilalva  
• Antônio Carlos Moratori  
• Cezar Camilotti
• Dario Gomes de Oliveira  
• Elza Tadei
• Enéas Barroso Pires  
• Felicio de Oliveira Cézar  
• Dr. Francisco Stranieri (*)  
• Garcindo Righi de Souza 
• José Aparecido Néry  
• José Carlos Gasparini  
• José Luís Serra  
• José Manzato Filho  
• Neusa Cecília Maffei  
• Dr. Salvador Paulela Netto 
Suplentes: Clóvis Luiz Moreira da Silva, Dalson 

Uttembergue, Mauro José Bozzi e Roque Luís da Silva

(*) Presidiu a Câmara de 1997 a 2000.

13ª LEGISLATURA: 2001 a 2004 

Vereadores:
• Adimar Pett
• Antônio Carlos Moratori 
• Dario Gomes de Oliveira 
• Fábio Nicoletti 
• Flávio Ferraz Avezum 
• Dr. Francisco Stranieri 
• Hygino Amadeu Bellix 
• Prof. João Eduardo Corsi 
• José Luís Nieri 
• José Luiz Serra
• Marcelo Ancona (**)
• Mario Wilson Frata (Ninão)
• Mauro José Bozzi
• Dr. Salvador Paulela Netto (*)
• Silvio Roberto Bernardin

(*) Presidiu a Câmara em 2001/2002 - faleceu em ou-
tubro de 2004.
(**) Presidiu a Câmara em 2003/2004.

14ª LEGISLATURA: 2005 a 2008 

Vereadores:
• José Luís Nieri - presidente da Câmara de 01-

01-2005 a 25-04-2005 
• Silvio Roberto Bernardin - presidente da Câ-

mara de 26-04-2005 a 31-12-2006 
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• Flávio Ferraz Avezum - presidente de 02-01-
2007 a 31-12-2008 

• Dario Gomes de Oliveira
• José Alberto de Camargo 
• Marcelo Ancona   
• Marcelo Cesar Dantas Celloto 
• Marcelo Donizete Duó 
• Mario Wilson Fratta
Suplentes: Dair Bassi e Laércio Giácomo Olivari

15ª LEGISLATURA: 2009 a 2012

• Flávio Ferraz Avezum e presidente da Câmara 
nos biênios: 2009/2010 - 2011/2012 

• Dario Gomes de Oliveira
• José Alberto de Camargo
• José Carlos da Silva
• José Luís Nieri 
• José Luiz Serra 
• Manoel Souza Oliveira 
• Mario Wilson Fratta 
• Mônica Estela Bombonato
Suplentes: Luís Henrique Araújo e José Manzato Filho

16ª LEGISLATURA: 2013 a 2016

• José Luiz Serra
• José Luís Nieri
• Antônio Ganzarolli Filho
• Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
• Luís Henrique Araújo (Lica)
• Marcelo César Dantas Celloto 
• Manoel Sousa Oliveira 
• Cristiano Alex Elias 
• Alessandro Luís de Godoy

Agradecimentos:
• a Adilson Spagiari, coordenador do Museu 

Municipal, pelo fornecimento dos livros de 
atas da Câmara antiga;

• ao Dr. Salvador Paulela Netto (in-memoriam), 
ao sr. Flávio F. Avezum, presidente da Câmara, e 
à sra. Ana Rita Eccel Sartori, funcionária da Câ-
mara Municipal, pelo fornecimento de muitas 
informações relativas às diferentes legislaturas;

• ao funcionário do Cartório Eleitoral, sr. Da-
goberto de Oliveira, pelo fornecimento das 
relações relativas ao período após 1948.



320

FESTA DE SANTANA

Na “Villa” de Pedreira, as festas religiosas co-
meçaram mais ou menos na mesma época em que foi 
construída a primeira Capela (cujo orago era São Pe-
dro). A Fig. 225-A mostra os locais onde se encontra-
vam as capelas. Entre a primeira Capela e o prédio da 
cadeia ficava o local por onde se atravessava a estrada 
de ferro (assinalado por dois traços). Convém relatar 
aqui que o acesso para a Capela do Bom Jesus era por 
uma escada construída em pedras. Tinha mais ou me-
nos 3m de largura e subia da estrada, a atual Rua Elisa 
Serafim, até o pátio da capela Bom Jesus. Veja na Fig. 
225-B uma foto de um dia de festa com os arcos de 
bambuzinhos e vários padres.

A festa ocorria em louvor ao Bom Jesus e era 
muito animada. O setor urbano era pequeno e não 
contava com grande população, mas as fazendas ca-
feeiras eram bem populosas e sua gente vinha para a 
festa. Valentin Steula, que nasceu em 1908, lembra-se 
bem das festas e sobre elas ele fez o seguinte relato:

“Que o movimento das pessoas se dava entre a 
escada que ficava ao lado da capela (a entrada não era 
pelos fundos como atualmente) e ia até a passagem 
sobre a estrada de ferro da Companhia Mogiana (veja 
a Fig. 225-A). As pessoas subiam e desciam na rua de 
terra que tinha muitas barracas de comes e bebes e 
também barracas com jogatinas tipo tômbola, tiro ao 
alvo, barracas da pesca e da argola etc. Essas barracas 
de jogos vinham de fora. Havia procissão e depois dela 
acontecia o leilão de prendas que era feito de cima do 
muro que ficava ao lado da capela. Essa festa, que foi 
famosa, aconteceu até meados da década de 1920. 
Depois perdeu força até desaparecer”.

Entre o final da festa do Bom Jesus até a década 
de 1940, as festividades religiosas ficaram um tanto de-
sativadas. O que se nota pela leitura de jornais antigos 
é que a Irmandade de São Benedito era bastante atuan-
te. Havia até um local denominado largo São Benedito, 
que ficava entre as ruas Luiz Leite, Antônio Pedro e Alice 
Moreira. Nesse largo, pretendeu-se construir uma ca-
pela em louvor a São Benedito. Numa edição do jornal 
“O 24 de Outubro”, do ano de 1931, há uma matéria 

dizendo que haveria um jogo de futebol entre os times 
pedreirenses Internacional F. C. x E. C. Corinthians cuja 
renda seria revertida em favor da construção da Capela 
São Benedito. No entanto, não houve a construção.

Entre o fim da Festa do Bom Jesus e até meados 
da década de 1940, o dia da Padroeira Santana tinha 
uma pálida comemoração, pois não era feriado. Às 10h 
havia a famosa (na época) missa cantada. Às 16h havia a 
procissão e depois dela acontecia um leilão de prendas. 

No ano de 1941, veio a Pedreira como pároco 
o Padre José Canônico; e nesse mesmo ano, fundou-
-se a Cerâmica Santana. Nos anos seguintes outras 
empresas foram fundadas. O Padre resolveu fazer do 
dia da Padroeira uma ocasião mais festiva e passou a 
trabalhar com esse objetivo. Passou a montar uma boa 
quermesse com leilão e tudo mais. No dia 26 de julho, 
dia da Padroeira, as atividades religiosas passaram a 
ser mais intensas e festivas. Havia crismas ou primeira 
comunhão. Os anos foram passando, a Cerâmica San-
tana foi progredindo, outras empresas foram surgindo 
e tudo isso ajudou a festa a ficar cada vez mais bonita.

Após um entendimento com o Padre Canônico, 
a Cerâmica Santana passou a custear a queima de fo-
gos de artifícios. Assim, além das missas, da procissão 
e da quermesse com parque de diversões havia tam-
bém os fogos de artifícios que encantavam a todos. A 
queima dos fogos ocorria após as 23h e todos diziam 
que essa era uma tática do padre para segurar o povo 
gastando mais tempo na quermesse.

O largo em frente à igreja era pequeno, muito 
menor do que passou a ser quando, no ano de 1968; 
após 11 anos de luta para a desapropriação, o prefeito 
Adolpho Lenzi demoliu os prédios e abriu uma grande 
praça que abrangia desde a igreja até a Rua XV de No-
vembro (Fig. 226-A). Nessa grande praça, cabia o parque 
de diversões, muitas barracas vendendo produtos diver-
sificados, inclusive alimentos e muita gente. Na Fig. 226-
A, há uma seta mostrando até onde chegava o largo da 
igreja. Nota-se ali um grande portal fechado com tijolos. 
Esse portal era a entrada de funcionários da Companhia 
Fiação do Dr. Sylvio A. Maya. Vê-se pela foto que era 
um largo amplo, servia até para grandes concentrações 
religiosas. Foi no mandato do prefeito Hygino A. Bellix 
que se construíram os canteiros que reduziram as áreas 
destinadas ao parque de diversões, às barracas e, prin-

Símbolos e Tradições
CAPÍTULO X
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cipalmente, ao movimento de pedestres.
Na Fig. 226-B, está um rascunho da planta da igre-

ja e do largo mostrando a situação antiga e o amplo largo 
(atual) após o prefeito Adolpho Lenzi ter demolido as casas 
que foram desapropriadas na década de 1950. No peque-
no largo, com o piso todo em terra com seus montinhos e 
buracos, aconteciam os sermões logo após a chegada da 
procissão. Muitos, principalmente moços e moças, fica-

vam na Rua Siqueira Campos. Os moços ficavam parados 
formando duas alas ao lado do centro da rua por onde as 
moças subiam até o lado da igreja e desciam até a Rua XV 
de Novembro. Ali começaram muitos namoros.

E lá pelas 23 horas acontecia a queima de fogos. 
Esses fogos eram novidades para a população pedrei-
rense que ficava encantada com toda aquela pirotec-
nia. Os passeios terminavam e todos se concentravam 

Fig. 225-A - 1. Capela do Bom Jesus; 2. Primeira Capela (Matriz) de Pedreira; 3. Cadeia e Câmara 
Municipal; 4. Antiga estação da Mogiana (demolida); 5. Fazenda Santa Clara

Fig. 225-B – Foto antiga. Pelos arcos de bambuzinhos 
percebe-se que era um dia de festa. A pessoa 

identificada com “X” aparece em várias fotos antigas.  
1. Ana Francisca de Oliveira, mãe do Emiliano Pires 

de Ávila, 1° intendente de Pedreira; 2. O próprio 
Emiliano; 3. Vários padres; 4. O fundo da primeira 

Capela de Pedreira; 5. A primeira Estação  
(demolida) da Mogiana.
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no pequeno largo. Rojões e fogos de artifícios apare-
ciam por todo lado. O autor deste livro se lembra de 
uma festa onde a queima de fogos encerrou-se da se-
guinte forma: havia dois grossos fios de arame com as 
pontas amarradas no alto de uma das casas que havia 
em frente à igreja e as outras duas pontas estavam 
presas na fachada da igreja. Encostada na casa havia 
uma barquinha onde o fogueteiro acendeu um pavio 
e a barca partiu soltando faíscas e um forte chiado. Ela 
caminhou até a fachada da igreja onde acendeu algu-
ma coisa e em seguida um grande painel se desenrolou 
e nele estava pintada a imagem de Santana. Emociona-
das, as pessoas aplaudiram muito.

A procissão do dia de Santana era outra maravi-
lha a ser contemplada. Durante o dia e bem antes da 
procissão sair, viam-se nas ruas os andores com os pa-
droeiros das indústrias caminhando rumo à Igreja Ma-
triz. Estavam todos enfeitados, com muitas flores, além 
de outros arranjos. Não eram somente as indústrias ce-

râmicas que participavam com seus andores. As fábricas 
de calçados, doces, brinquedos etc. também participa-
vam com seus santos padroeiros. Fotos de alguns ando-
res podem ser vistos nas Fig. 227 até 240.

A comemoração e as festividades do dia de San-
tana ficaram tão famosas que na Sessão da Câmara 
Municipal do dia 25-06-1948 o vereador Santo Lazarini 
apresentou um projeto de lei declarando feriado o dia 
26 de julho. O projeto foi aprovado e a lei que recebeu 
o nº 9, de 10-12-1948, foi sancionada pelo prefeito Ân-
gelo Ferrari. A lei diz que 26 de julho é o dia da cidade. 
Não cita Santana. Em 18-03-1967, o prefeito Adolpho 
Lenzi sancionou a Lei nº 545 declarando textualmente:

“Artigo 1º - São feriados religiosos neste municí-
pio de Pedreira, Estado de São Paulo, para os efeitos do 
Decreto Lei Federal nº 86 de 27 de dezembro de 1966, 
os dias: Sexta-Feira da Semana Santa, Corpus Christi, 
26 de julho (Santana) e 2 de novembro (Finados)”.

Fig. 226-A - Pátio da Igreja 
Matriz Santana após 
desapropriação de imóveis 
realizada pelo prefeito Adolpho 
Lenzi na década de 1950

Fig. 226-B - Croqui 
mostrando situação 
antiga e atual (após 

desapropriação de 
casas na década de 

1950) do pátio da 
Igreja Matriz Santana
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Fig. 227 - Andor da Cerâmica Corcovado.  
1. Rubens Utemberg; 2. Sua esposa 
Romilda; 3. sua filha Roseli; 4. Dirce 

Utemberg de Lima; 5. Lázaro de Lima

Fig. 228 - Andor da Porcelana São Sebastião.  
1. Vitor Vieira; 2. José Correia;  

3. Alcides Cassiani; 4. Edgard Correia;  
5. Antonio Carrara



324

Fig. 229 – Andor da Cerâmica Pedreirense e 
sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida.  

1. Iolanda Nicoletti Ganzarolli;  
2. Eugenio Ganzarolli / 3. Alvaro Crozatto;

4. Verginio Ganzarolli

Fig. 230 – Andor da Cerâmica Santa Isabel e sua Padroeira.
1. Antonio Serafim Pettean;  

2. Humberto Broglio;  3. Silvio (Ivo) Broglio
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Fig. 232 – Andor da Porcelana Sagrado  
Coração de Jesus e seu Padroeiro.

1. Eugenio Marcon 

Fig. 231 – São Cristovão, 
Protetor dos Motoristas. 

1. José Lopes;  2. Luiz Ganzarolli
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Fig. 234 – Andor da Cerâmica São Joaquim 
e seu Padroeiro. 

1. José Imenes; 2. João Batista Daldosso

Fig. 233 – Andor da Cerâmica Santa Rosa  
e sua Padroeira. 

1. Alexandre (Tatinha) Henrique;
2. Clovis Amilcar Cassiani
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Fig. 235 – Andor da Companhia Fiação 
Pedreira e sua Padroeira Santa Sofia. 
1. Américo Ferrareto; 2. Raul Peron; 

3. Augusto Lube

Fig. 236 – Andor da Cerâmica  
Santa Cecília e sua Padroeira. 
1. Marco Pieroni; 2. Caetano 

Vicentini; 3. Salim Bellix;
4. Francisco (Chico) Vicentini
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Fig. 237 – Andor da Cerâmica Santa 
Terezinha e sua Padroeira. 

1. Paschoal Santo Ferraresso; 
2. Ivo Ferraresso 

Fig. 238 - Andor da Nadir Figueiredo 
Ind. e Com. e sua Padroeira Santa Rita.

1. Hugo Massoti



329

Fig. 239 – Andor da Cerâmica Santa Inês e sua Padroeira. 
1. Albertino Picolomini (tio); 2. José Nardin;

3. Albertino Picolomini (sobrinho)

Fig. 240 – Andor da Cerâmica Santana 
1. Alfredo de Oliveira (Fredinho); 2. Zico Frata;
3. Ex-vereador João Ferreira; 4. Avelino Motta
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A grande maioria das localidades em todo mun-
do tem suas bandeiras, seus brasões, seus hinos, seus 
slogans, suas poesias e seus lemas adotados e cultua-
dos pela população mais evoluída culturalmente. Pe-
dreira também as tem. A partir de nossa emancipação 
e até a década de 1950, o único slogan usado com mais 
frequência era: “QUEM TOMA A ÁGUA DO RIO JAGUA-
RI, SEMPRE VOLTA AQUI”.

Havia um fundamento para essa frase. Já na dé-
cada de 1930, algumas senhoras que se dedicavam à 
vida religiosa promoviam uma pequena festa que cul-
minava com uma procissão. Não faziam festa pomposa, 
pois não havia dinheiro para cobrir os custos. No ano de 
1941, entrou em atividade a Cerâmica Santana e nesse 
mesmo ano veio a Pedreira o Padre José Canônico.

O apoio material que essa indústria dava, prin-
cipalmente os fogos de artifício, que eram famosos, 
de fato proporcionava um espetáculo muito bonito na 
pequena praça em frente à igreja. O Padre José Canô-
nico deu vida, cores, alegria e muito movimento para a 
festa de Santana. Foi ele quem a dinamizou e a tornou 
famosa. Ela virou uma tradição.

Aliás, aquela foi uma época em que as festas 
das cidades eram famosas e muito frequentadas. Es-
tavam na moda e no gosto das pessoas. No dia 6 de 
agosto, muitas romarias (vários trens da Companhia 
Mogiana, alguns com até 23 vagões) se dirigiam à 
cidade de Monte Alegre do Sul onde uma festa fa-
mosíssima comemorava o dia do Senhor Bom Jesus. 
Isso ocorria no dia 6 de agosto quando se comemora 
também o aniversário da cidade.

Em 13 de maio, a cidade de Itapira comemo-
rava a libertação dos escravos com uma festa que se 
tornou famosa em todo o Estado de São Paulo. As 
pessoas, e até famílias inteiras, gostavam de partici-
par desses festejos. Muitos até faltavam ao trabalho 
para irem às festas. Em 16 de agosto, havia festa no 
distrito amparense de Três Pontes em comemoração 
do dia de São Roque. 

Embora na década de 1940 Pedreira não 
possuísse uma boa rede hoteleira, muita gente vinha 
de outras localidades (principalmente São Paulo) 
e se alojavam em casas de parentes ou amigos para 
desfrutar da satisfação de participar da festa de 
Santana. Nesse dia, havia, entre outras atividades, 
a famosa procissão que contava com a participação 
das fábricas de louças com os andores de seus santos 
padroeiros. Muitas vezes havia crismas ou a primeira 
comunhão das crianças.

Mas além da festa de Santana, Pedreira reali-
zava bons bailes no E. C. Corinthians, no E. C. Santa 
Sofia, no Gibimba e até nas fazendas aconteciam bai-
les famosos. Havia os jogos de futebol. Havia também 
o rio Jaguari com suas águas abundantes e límpidas 

que proporcionava bons divertimentos como a pesca, 
natação e canoagem. Mas o mais importante e o mais 
cativante era, e é, a hospitalidade do povo pedreiren-
se. Um povo que faz amizade com facilidade. E quem 
não gosta de ter bons amigos? O dia de Santana era 
um dia festivo.

SAMBA DE 13 DE MAIO

Uma tradição que foi famosa e que atualmen-
te é desconhecida pelas pessoas contemporâneas é o 
samba que os ex-escravos faziam no dia 13 de maio em 
comemoração da data da assinatura da Lei Áurea pela 
Princesa Isabel. Na Sessão da Câmara Municipal de Pe-
dreira de 30-04-1914 (Lv. 8, fl. 21v), entrou e foi lido um 
Ofício assinado por Emiliano Gomes pedindo à Câmara 
para autorizar um samba na noite de 12 para 13 de maio 
para comemorarem a libertação dos escravos, pois ha-
via lei proibindo tal evento. Consta da ata da Sessão que 
a Câmara, reconhecendo que os negros tinham direito a 
tal comemoração, abre uma exceção e autoriza o sam-
ba. Tudo indica que nos anos seguintes ocorreram no-
vos sambas e novas comemorações, pois Valentin Steu-
la se lembra bem dessas festas que aconteciam no largo 
em frente ao prédio da Prefeitura (atual Praça Epitácio 
Pessoa); e chegou a acontecer dois “sambas” na mesma 
noite. O outro ocorria no largo em frente à Igreja Matriz. 

O tempo passa. Os ex-escravos foram envelhe-
cendo, morrendo, e lá pelos anos de 1927/1928 acon-
teceram os últimos sambas comemorando tão impor-
tante e abençoada data.

Esses sambas aconteciam em muitas cidades. 
Em Itapira (SP), ele chegou a ser usado como atração 
turística; no dia 13 de maio, grande número de visitan-
tes se dirigia para aquela cidade para conhecer e se di-
vertir com a festa. Mais ou menos na década de 1960, 
a festa também deixou de existir em Itapira.

TERRA DOS PEDROS É  
FLOR DE PORCELANA

“Nosso cognome é: FLOR DE PORCELANA, e não 
Flor da Porcelana”. Foi assim que Américo de Souza, 
autor desses versos, escreveu no lançamento da revis-
ta cujo título era “Flor de Porcelana”. Para dar um título 
à revista, Pedro Paulo Pace, proprietário da revista e da 
gráfica que a imprimia, aproveitou esse belo e históri-
co soneto editado em outubro de 1953. Esse slogan foi 
aprovado e cultuado pelos pedreirenses. Na Fig. 241, 
encontra-se cópia do original do soneto de Américo de 
Souza apresentado na citada revista.
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“Desde que o mundo é mundo,
Há uma crença popular,
Atribuírem-se a muitos Pedros,
Coisas famosas e fáceis de notar.
Fazendo uma exposição,
Dos Pedros de toda história,
Dos Pedros cobertos de glória,
Vou começar por Pedro - o Pescador,
O apóstolo mais querido do Senhor,
Esse que em junho alegra os corações, 
nos mastros, nos fogos e nos rojões.
Temos o Pedro ... o Álvares Cabral,
Aquele que a mandado do Rei de Portugal,
Aqui aportou com Pedro Vaz Caminha,
E as 13 caravelas 
Imponentes, magníficas e belas.
Depois, como já sabem os senhores, 
Seguem-se os Pedro I e II ambos imperadores. 
Vem agora o Pedro Malazartes,
A dar parte a todos de suas traquinagens. 
Chega o Pedro Botelho.
Esse, Cruz! Credo!
Nada tem de engraçadinho 
É o diabinho! Que pavor!

Segue-se o Pedro Pinto Pereira - o pintor 
Que pinta portas, paredes, paisagens 
Painéis por pouco preço.
Há o Pedrinho Pixoxó 
Que, com o Marquês Rabicó 
São ofertazinhas brejeiras 
Do grande Monteiro Lobato 
Às crianças brasileiras.
Quanto Pedro apareceu,
Na história verdadeira,
Desta terra alvissareira 
E de grande coração.
Há Luiz Pedro... Antônio Pedro...
Bento Pedro... que inflação!...
E para finalizar,
O João Pedro, que gentilmente,
Cedeu seu nome imponente 
Ao nosso Grupo Escolar.
E esses Pedros destes lados,
Foram todos colocados,
Numa enorme coqueteleira.
Depois de batidos, batidos,
Desse coquetel de Pedros,
Eis o nome de Pedreira.”

Pedros, Pedros e mais Pedros

Na sequência, publicamos uma obra da pro-
fessora Hortência Fornari Novo (dona Neneca) com o 
título: “Pedros, Pedros e mais Pedros”. Foi um traba-

lho muito famoso e muito citado em datas festivas ou 
cívicas e também apresentado em revistas de caráter 
histórico. Datado de 12-05-1955, eis o texto:
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Fig. 241 – Soneto “Flor de Porcelana” de autoria de Américo de Souza
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Fig. 242 – Lei que instituiu o Brasão de Armas de Pedreira
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BRASÃO DE PEDREIRA

Temos o Brasão de Armas oficializado pela Lei nº 
193, de 18-09-1956, que o instituiu. Cópia do registro 
manuscrito da lei supracitada pode ser conferida na Fig. 
242. O desenho do próprio Brasão, apresentado na Fig. 
243, que foi desenho e pintura do Prof. Juarez Monteiro, 
a quem o vereador José Braga elogiou nas Sessões sub-
sequentes a da aprovação da lei.

HINO MUNICIPAL DE PEDREIRA

Foi o prefeito Hygino Amadeu Bellix, sempre 
voltado para temas culturais e cívicos, que abriu um 
concurso com seu respectivo regulamento para que 
surgisse o Hino Municipal de Pedreira. Esse concurso 
foi publicado no “Jornal da Comarca”, de 03-03-1990, 
e ofereceu um prêmio de dez mil cruzeiros ao primeiro 
colocado. O concurso, que teve os hinos apresentados 
no Centro Cultural, no dia 18-05-1990, contou com a 

comissão julgadora composta das seguintes pessoas: 
professora Maribel Aparecida Jampaulo Castelo; ma-
estrina Maria Augusta Gonçalves Ribeiro; maestro e 
compositor José Martins de Oliveira; Fausto Rossi; e  
professora Maria Terezinha Oazi Alvarenga.

Dentre os trabalhos apresentados, foi escolhida 
a composição de autoria de Flávio Eduardo M. Ribeiro 
como o HINO MUNICIPAL DE PEDREIRA.

Após esse Hino Municipal ter sido o escolhido pela 
comissão julgadora, a Câmara Municipal aprovou e o pre-
feito Hygino Amadeu Bellix sancionou a Lei nº 1.446, de 
15 de agosto de 1990, oficializando o Hino Municipal de 
Pedreira que vem sendo tocado em todas as solenidades 
cívicas e em recepções de autoridades e outras persona-
lidades. Esse Hino Municipal era um sonho, um grande 
desejo do Hygino A. Bellix que em outros tempos, ou seja, 
em 07-06-1979, já havia sancionado a Lei nº 989 que cria-
va o mesmo concurso em parceria com o Rotary Club de 
Pedreira, mas não houve qualquer resultado.

Nas Figs. 244, 245-A, 245-B e 245-C são transcri-
tas na íntegra a letra e a música do hino.

Fig. 243 – Brasão de armas do município de Pedreira
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Fig. 244 - Hino de Pedreira – Letra e música – Parte 1



336
Fig. 245-A - Hino de Pedreira – Letra e música – Parte 2
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Fig. 245-B - Hino de Pedreira – Letra e música – Parte 3
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Fig. 245-C - Hino de Pedreira – Letra e música – Parte 4
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Fig. 246-A - Lei que padronizou as dimensões, os desenhos e os símbolos da bandeira oficial de Pedreira – Parte 1



340
Fig. 246-B - Lei que padronizou as dimensões, os desenhos e os símbolos da bandeira oficial de Pedreira – Parte 2
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A BANDEIRA OFICIAL DO  
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

Agitada pela força de trabalho de seu povo, 
pelo amor de seus filhos, pelo arrojo de sua gen-
te empreendedora e pela brancura de suas cores 
representando a paz está a BANDEIRA de Pedreira 
tremulando suavemente nas margens do rio Jagua-
ri. As características da bandeira pedreirense foram 
descritas e oficializadas pela Lei nº 3.067, de 06-
10-2010, cujos textos se encontram nas Figs. 246-A 
e 246-B.

CANÇÃO DO CENTENÁRIO

Outro concurso foi realizado para a escolha da 
CANÇÃO DO CENTENÁRIO em comemoração da eman-
cipação política de Pedreira que se deu no ano de 1996. 
O compositor vencedor foi Cláudio Luiz Cassiani, que é 
também o maestro da Orquestra de Violeiros, criada e 
regida por ele e que se tornou famosa em todo Estado 
de São Paulo em razão da exibição de suas qualidades 
artísticas em várias emissoras de televisão.

Eis a letra e, a seguir, a partitura dessa linda e 
memorável canção:

CANÇÃO DO CENTENÁRIO  
DE PEDREIRA 1896-1996

O dia cede as formas pra escuridão
A cor da paisagem é minha visão

Aves de passagem, ficarão
Jaguari, seu habitat, o meu coração

Árvores no bosque, crescerão
O cheiro deste mato é o meu pulmão.

Pedreira...

Caiu aqui um pedacinho do céu 
O riso do menino no desenho do Sol

Flor de laranjeira, flor de jamelão 
Flor de Porcelana, flores para paixão 
Muitos João e Pedro, procissões a pé 

Uma canção, um hino, é a sua fé 
As pedras na montanha me derrubarão 

Os braços deste Cristo me erguerão.

Pedreira
(refrão)

Mãos que fazem arte
Mãos que os calos ardem
Nascem grandes amigos, 

aqui neste belo lugar!
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Fig. 247 - Canção do Centenário de Pedreira, por Claudio Luiz Cassiani
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DATAS DOS FATOS
1598/1599 O pirata inglês Anthony Knivet, junto com alguns índios, passou pelo atual território pedreiren-

se descendo o rio Jaguari em uma canoa feita com casca de uma grande árvore. Ou no campo 
de futebol da Fazenda Roseira, ou na Praça Ângelo Ferrari em Pedreira, ou onde foi a Fábrica 
da Nadir Figueiredo, em um desses locais ele encontrou uma aldeia indígena abandonada com 
seis ocas. Dentro de uma oca havia grandes vasos de barro com pedras preciosas e linha de 
pescar. No Brasil, Knivet é desconhecido. Na Europa, ele é tão famoso quanto Marco Polo. 
No ano de 1625, ele escreveu um livro narrando suas aventuras e seus sofrimentos no Brasil. O 
livro foi traduzido por Vivien Kogur Lessa de Sá e editado no Brasil por Jorge Zahar Editor (Rio 
de Janeiro).

31-10-1778 Ofício do governador da Capitania endereçado a Phillippe Pires de Ávila para dar sustento 
à Companhia do preto Calafate que a levava para o Regimento do Rio Grande, caminho de 
“Goyaz”. Felippe morava no casarão em frente à residência do saudoso ex-prefeito Hygino 
Amadeu Bellix. Nesse casarão morou posteriormente o primeiro intendente de Pedreira: Emi-
liano Pires de Ávila.

14-12-1795 Nesta data foi concedida (onde em parte é Pedreira) a Sesmaria (grande área de terra) para 
quatro atibaienses, sendo eles: o Guarda-Mor Joaquim Antônio de Azevedo, o Alferes Manoel 
José Villaça, José Róis (Rodrigues) e o Capitão José Pedroso Pinto (um deles morava na atual 
Bragança Paulista).

12-05-1800 No Livro nº 4 de Batizado da Igreja San Jozé de Mogi Mirim, encontra-se o registro batismal de uma 
menina residente no bairro do Cascalho e cujo padrinho foi Phillippe Pires de Ávila, patriarca da 
nossa região, antecedente de Emiliano Pires de Ávila, o primeiro intendente de Pedreira.

22-12-1836 Nasceu o fundador de Pedreira: João Pedro de Godoy Moreira.
15-11-1875 Rumo a Amparo passou por Pedreira pela primeira vez o trem da Companhia Mogyana de 

Estradas de Ferro. Mais tarde foram criados os ramais de Socorro e Serra Negra.
1881 Encontra-se o registro da existência da Escola Régia, cujo professor era Manuel Firmino Bar-

bosa. Estava na Praça Cel. João Pedro. Fonte: escritos do Dr. Arthur Moreira de Almeida (pai 
do delegado Dr. Arthur e avô do paisagista Irineu Engler). O nome desse professor consta da 
imprensa da cidade de Amparo, onde também residiu.

27-08-1881 João Pedro de Godoy Moreira, fundador de Pedreira, encabeça e envia ao Bispo Diocesano da 
São Paulo, D. Lino, um abaixo-assinado pedindo autorização para erigir a primeira Capela de 
Pedreira, cujo orago era São Pedro. Pediu também autorização para construir o cemitério local, 
mas para este não houve resposta. 

20-08-1889 Por ato desta data, o governo do Estado criou o Distrito Policial de Pedreira. 
17-06-1890 Por provisão, o bispo de São Paulo criou a Capela de Santana de Pedreira.
22-12-1890 Com o Decreto nº 110, o governo do Estado criou o Distrito de Paz de Pedreira. 
14-03-1892 Ocorreu o primeiro sepultamento no cemitério de Pedreira. Foi Pedro, com 37 anos, alemão, que 

tinha se suicidado com arma de fogo. Estava difícil obter autorização da Câmara de Amparo para 
sepultar corpos em Pedreira. Bento de Godoy Moreira, presidente da Comissão da elaboração da 
necrópole, já inconformado com a demora da Câmara de Amparo em dar a autorização para os 
sepultamentos, alegou que não havia meios para transportar o corpo do “Allemão” para Ampa-
ro, e assim sepultou em Pedreira. O cemitério estava inaugurado.

Efemérides Pedreirenses
CAPÍTULO XI
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1893 (ou 
antes)

O jornal “Diário de Amparo”, de 11-02-1893, incluiu em uma notícia a existência de uma Banda 
de Música Pedreirense, sendo possível que essa banda evoluiu para ser, ou já era, a gloriosa 
Corporação Musical Santana de Pedreira que perdura até nossos dias.

13-08-1893 Fundou-se o Club Familiar de Pedreira, frequentado pela elite pedreirense.

09-06-1894 Fundou-se a Societá Operária de Mutuo Soccorso Fratelanza e Lavoro di Pedreira (Sociedade 
Italiana).

15-04-1896 Iniciou-se a construção da Igreja Matriz de Santana, onde hoje é a Paróquia Santana. 

31-10-1896 Ocorreu a emancipação da Vila de Pedreira com o presidente Campos Salles assinando a Lei nº 
450. Pedreira passou a dirigir seus destinos.

09-03-1897 Por provisão do Bispo de São Paulo, Dom Arcoverde, o Padre Alexandrino benzeu a Capela do 
Bom Jesus.

10-01-1898 A Câmara isentou o Padre Vigário de pagar Imposto de Indústria e Profissão para exercer o 
Ministério Sacerdotal.

Abril de 
1898

Foi inaugurado o matadouro da estrada do Rizzi (atual Rua José Rocco). Esse matadouro, de 
bela arquitetura, foi demolido mais ou menos no ano de 1961. É de se lamentar que não se 
encontre nenhuma foto dessa obra histórica.

05-09-1898 Girolamo Ferrari obteve da Câmara Municipal licença para instalar um moinho de fubá e ou-
tras máquinas para beneficiar cereais. Era acionado com roda-d’água.

30-11-1899 Gino Zanchetta pediu à Câmara concessão para instalar luz elétrica em Pedreira com 60 lâmpa-
das de 32 velas ao preço de seis contos de réis; o pedido não teve andamento.

29-11-1903 O jornal “O Correio de Pedreira” fala em uma Banda de Música Sete de Setembro, que esteve 
em atividades por muitos anos, segundo informações do Maestro Miguel Fabrim. Disse Miguel 
que havia forte rivalidade entre os dois grupos musicais. A Corporação Musical Santana tinha 
como presidente José Teodoro Alvarenga (o Patuleia), e a Sete de Setembro era presidida por 
seu filho Leopoldo Alvarenga. Uma queria tocar mais alto que a outra. Um dia, quando as duas 
bandas disputavam qual era a melhor, na Rua Antônio Pedro, mais ou menos na altura do nº 
440, em Pedreira, os ânimos dos músicos se exaltaram e partiram para o braço. Enquanto a 
pancadaria se desenvolvia os bumbos rolavam pela rua de terra.

10-10-1905 Foi colocada a pedra fundamental na construção do Grupo Escolar que, mais tarde, recebeu o 
nome de Cel. João Pedro de Godoy Moreira (ata da Câmara Municipal).

13-11-1905 No 2º Tabelião do sr. Francisco Alves Pimentel, de Amparo, foi lavrada a escritura de doação do 
terreno para a construção da Igreja Matriz Santana (a construção havia começado nove anos 
antes). Os doadores foram: Luiz Wenceslau de Godoy Moreira (Luiz Pedro) e sua esposa Maria 
Luiza da Silveira. O padre que recebeu a doação foi D. Carmelo D’Ângelo. Nesse mesmo dia, os 
mesmos doadores doaram também o terreno para a construção da Casa Paroquial, na Praça 
Santana, nº 111. 

01-10-1906 Após a devida inspeção pelos seis vereadores da Câmara Municipal, foram consideradas con-
cluídas as obras do Grupo Escolar Cel. João Pedro.

09-11-1906 Autorizado pela Câmara Municipal, o intendente Alberto Abreu passou a escritura de doação 
do prédio do Grupo Escolar Cel. João Pedro para o governo do Estado de São Paulo com o 
valor de quarenta contos de réis (ata da Câmara Municipal). 

14-10-1907 Em Ofício, o intendente comunicou a Câmara Municipal que as quatro escolas estaduais já 
estavam reunidas e funcionando no prédio do Grupo Escolar (por uns tempos funcionou com 
o nome de ESCOLAS REUNIDAS) (ata da Câmara)
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11-11-1907 A Câmara Municipal deixou sua sede na cadeia velha (Praça Cel. João Pedro) e foi para o sobrado 
nº 1 da antiga Rua Anna Francisca de Oliveira (atual Praça Epitácio Pessoa - sobrado em frente à 
ponte). Nota: A Câmara Municipal (não havia Prefeitura) funcionava no mesmo prédio com a Ca-
deia Pública. O delegado, por Ofício, reclamou a falta de espaço e pediu um local para se mudar. Os 
vereadores decidiram que era a Câmara que necessitava de um espaço maior e saíram procurando 
um local. Como era o grupo de Emiliano Pires de Ávila que estava com a maioria entre os vereado-
res, dona Ana Francisca de Oliveira, mãe de Emiliano, disse que não havia necessidade de procurar 
outro prédio. Eles podiam mudar a Câmara para o sobrado da Rua Ana Francisca de Oliveira, nº 1. 
Atualmente, esse local é a praça Epitácio Pessoa, nº 1 (sobrado da Prefeitura).
Mais ou menos um ano e seis meses depois, houve outra eleição e a turma do Cel. João Pedro der-
rotou a turma de Emiliano Pires. Dona Ana Francisca ficou revoltada e disse: “AGORA TODOS FORA 
DAÍ”. A Câmara mudou-se para Praça Cel. João Pedro, nº 49 (número antigo). Na época, não havia a 
Lei do Inquilinato.

11-07-1910 Foi criada por Decreto Estadual a instituição do Grupo Escolar de Pedreira, Cel. João Pedro de 
Godoy Moreira.

13-11-1912 Com estatuto próprio e por provisão episcopal, foi criada a Associação de São Roque (entidade 
religiosa).

01-12-1912 Foi inaugurada a Usina Hidrelétrica Jaguary (do Dr. Sylvio de A. Maya) e a iluminação pública 
em Pedreira; foi a primeira usina do município.

09-07-1913 Faleceu o Tenente-Coronel João Pedro de Godoy Moreira, fundador de Pedreira. A causa mortis 
foi esclerose múltipla, conforme atestou o Dr. Coriolano Burgos Sobrinho, médico de João Pedro.

1917 Funcionou a primeira turbina geradora de energia elétrica da Usina Byington (acima da Usina 
do Dr. Sylvio ou do Macaco Branco).

11-07-1919 Faleceu, solteiro e com tuberculose, o Cel. Emiliano Pires de Ávila, com 52 anos de idade. Foi 
ele o primeiro intendente (prefeito) de Pedreira.

29-07-1922 A Câmara aprovou lei proibindo cavalariças e estábulos na parte central da cidade, levando-os 
para os arrabaldes com uma distância de 15 metros das ruas.

05-08-1922 Faleceu Ana Francisca, grande produtora de café e mãe do primeiro intendente de Pedreira, 
Emiliano Pires de Ávila, e avó do vereador Gerson O. de Ávila. Nota: Como Ana Francisca foi 
mãe de Emiliano, o primeiro intendente, fica a impressão de que foi por imposição de seu filho 
que foi dada a uma rua o nome dela. Essa impressão é errônea, pois foi a Câmara de Amparo, 
antes da emancipação de Pedreira, que lhe fez essa honraria.

14-04-1923 Faleceu Manoel Cavalheiro, grande produtor de café e doador de parte do terreno onde foi 
construído o Grupo Escolar Cel. João Pedro de Godoy Moreira.

13-03-1925 Faleceu o intendente (prefeito) Flamínio de Campos Leme.
1926 Início das atividades da Fábrica de Fiação Santa Sofia do Dr. Sylvio de A. Maya. 

28-06-1926 Inaugurada pelo presidente do Estado de São Paulo, Dr. Carlos de Campos, a estrada de roda-
gem Campinas a Amparo; o leito era de terra.

02-11-1926 Inaugurou-se a primeira Capela do cemitério, construída e doada pela sra. Virgilia da Silveira 
Moreira, viúva de José Pedro de Arruda e segunda esposa do Cel. João Pedro de Godoy Morei-
ra, o fundador de Pedreira.

10-05-1930 Pelo Jornal “O Commercio de Pedreira”, Ângelo Rizzi se despede dos pedreirenses. Depois 
voltou.

01-08-1935 Foi fundado oficialmente o Esporte Clube Corinthians de Pedreira. O clube já existia de fato. O 
clube sem personalidade jurídica foi fundado por Alcides Marques, conhecido como o “Cidão 
do Bim”. Depois a ele se juntou o Augusto Rocha. Não se sabe com certeza a data da formação 
do time, mas no Jornal “O 24 de Outubro”, de 1931, já se falava no Corinthians. O primeiro 
presidente, após a fundação oficial, foi Luiz Thomazini.

16-08-1936 Faleceu Luiz Wenceslau de Godoy Moreira (que todos dizem: Luiz Pedro). 
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24-07-1940 Faleceu Guilherme Filippini, o grande construtor de obras, como: o Grupo Escolar Cel. João 
Pedro de Godoy Moreira; as pilastras de pedra da ponte em frente à Prefeitura Municipal; a 
construção da primeira torre; e a alteração do formato da Igreja Matriz de Santana etc.

07-09-1943 Ocorreu o lançamento do primeiro número do jornal “O Progresso de Pedreira”, editado por 
Alberto Macedo Junior e que tinha Hygino Amadeu Bellix como redator. Alberto, sócio de Hygino 
na Porcelana São Jorge, loteou o condomínio Santa Maria no município de Jaguariúna.

04-04-1948 Às 10h30 foi inaugurado o Coreto São Benedito, no Largo com o mesmo nome que ficava entre 
as ruas Alice Moreira, Antônio Pedro e Luiz Leite. O construtor e líder da obra foi Amadeu 
Trevizan, vice-presidente em exercício da Corporação Musical Santana de Pedreira (a Banda 
de Música). Presentes ao ato estavam, entre outros, o prefeito Ângelo Ferrari, o delegado de 
Polícia Dr. Irineu Campanha e o Padre Oréstes Ladeira. Esse coreto foi demolido pelo prefeito 
Humberto Piva no ano de 1955 para construir um parque infantil. 

10-04-1948 Inaugurado o primeiro Posto de Saúde Estadual, na Rua XV de Novembro, nº 153. O primeiro 
médico foi o Dr. Euclides Nery Jr. que havia se afastado da presidência da primeira Câmara 
Municipal eleita pelo povo.

09-05-1948 Ocorreu a entronização do Cristo Crucificado no salão da Câmara Municipal com a presença do 
Bispo D. Paulo de Tarso Campo.

25-06-1948 O vereador Santo Lazarini deu entrada na Sessão da Câmara Municipal declarando feriado 
municipal o dia de Santana - 26 de julho - (Lv. 1, fl. 79v).

10-02-1949 Na sessão da Câmara Municipal, Pedreira foi dividida em três zonas para efeitos de fixação do 
Imposto Territorial Urbano. A divisão foi a seguinte:
Zona 1: Rua XV de Novembro, Praça Cel. João Pedro e Rua Antônio Pedro;
Zona 2: Rua Siqueira Campos e Rua Epitácio Pessoa;
Zona 3: Rua Floriano Peixoto, Rua Capitão Antônio Cardozo (atual Primo Frazato), Rua Alice 
Moreira, Rua Luiz Leite e Rua Manoel Cavalheiro. Nota: A Rua Ana Francisca de Oliveira, que 
teve o nome mudado para Rua Epitácio Pessoa, tinha uma ou duas casas. Era uma estrada no 
terreno da Fazenda Santa Clara e que ia a Campinas. Ao todo, no ano de 1949 Pedreira tinha 
uma praça e nove ruas.

01-05-1950 Inaugurou-se o monumento do Sagrado Coração de Jesus no alto do denominado Morro do 
Cristo (não é o Cristo Redentor). Nessa mesma data, foi inaugurado o jardim público, que no 
período revolucionário denominou-se Praça 31 de Março, e a partir 18-10-1984 (Lei nº 1.127) 
foi denominada de Praça Ângelo Ferrari.

30-08-1953 Benção e pedra fundamental para a construção da Capela Santa Rita no bairro do Moranquim 
ou Fortaleza ou Figueiredo.

Outubro  
de 1953

Lançamento da Revista “Flor de Porcelana”, editada por Pedro Paulo Páce, publicando o sone-
to de autoria de Américo de Souza, dando a Pedreira o cognome FLOR DE PORCELANA.

1953 O E. C. Santa Sofia consagrou-se o campeão amador do Interior do Estado de São Paulo.

12-05-1955 A professora Hortência Fornari Novo (dona Neneca) elaborou a poesia intitulada: “Pedros, 
Pedros e mais Pedros”.

26-05-1955 Inauguração do Ginásio Estadual Humberto Piva.

Julho de 
-1955

Fundou-se a Cooperativa Agropecuária de Pedreira (com vida curta).

10-10-1955 Inaugurado na Praça Cel. João Pedro o Banco Segurança, adquirido pelo Bradesco no ano de 
1973.

20-02-1956 Faleceu Luiz Francisco Thomazini, ex-dono do Hotel Galli, empresário e o primeiro presidente 
do E. C. Corinthians de Pedreira.
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05-07-1956 Faleceu o ex-prefeito nomeado Pedro Ferrari.

05-07-1956 Faleceu em São Paulo o desembargador Dr. Arthur Moreira de Almeida, sobrinho-neto do Ten.-
-Cel. João Pedro de Godoy Moreira, que o auxiliou na parte jurídica em sua luta pela emanci-
pação política de Pedreira. O Fórum de Pedreira tem seu nome.

24-05-1957 Faleceu ex-vereador José Inácio de Macedo, fundador das fábricas de cola e gelatina e da Vila 
Santo Antônio. 

15-09-1957 Inauguração da Capela Santa Rita (no bairro Moranquim ou Figueiredo).
10-07-1960 Faleceu o ex-prefeito Humberto Piva.
11-09-1960 Faleceu o ceramista Antônio Rizzi, na cidade de Campinas (SP).
22-09-1960 Criada pela Lei Municipal nº 290 a Biblioteca Pública Municipal, que mais tarde recebeu a 

denominação de “João Luiz Alvarenga”.
1960 Faleceu a ex-vereadora sra. Maria Bernadete Romeiro, famosa e conhecida como dona Dedete.

30-05-1961 Faleceu o ex-prefeito nomeado Augusto Gonçalves.
10-10-1961 Foi aprovada a Lei nº 341 autorizando o arrendamento do matadouro Municipal na Santa Clara 

(abaixo de Pedreira).
25-10-1961 Fundou-se o jornal “O Pedreira”. Circulou até 23-12-1989, com o número 1.369. O proprietário 

foi o Dr. Fausto Pocai, dono da Gráfica Pedreira.
29-10-1961 Inaugurou-se o Hospital e Maternidade Humberto Piva.
07-09-1962 Inaugurou-se a sede do Esporte Clube Corinthians de Pedreira, na Praça Ângelo Ferrari, em 

terreno que a Prefeitura Municipal cedeu em comodato por 30 anos. Atualmente, esse prédio 
abriga a Câmara Municipal de Pedreira.

11-09-1962 Pela Lei nº 388, a Prefeitura aceitou a doação da ponte pênsil que a Porcelana São João cons-
truiu e doou ao patrimônio público.

06-12-1963 A Câmara Municipal aprovou a Lei nº 441, homologada pelo prefeito Adolpho Lenzi em 20-
01-1964, criando a Feira Industrial de Pedreira. Ela só foi instalada em 12-07-1969 como um 
departamento da Prefeitura.

04-12-1964 A Lei nº 466 deu o nome de Largo dos Expedicionários para uma área da Vila São José, que fica 
em frente à ponte Santana (onde foi colocada a “cobra fumando”). 

1965 Fundou-se a Cooperativa do Circolo dos Trabalhadores, a qual não sobreviveu. 
16-02-1966 Clandestinamente foi fundada a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreira 

(ACIAP), atual Associação Comercial e Empresarial de Pedreira.
22-10-1966 Foi aberta concorrência pública para a construção do mercado municipal na Rua Ivan Maya 

de Vasconcellos - nunca funcionou, porém serviu para abrigar as quatro primeiras Feiras 
Industriais de Pedreira; depois serviu como terminal de ônibus intermunicipal; e no mandato 
de Hygino A. Bellix abrigou um centro de atendimento médico denominado Posto de Pronto 
Atendimento (PPA). 

29-10-1966 Corporação Musical Santana de Pedreira (Banda de Música) inaugurou sua sede própria na 
Rua Prof. Arnaldo Rossi.

02-01-1967 O trem da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro passa por Pedreira em sua última viagem. 
Alguns ficaram alegres e outros entristecidos. O leito deixado pela retirada dos trilhos foi apro-
veitado para uma rodovia que aliviou o trânsito nas ruas XV de Novembro e Antônio Pedro. A 
rodovia que foi construída no antigo leito da Mogiana foi denominada Via do Contorno, e mais 
tarde denominou-se (acima da cidade) Av. Antônio Serafin Pettean e (abaixo da cidade) Av. 
Wanderley José Vicentini.

15-01-1967 Fundou-se o Rotary Club de Pedreira.
05-05-1967 Fundou-se o Lions Clube de Pedreira.
30-06-1967 Na cidade de Santo André (SP), faleceu o primeiro prefeito eleito Ângelo Ferrari. 
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02-08-1967 Na Praça Cel. João Pedro, foi demolido o prédio que abrigou a primeira Câmara Municipal de 
Pedreira e a primeira cadeia pública; abrigou também, em seus últimos tempos, a Delegacia 
de Polícia local.

Final de 1967 Foi demolido o coreto da Praça Ângelo Ferrari (construído em 1950). No local foi construída 
uma fonte luminosa que dava mais votos nas eleições.

1968 Brevetou-se Antônio Carlos Pieri - foi o primeiro pedreirense.
25-04-1968 Faleceu o Prof. Arnaldo Rossi.

Julho de 
1968

Foram inaugurados os sanitários ao lado da Igreja Matriz de Santana (durante as festas).

17-09-1968 Fundou-se a entidade TV Clube de Pedreira que trazia, por meio de dois fios, a imagem das 
TVs do alto do Morro do Cristo até as casas nas ruas da cidade. Quem queria ligar sua TV nos 
fios pagava uma taxa.

12-07-1969 Inauguração da primeira Feira Industrial de Pedreira em área entre as ruas Regolo Strazzi, Ivan 
Maya de Vasconcellos e Waldemar Cartarozzi. Era uma promoção realizada pela Prefeitura 
Municipal.

01-10-1970 Fundou-se a Associação dos Motoristas de Pedreira. O primeiro presidente foi Lourenço Gotar-
dello, que tinha deficiência física, dotado de um grande espírito altruísta e lutador.

18-03-1972 No jornal “O Pedreira”, João Gasparini agradece o Dr. Sylvio de A. Maya pela doação de um 
terreno na Rua Alfredo Martinelli para a construção da Igreja Santo Antônio.

1972 Demoliu-se a famosa fonte construída pela Sociedade Italiana na Praça Cel. João Pedro, mais 
ou menos em frente aos nºs 150 a 170, entre a rua e os trilhos da Companhia Mogiana. 
Desapareceu a placa com dizeres alusivos. Os pedreirenses que conheceram essa fonte e são 
adeptos das tradições culturais muito lamentaram essa demolição.

1973 O antigo matadouro da Rua José Rocco não mais existia. Ali o terreno foi aplainado e serviu de 
campinho de futebol para um “bate-bola”. Depois construíram prédios no local.

06-02-1973 Fundou-se o SOS (Serviço de Obras Sociais de Pedreira). Presentes à Assembleia de fundação 
estavam o prefeito Sérgio Ferrari Rossi, todos os vereadores e membros do Rotary e do Lions 
Clube, da Associação Comercial e Industrial de Pedreira e populares.

28-06-1973 Faleceu o ex-prefeito nomeado Pedro Alvarenga.
10-07-1973 Realizou-se na sede do E. C. Santa Sofia, na Rua Antônio Pedro, nº 207, a Assembleia de funda-

ção da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira).
Julho de 

1973
Fundou-se a Associação dos Industriais Ceramistas de Pedreira e Região (não funcionou por 
muito tempo). O primeiro presidente foi Renato Bacci.

04-11-1973 Foi inaugurado o conjunto aquático do E. C. Santa Sofia com uma piscina para adulto e outra 
para as crianças. O primeiro médico contratado para efetuar exames nos banhistas foi o Dr. 
Sérgio Mazini Alarcom.

10-11-1973 Assentada a pedra fundamental da Igreja São José na Vila com o mesmo nome. 
21-02-1974 Realizou-se a Assembleia de fundação da Feira Industrial de Pedreira como Entidade Civil de 

Direito Privado.
21-04-1974 Foi reinaugurado o campo de futebol do E. C. Santa Sofia. Fez parte das grandes obras que 

naquele clube foram realizadas.
09-05-1974 Faleceu José Maria Lopes, ex-combatente da FEB na Segunda Guerra Mundial. 
11-10-1974 Faleceu na cidade de Campinas (SP) o ex-prefeito nomeado Octavio Rocha.
07-06-1975 O Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas inaugurou sua sede própria na Rua XV de Novem-

bro, nº 361. O presidente era Gumercindo Lopes (o Tutu).
08-07-1975 Faleceu Dr. Sylvio de Aguiar Maya que, em 1912, abasteceu a pequenina Pedreira com energia 

elétrica e, em 1926, colocou em funcionamento a Companhia Fiação que gerou empregos e 
amenizou a crise da época. Por toda a vida, ele produziu bons frutos. Dr. Sylvio nasceu em 12-
05-1888, um dia antes da libertação dos escravos. 



349

Fevereiro  
de 1976 Criada a creche, que cuidava de 100 crianças, mantida pelo Rotary Club de Pedreira. 

30-11-1976 Assembleia de fundação do Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto.

20-08-1977 Ocorreu a eleição para preencherem os cargos administrativos do Lar dos Velhos Flamínio 
Maurício Neto. Nota: Os terrenos onde foram construídos os prédios da APAE e do Lar dos 
Velhos foram doados pela grande benfeitora Cerâmica Santana S.A.

14-05-1975 Os telefones de Pedreira passaram a integrar a rede nacional de “DDD” (Discagem Direta a 
Distância) com o código 0192.

15-05-1978 Fundou-se o Grupo Primavera dos Alcoólicos Anônimos.

27-08-1978 Foi inaugurada a Capela Santa Rosa, no Jardim Andrade.

04-09-1978 Inaugurado na Rua Antônio Pedro o prédio da Telesp (Telecomunicações de São Paulo) e o 
sistema de telefones automáticos.

22-09-1978 O presidente da República, Ernesto Geisel, inaugurou o conjunto residencial Jardim Triunfo 
que o governo adquiriu da Construtora Maya (herdeiros do Dr. Sylvio de Aguiar Maya). O 
governador do Estado de São Paulo, Salim Maluf, e o ex-governador Paulo Egydio Martins 
estiveram presentes.

30-10-1978 Foi inaugurada a Escola de Primeiro Grau Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

27-10-1979 A Caixa Econômica Federal inaugurou agência em Pedreira.

15-12-1979 Inaugurado o Conjunto Residencial Santa Maria.

21-04-1980 Inaugurado na Praça Cel. João Pedro (e início da Rua Elisa Serafim) o Velório Municipal (trans-
formado em casa comercial poucos anos depois). Antes de ser o velório era uma casa residen-
cial que desabou em razão de um deslizamento do morro que ficava atrás e que provocou a 
morte de um casal.

21-04-1980 Foi inaugurada a Via do Contorno, atual Av. Antônio Serafim Pettean. 

22-07-1980 Inaugurado o Museu Histórico Beato José de Anchieta na antiga estação da Companhia Mogia-
na de Estrada de Ferro.

28-10-1981 Inaugurada a Rádio Cidade de Pedreira, na Praça Cel. João Pedro. Eram sócios os irmãos Ede-
mir e Walter Carbonato e o ex-prefeito Hygino Amadeu Bellix. 

31-10-1981 Onde atualmente é a Praça Nossa Senhora Aparecida, no Morro do Cristo, foi instalado um 
avião Viscount (fora de uso) que se transformou numa atração turística. No momento da 
inauguração, aviões do Aero Clube de Campinas sobrevoaram a cidade de Pedreira (obra do 
prefeito Hygino A. Bellix).

31-10-1981 Ocorreu, na gestão do prefeito Hygino A. Bellix, a inauguração das 14 Estações da Via-Sacra 
na Via Jesus, Maria e José (avenida que parte da Av. Joaquim Carlos e sobe até a Praça Jesus 
Cristo Ressuscitado onde se encontra o monumento do Sagrado Coração de Jesus)

26-01-1982 Inaugurado o Ciretran de Pedreira.

25-06-1982 Inaugurado o Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto.

25-06-1982 Inaugurada a duplicação da ponte na Travessa Municipal (início da Rua XV de Novembro); a 
ponte tinha uma pista só. Atualmente, é a ponte da Prefeitura.

20-08-1982 Criado o Bosque Municipal pelo Decreto nº 654.

25-09-1982 Inaugurado na Rua Waldemar Cartarozzi, esquina e trecho da Rua Ivan Maya de Vasconcellos, 
o PPA (Posto de Pronto Atendimento Médico).

11-11-1982 Promulgada pelo governador José Maria Marim a Lei nº 3.584 criando a Comarca de Pedreira.
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16-03-1983 A Defesa Civil de Pedreira foi criada pelo Decreto nº 672.
10-04-1983 Faleceu o empresário Nadir Dias de Figueiredo.
17-04-1983 Circulou o primeiro número do “Jornal da Comarca” cujo fundador foi José Gilberto Gonçalves 

Jampaulo.
17-06-1983 Foi instalada a Comarca de Pedreira cujo prédio do Fórum estava localizado na Praça Cel. João 

Pedro, nº 102.
02-09-1983 Ocorreu a primeira Sessão do Júri da Comarca de Pedreira.
29-08-1983 O Decreto nº 695, baixado pelo prefeito Dario Zanini, desapropriou o Hospital e Maternidade 

Humberto Piva, que pertencia à Sociedade Beneficente de Pedreira. 
12-05-1985 Faleceu o ex-combatente e herói da Segunda Guerra Mundial, Fernando Cassaro. 
21-04-1988 Lei Municipal criou a Fundação Beneficente de Pedreira para administrar o Hospital da Prefeitura.
15-09-1988 Faleceu o ex-prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães.
16-09-1989 Rezou-se a primeira missa na Igreja São Sebastião, na Vila Canesso.
31-10-1989 Fundou-se o Coral Municipal.

1990 Sérgio Campos fundou o jornal “Gazeta do Povo”.
28-02-1990 A Lei Municipal nº 1.411 criou a Casa da Cultura.
15-08-1990 A Lei nº 1.446, homologada pelo prefeito Hygino A. Bellix, oficializou o Hino de Pedreira que 

foi escolhido em concurso público. O autor do hino é Flávio E. M. Ribeiro.
1990 A Câmara Municipal, que funcionava no sobrado da Praça Epitácio Pessoa (prédio da Prefeitu-

ra), mudou-se para a antiga sede do E. C. Corinthians na Rua Prof. João Alvarenga, nº 75 (em 
frente à Praça Ângelo Ferrari - jardim público). 

31-12-1990 Faleceu o ex-prefeito Adolpho Lenzi.
16-12-1991 A Lei Municipal nº 1.524 doou terreno à Igreja do Evangelho Quadrangular.
16-12-1991 A Lei Municipal nº 1.525 doou terreno à Igreja Messiânica Mundial do Brasil.
16-12-1991 A Lei Municipal nº 1.526 doou terreno à Igreja Evangélica de Deus.
06-12-1991 Faleceu José Gilberto Gonçalves Jampaulo, fundador do “Jornal da Comarca”.
27-11-1995 A Lei Municipal nº 1.847 deu o nome de Praça Nossa Senhora Aparecida ao pátio onde esta-

va exposto o avião, que fica ao lado da via de acesso ao morro. Nesse local foi colocada uma 
imagem de Nossa Senhora Aparecida e dois painéis com pinturas alusivas ao tema. O local foi 
urbanizado.

27-01-1996 Faleceu Casto Cáu, ex-combatente da FEB na Segunda Guerra Mundial.
07-03-1996 Em cerimônia comandada pelo presidente da República Fernando Henrique Cardoso, no Pa-

lácio do Planalto, em Brasília, o Ministério da Indústria e Comércio outorgou ao município de 
Pedreira o SELO DE MUNICÍPIO COM POTENCIAL TURÍSTICO. Anteriormente, Pedreira já havia 
recebido esse reconhecimento.

04-04-1996 Foram ao ar as imagens da TVP de Pedreira. Essa emissora de televisão passou a usar a sigla 
SRTV a partir de abril de 2006.

05-05-1996 Inaugurada a Praça Nossa Senhora Aparecida (no Morro do Cristo - onde antes havia o avião).
1996 Inaugurou-se a ciclovia (entre o rio Jaguari e a Av. Joaquim Carlos) acima da ponte da Rua São José.

18-05-1996 Foi inaugurado o velório em frente à Necrópole Santa Cruz e, em consequência, foi desativado 
o velório da Praça Cel. João Pedro, cujo prédio se transformou em mais uma casa comercial, 
entre tantas outras.

19-07-1997 Salvador Paulela Neto e Luiz Arnaldo Carvalho Jr. fundaram o jornal “Imprensa Regional”.
11-12-1998 O Juizado Especial Cível foi instalado na Rua XV de Novembro, nº 26.
27-02-2000 Fundada a Casa de Assistência aos Desabrigados Santa Fé, que funcionou até 2007. 
19-04-2000 Inaugurado o portal da avenida que sobe o Morro do Cristo.
13-05-2000 Inaugurado no bairro do Entre Montes o Observatório Astronômico de Pedreira; o astrônomo 

era Paulo de Carvalho, que faleceu no ano de 2007; sua obra foi desativada.
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19-06-2000 O governador do Estado de São Paulo, Mario Covas, assinou a Lei Complementar nº 870 
criando a Região Metropolitana de Campinas, que tinha uma população de 2.200.000 habitan-
tes numa área de 3.673 quilômetros quadrados. Essa Região Metropolitana é composta por 
dezenove municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 
Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. O PIB 
(Produto Interno Bruto) da área era de aproximadamente R$ 17,2 bilhões; 10,26% do total do 
Estado. (Fonte: jornal “O Estado de S. Paulo”).

14-09-2001 Inaugurada a Rádio Boa Nova FM, uma emissora de caráter comunitário, que tinha a maioria de 
pessoas católicas em seu comando, inclusive o Monsenhor Nilo.

19-09-2003 Fundada a Academia Pedreirense de Letras. O primeiro presidente foi Cláudio Aparecido Pereira (Fred).
21-09-2003 Faleceu o prefeito José Carlos Lena, no exercício do cargo; enfermo, licenciou-se dias antes de 

sua morte.
02-10-2007 Faleceu Aristides Machado de Oliveira, o Machadinho, que durante 20 anos foi o presidente 

do Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto.
29-11-2007 O Monsenhor Nilo Romano Corsi completou 60 anos de vida sacerdotal.
19-10-2008 No recinto da Igreja Matriz Santana, de Pedreira, ocorreu a primeira apresentação da Or-

questra Sinfônica Municipal de Pedreira, que teve como diretor artístico e regente o maestro 
Rinaldo José Francisco Marchesi Zamai. Nessa oportunidade, o Monsenhor Nilo Romano Corsi 
foi o solista (piano) que tocou a música “Ó Sóle Mio”.

24-09-2010 Faleceu o ex-prefeito e ex-vereador Hygino Amadeu Bellix após 100 dias de enfermidade.
02-11- 2010 Faleceu, com 88 anos de idade, o Monsenhor Nilo Romano Corsi, que exerceu o sacerdócio em 

Pedreira durante 55 anos.
23-01-2011 Com a missa celebrada pelo Padre Tarlei Navarro Padua Souza foi implantada a Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Triunfo. A data de criação da 
Paróquia é a mesma.

05-12-2012 Foi inaugurada a ponte sobre o rio Jaguari que parte da Av. Wanderley José Vicentini, mais ou 
menos na altura do nº 500, e vai até a Rua Ana Francisca de Oliveira.

Período Nome Editor/proprietário Fonte de informação  
e arquivo

1893/1899 A Estrela Polar Pe. Alexandrino F. R. Barros Exemplar com o autor  
e um com o museu

1896 O Saltitante Club Familiar Um exemplar com o autor

1899 Jornal o Sol ? Ata da Câmara Municipal  
Lv. 1, fl. 92 - 20-04-1899

1901 Grêmio Literário Carlos Ferreira “História de Pedreira”, 
Padre Stafuzza, p. 62

1904 Correio de Pedreira ? Ata da Câmara - Lv. 4, fl. 18

1909 O Commercio de Pedreira Eduardo Panadis Ata da Sessão da Câmara  
de 15-02-1909

1911 O Fazendeiro ? Grupo de Letras de maio de 
1974, editado por Werbyh Gião

1914 O Pedreirense Gumercindo Ferraz Anuário de Amparo para 1914

1916/1918 Jornal de Pedreira José Pereira Barreto Ata da Câmara Municipal - 
Lv. 9, fl. 7v.

1919/1921 Município de Pedreira ? ?

A IMPRENSA EM PEDREIRA
A tabela a seguir relaciona os principais jornais e periódicos que circularam em Pedreira, que são de conhecimento do autor.
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1920 Jornal de Pedreira Valderino V. Dantas Ata da Câmara Municipal  
Lv. 10, fl. 20

1920 O Clamor Padre Basílio Pires Ata da Sessão da Câmara  
de 30-04-1921

1921 O Intransigente Padre Basílio Pires “História de Pedreira”, p. 93. - 
Pe. Antônio Toloi Stafuzza

1927 Progresso Guilherme Valentino 
Rehder Ata da Câmara - Lv. 11, fl. 83

1930/1932 O Commercio de Pedreira
O 24 de Outubro

José Victor Massaine até
Felippe Raimão Stipp

Coleção inteira preservada 
por Regolo e Ricardo Strazzi 

e Dr. Joaquim Pavão

07-09-1943 Progresso de Pedreira Alberto Macedo Jr. Um exemplar - nº 1 - nos 
arquivos do Museu de Pedreira

Outubro de 1953 Flor de Porcelana Pedro Paulo Pace Revista em poder  
do autor deste livro

1955/1956 A Tribuna Pedro Paulo Pace Exemplares em poder  
do autor deste livro

1971 O União Werbyh Gião Um exemplar em poder do 
autor deste livro

1974 Grupo de Letras Werbyh Gião Coleção encadernada em 
poder do autor deste livro

25-10-1961 O Pedreira Dr. Fausto Pocai

Editado até 23-12-1989. 
Foi colecionado por José 

Stranieri e preservado por 
seu filho Francisco

1975 Comércio e Indústria ? Museu Beato José  
de Anchieta

17-04-1983

Jornal da Comarca
Nota: Jampaulo faleceu
em 1991 e sua esposa

Bêni e filha Natalí deram 
continuidade ao jornal

José Gilberto Gonçalves

O jornal ainda  
circula em 2012.

A Biblioteca Municipal
tem a coleção completa

1990/2003 Gazeta do Povo Sérgio Campos Biblioteca Municipal

19-07-1997 Imprensa Regional Salvador Paulela Netto e 
Luiz Arnaldo Carvalho Jr.

Em circulação no  
ano de 2012

1998 Terceiro Milênio ? Museu Beato José  
de Anchieta

2001 Bote a Boca Cláudio A. Pereira (Fred)
Museu Beato José  
de Anchieta. Em  

circulação em 2010

11-12/2002                               A Cidade Glauco Emerson Mazetto Esse semanário circula
ainda semanalmente

2003                                                                     Folha Independente ? Museu Beato José  
de Anchieta

2007                                         Cidade in Revista Sheila I. de Oliveira Revista em  
plena atividade em 2012

2008                                     Jornal do Escoteiro Grupo de Escoteiros
Águas Correntes

Museu Beato José 
de Anchieta

Observação: A empresa Nadir Figueiredo (fábrica de louças) editou um jornal (pequeno) de circulação in-
terna durante muitos anos. O Museu Municipal da cidade de Amparo tem a coleção completa dessas publicações.

A Cerâmica Santana também editou um jornal de circulação interna durante algum tempo.
Pedreira tem, também, uma emissora de TV (SRTV) e uma emissora de rádio comunitária denominada Boa 

Nova FM 105,9 MHz.



353

A. REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

Essa não é uma entidade de Direito Privado, mas 
sim uma UNIDADE REGIONAL DOS PODERES PÚBLICOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Foi a Lei Complementar Estadual nº 870, de 19 
de junho de 2000, que criou a REGIÃO METROPOLITA-
NA DE CAMPINAS, O CONSELHO DE DESENVOLVIMEN-
TO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS e auto-
rizou o Poder Executivo a instituir entidade autárquica, 
a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolita-
no da Região de Campinas.

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) é 
constituída do agrupamento dos seguintes municípios:  
Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, 
Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Pos-
se, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

Os tópicos aqui transcritos foram extraídos da 
revista comemorativa dos dez anos de atividades da 
Região Metropolitana de Campinas (a revista foi distri-
buída no ano de 2012). Eis os tópicos:

• São 19 municípios que integram a RMC;
• O conjunto desses municípios somam uma 

população de 2.798.477 habitantes de acor-
do com o censo de 2010 (confirmado em 
2011) pelo IBGE;

• Entre as 26 regiões metropolitanas do Brasil, 
a RMC é uma das mais novas e a nona maior 
entre todas;

• A localização é estratégica do ponto de vista 
logístico, pois além das ferrovias conta com 
cinco das melhores rodovias do País e com o 
aeroporto de Viracopos com seu porto seco;

• A RMC é um importante polo produtor bra-
sileiro, pois conta com refinaria petroquí-
mica de Paulínia e centros industriais como 
Americana, Valinhos, Santa Bárbara d’Oeste, 
Jaguariúna, Hortolândia, Nova Odessa, etc.

• Apesar da evidente importância dos setores 
industrial e de serviços na RMC, o setor da 
agricultura continua importante, principal-

mente para alguns municípios como Artur 
Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e 
Valinhos;

• A RMC é responsável por 9% a 10% do PIB 
de São Paulo, Estado mais rico do País.

O prefeito de Pedreira, José Carlos Lena, foi vice-
-presidente da RMC em 2003.

O prefeito Hamilton Bernardes Jr. foi presidente 
da RMC nos anos de 2011 e 2012.

B. CORPORAÇÃO MUSICAL  
SANTANA DE PEDREIRA

Fundação da BANDA DE MÚSICA (1893)

Apesar de toda ajuda recebida de Luiz Francis-
co Novo, Rinaldo José F. M. Zamai, Dr. Joaquim Pavão, 
Adilson Spagiari, Valentin Steula (nascido em 1908), Já-
como Batagliolli, Antônio Miguel Fabrim, o ex-músico 
Eteucle Baccarelli e outros amigos.

Apesar das informações obtidas nas seguintes 
literaturas: atas das Sessões da Câmara Municipal 
de Pedreira; Livros de registro de Ofícios da Câmara 
Antiga (preservado o no Museu Beato José de An-
chieta); CD que a Câmara Municipal me presenteou 
contendo todas as Leis Municipais aprovadas após 
o ano de 1948; exemplares do jornal “O Commercio 
de Pedreira”, cujo nome foi mudado para “O 24 de 
Outubro” (usaremos este último); semanários pe-
dreirenses “O Pedreira”, fundado pelo Dr. Fausto Po-
cai em 1961, e o “Jornal da Comarca”, fundado por 
José G. G. Jampaulo em 1983; Levantamento Históri-
co Preliminar, intitulado “Trabalho de Conclusão de 
Curso”, que o jovem músico e maestro da Orques-
tra Sinfônica de Pedreira, Rinaldo José Francisco M. 
Zamai, elaborou sobre a história da banda para a 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi-
lho; Livros de atas do E. C. Corinthians de Pedreira 
(preservados por Antônio Ganzarolli Filho); Livro de 
atas das Reuniões da Corporação Musical Santana, 
aberto em 02-05-1947 e encerrado em 11-04-1985; 
Apontamentos para a História da Banda de Música 
de Pedreira a Pedido do Maestro Miguel Fabrim, es-

Entidades e Associações
CAPÍTULO XII
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crito por Luiz F. Novo, no qual ele cita a pesquisa 
que realizou em diversos jornais e almanaques de 
Amparo e de Pedreira.

Apesar do autor deste livro ter sido diretor dessa 
associação em duas ocasiões, devemos entender que é 
impossível reproduzir fielmente a história dessa cente-
nária entidade que tantos serviços prestou a Pedreira e 
tantas e vibrantes alegrias proporcionou aos pedreiren-
ses. De 1893 a 2012 se passaram 119 anos de atividades 
e nem sempre nosso município contou com jornais para 
registrar os fatos. Apesar de tudo, será feito o possível 
para, no mínimo, dar uma ideia dos feitos, das ativida-
des e das dificuldades vividas pela banda.

Para que o leitor possa mais facilmente entender 
os acontecimentos, os relatos serão divididos em tópicos.

SURGIMENTO DA BANDA

Além de outros órgãos de imprensa, o “Diá-
rio de Amparo”, de 11-02-1893, cita a existência da 
Banda de Música de Pedreira, que mais tarde foi de-
nominada Corporação Musical Santana de Pedreira. 
O “Almanaque do Amparo 1907”, editado por Jorge 
Pires de Godoy, informa que em Pedreira havia duas 
bandas: a Corporação Musical Santana de Pedreira, 
presidida por José Teodoro Alvarenga (o Patuleia) e 
regida por Leonidio Saraiva, e a Banda 7 de Setembro, 
presidida por Leopoldo Alvarenga (filho de Patuleia) 
e regida por Ermolan Consoni. O “Almanaque do Am-
paro 1905”, p. 217, também relata essa informação.

BRIGA ENTRE AS DUAS BANDAS 
QUE HAVIA EM PEDREIRA

O relato a seguir foi informado pelo atual maestro 
Antônio Miguel Fabrim, sobrinho do ex-músico Eteucle 
Baccarelli, parente de Pedro Baccarelli, que formou umas 
bandinhas em Pedreira, e parente do famoso maestro Sil-
vio Baccarelli, que formou a famosa Orquestra Sinfônica 
de Heliópolis, na capital do Estado de São Paulo.

Apesar das duas bandas terem como presiden-
tes pai e filho, surgiu uma rixa entre elas. Na Rua Antô-
nio Pedro, mais ou menos na altura dos números 350 
e 400, as duas bandas se posicionavam e começavam a 
tocar. Uma tocava uma música e, quando parava, a ou-
tra tocava, e procurava tocar de forma mais vibrante.

Não é um fato, mas uma suposição que alguns 
músicos dessa ou daquela banda, em seu círculo de 
amigos, diziam frases humilhantes ou provocadoras 
aos rivais. Isso tornava a rivalidade cada vez mais 
tensa. Num desses confrontos, os músicos, com es-
píritos bastante exaltados, largaram os instrumentos 

e partiram para o braço. Enquanto socos e pontapés 
eram distribuídos entre os músicos, os bumbos e os 
instrumentos de percussão rolavam pela rua de ter-
ra. Apresentamos nossa suposição: a fim de evitar 
um problema familiar entre pai e filho, a atividade da 
Banda 7 de Setembro desapareceu.

   ATIVIDADES DA BANDA

Lendo todos os órgãos de imprensa da época, no-
ta-se que a banda participava das procissões, dos jogos 
de futebol, de eventos cívicos e das festas religiosas.

O autor deste livro tem em mãos uma coleção 
de jornais: “O Commercio de Pedreira”, que em 24-
10-1930 trocou o nome para “O 24 de Outubro”. Esses 
exemplares foram colecionados por Regolo Strazzi e 
preservados por seu filho Ricardo, que o entregou ao 
seu sobrinho Dr. Joaquim Pavão, que permitiu serem 
xerografados para colaborar neste livro. Os jornais 
abrangem o período de 16-02-1930 a 06-01-1932 
num total de 93 números.

No dia 01-03-1930, foi noticiado que numa par-
tida de futebol entre o Internacional F. C. e um time 
de Coqueiros (atual Arcadas) belas músicas foram 
tocadas pela Corporação Musical regida por Amadeu 
Zappelini (cunhado de José V. Massaine). Mas não ci-
tou qual corporação foi responsável por esse evento. 
A partir dessa data, toda vez que se noticiava a parti-
cipação de uma banda em algum evento era citada a 
Banda do Entre Montes, regida pelo Maestro Carlos 
Gianelli, ou a Banda de Amparo, e ainda a Banda Íta-
lo-Brasileira, da cidade de Campinas, a qual às vezes 
era chamada de jazz.

Em 15-02-1931, o jornal publicou (conforme 
consta): 

“CORPORAÇÃO MUSICAL - Em sua sede social, 
reuniram-se no dia 13 do corrente, em assembléia ge-
ral, os socios que formam o quadro musical para tra-
tar da eleição da directoria que deverá reger os des-
tinos da corporação. Presidiu a reunião o Sr. maestro 
Carlos Gianelli.

Por aclamação foi eleita a seguinte directoria: 
Presidente José Piva; Vice Presidente Albertino Canes-
so; 1º Secretario José Gonçalves; 2º Secretario Amadeu 
Canesso; 1º Thesoureiro Pedro Alvarenga; 2º Thesou-
reiro Américo Pierri; Procurador Pedro Martinelli.

Ainda esta semana deverá reunir-se a nova di-
rectoria para tratar dos interesses da Corporação”.

O jornal do dia 01-03-1931 informou que teve 
lugar sexta-feira, na residência do sr. Alberto Canesso, 
por estar a sede ocupada com o ensaio da banda, a pri-
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meira reunião da diretoria da Corporação Musical San-
tana. Elegeram Pedro Crosato para preencher a vaga de 
1º Secretário. Ainda nessa reunião abordaram sobre a 
necessidade da realização de festivais para a compra de 
dois instrumentos a fim de serem doados para a banda.

Ao lado dessa notícia, há outra sobre uma parti-
da de futebol que seria abrilhantada pela Corporação 
Musical Santana.

No dia 08-03-1931, o jornal publicou (conforme 
consta):

“CORPORAÇÃO MUSICAL - Fez a sua estréa do-
mingo passado no campo de futebol por accasião do 
encontro Bom-Fim x Internacional, a corporação musi-
cal Sant’Anna, recem-fundada nesta cidade.

As diversas peças que executaram, mostrou que a 
banda de musica é uma realidade e promete muito. Ela é 
composta de elementos novos e demonstra a competên-
cia do maestro Carlos Gianelli e o esforço da rapaziada”.

Em 12-04-1931, o jornal publicou: “Abrilhantou as 
procissões do enterro e do encontro a Corporação Musical 
Sant’Anna, recem-fundada nesta cidade. Esta notavel so-
ciedade conta apenas seis mezes, com elemento novato...”.

A partir dos anos 1930/1931, o autor deste livro 
percebe, pela leitura de notícias dos periódicos já citados, 
que a Corporação Musical Santana passou por um perío-
do de crise e paralisação. Os dirigentes dessa banda mui-
to fizeram para que a instituição sobrevivesse. 

No dia 26-04-1931, fizeram até um piquenique e 
depois fizeram outros. O autor deste livro tem várias fo-
tos do pessoal que participou desses piqueniques.

Fizeram festivais a fim de obter alguma renda. 
Em várias notícias veiculadas no jornal “O 24 de Outu-
bro”, notava-se que principalmente nas festas religio-
sas, comandadas por festeiros leigos para animarem os 
eventos, era sempre chamada a Banda ítalo-brasileira 
de Campinas, o que indicava que as coisas não estavam 
bem para a Corporação Musical Santana de Pedreira. 
Em 18-10-1931, o jornal traz a seguinte notícia (con-
forme consta):

“BANDA DE MUSICA - Depois de uma grave crise, 
acaba de reorganizar-se a banda de musica local, que está 
sob a eximia batuta do nosso amigo Gianelli. Em reunião 
havida entre os músicos foi deliberado convidar-se uma 
pessoa idônea para tomar o cargo de protetor e diretor 
da mesma corporação, recaindo essa escolha na pessoa 
do nosso amigo Sr. Miguel Sarkis, capitalista aqui residen-
te, que muito de boa vontade aceitou o cargo”.

Não foi encontrado documento que nos permita 
saber até quando a banda se manteve em atividade. 

Mas temos em mãos a cópia da ata de fundação da en-
tidade no ano de 1947. Isso será abordado em capítulo 
mais à frente. 

ATIVIDADES E RENDAS DOS MÚSICOS - CINEMA

Não se sabe se todos, mas muitos dos músicos 
da banda conseguiam trabalhar em diversos outros 
lugares. Um exemplo: na época do cinema mudo, os 
filmes ou as fitas chegavam ao cinema acompanhados 
da partitura das músicas que deveriam fazer o fundo 
musical. Foi Jácomo Batagliolli quem relatou ao autor 
deste livro como o sistema funcionava. Havia no filme 
um sinal determinando o momento em que os músicos 
deveriam tocar. Jácomo era um dos que tocavam no ci-
nema, além de tocar na banda. Na verdade, todos eles 
tinham suas atividades profissionais nas fábricas, no 
comércio, em repartições públicas, etc. A música lhes 
dava um rendimento extra.

A TRISTE EXTINÇÃO DA  
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTANA

A Corporação Municipal de Pedreira foi extinta. 
Seus instrumentos já deteriorados pelo tempo de uso 
foram entregues na Prefeitura Municipal. Um saldo em 
dinheiro no valor de Cr$ 971,00 (novecentos e setenta 
e um cruzeiros) ficou em poder do sr. Luiz Thomazini. O 
mesmo que foi oficialmente o presidente de fundação 
do E. C. Corinthians de Pedreira. O som que emociona-
va o povo de nossa cidade havia emudecido.

A banda encerrou suas atividades num período 
em que as fontes de informações também deixaram de 
existir, salvo as poucas fontes verbais que neste ano de 
2012 ainda puderam ser ouvidas. Se a banda não existia, 
as atas de suas reuniões também deixaram de existir. As 
atas da Câmara Municipal que sempre registram parte 
da vida de uma cidade também não foram mais elabora-
das, pois a ditadura implantada por Getúlio Vargas, em 
24 de outubro de 1930, fechou todas as Casas Legislati-
vas do Brasil. E, provavelmente, em razão da forte crise 
econômica e financeira que assolou o país na primeira 
metade do século XX, incluindo a Primeira Guerra Mun-
dial e a Bancarrota de 1929, Pedreira ficou sem edição 
de jornais desde o ano de 1932, quando editou o jornal 
“O 24 de Outubro”, até o ano de 1953, quando Pedro 
Paulo Pace editou a revista “Flor de Porcelana” (exceção 
feita à edição do jornal “Progresso de Pedreira” do qual 
conhecemos apenas o nº 1, editado em 07-09-1943, no-
tificando que a Corporação Musical Santana abrilhantou 
as festividades da Festa de Santana).

Assim, com relação ao fim das atividades da Cor-
poração Musical Santana, o autor deste livro fará um 
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comentário com base nos últimos registros que conhe-
ceu sobre a banda e com base nas atas das Reuniões 
da diretoria da entidade a partir do momento em que 
ela foi fundada novamente no ano de 1947.

Os jornais “O Commercio de Pedreira” e o “O 24 
de Outubro”, que foram editados de 16-02-1930 até 
06-01-1932, informavam que os eventos haviam sido 
abrilhantado por: Banda ítalo-Brasileira, uma banda 
da cidade de Amparo e uma banda do bairro do Entre 
Montes, regida pelo maestro Carlos Gianelli. Ora, Pre-
feitura, padres, clubes de futebol e outras entidades 
não chamariam bandas de outras localidades se a Ban-
da de Pedreira estivesse em plena atividade.

Dissemos que o jornal “O 24 de Outubro”, de 18-
10-1931, informou que depois de uma grave crise acaba-
va de reorganizar-se a Banda de Música sob a batuta do 
maestro Gianelli e que Miguel Sarkis, homem idôneo e 
capitalista, havia assumido a direção da corporação. Mi-
guel, tio do ex-prefeito Hygino A. Bellix, era de fato um 
homem íntegro e sem manchas em seu passado.

Tudo indica que Miguel Sarkis não conseguiu supe-
rar as dificuldades que eram muitas. Pelas atas da diretoria 
da banda, após sua nova fundação no ano de 1947, ficamos 

sabendo que o presidente da entidade na ocasião de sua 
extinção era outro homem íntegro: Luiz Thomazini, que foi 
dono do hotel que era de Eugênio Galli. Foi produtor de 
frutas que eram vendidas em São Paulo. Oficialmente, foi 
o fundador do E. C. Corinthians de Pedreira. Teve uma ser-
raria e era homem íntegro e de muitas atividades.

Não vamos atribuir apenas ao setor financeiro o 
motivo da extinção da banda. Foi nessa fase que o café 
havia entrado em decadência e faltavam empregos em 
Pedreira, enquanto em São Paulo, os empresários Ma-
tarazzo, os Crespos e outros geravam muitos empregos. 
Muitos pedreirenses partiram para a capital e dentre 
eles estavam músicos. Lembramo-nos de alguns: José 
Vitor Massaine e dois irmãos da família Cranchi, um se 
chamava Alicínio e o outro não conseguimos saber.

Antônio Ferrante e seu filho Antônio Carlos Ferran-
te, um músico da família Vital e outro da família Galvão 
também partiram. A partir da ata da Assembleia que no 
ano de 1947 fundou a nova Corporação Musical Santana, 
o nome do maestro Carlos Gianelli não apareceu mais em 
nenhum registro. Ele havia falecido em data desconheci-
da. Pedro Baccarelli, um maestro que formava novos mú-
sicos, foi para São Paulo. Outros componentes da banda, 

Fig. 248 - A banda com músicos do Entre Montes - Corporação Musical Santana de Pedreira. Foto tirada entre 1937 e 1941,
1. Hamilton da S. Valente; 2. Édio Cartarozzi; 3. Ornélio Marchini; 4. Antonio Carlos Ferrante; 5. Antonio Ferrante (pai); 6. 

Arthur Imbrunito; 7. Manoel Nascimento Jr.; 8. Francisco Nhenho Gavazoni; 9. João Masson; 10. Hernani da Silva Valente; 
11. Amadeu Menoncelo; 12. Sebastião Moreira Neto; 13. Pedro Alvarenga; 14. ?; 15. Ângelo Imbrunito; 16. Ceziro Imbrunito; 
17. Alberto (Dudu) Nascimento; 18. Manoel (Nequinho) Gonçalves da Silva Jr.; 19. ?; 20. Aleixo Pugína; 21. Alcides Moreira; 

22. Irma Piva Gonçalves da Silva; 23. Olintho Marchini; 24. Guilherme (Meme) Consani
Ajudaram a identificar as pessoas dessa foto: Lazara da Silva Valente, Silvio Lazarini, José (Zequinha) Nascimento, 

Ornelio Marchini, Gerson (Didi) Imbrunito, Maria Ap. Alvarenga de Oliveira e Miguel Fabrin.
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cujos nomes não foram registrados, também partiram.
Uma hipótese que devemos considerar como 

ocorrida é que por ocasião da construção do Grupo Es-
colar Cel. João Pedro, o primeiro de Pedreira, a Câmara 
Municipal (não havia Prefeitura) ficou muito endividada, 
e essa dívida só foi paga pelo prefeito Humberto Piva 
na década de 1950. Estávamos no período da ditadura 
com prefeito nomeado e esses prefeitos, não raro, eram 
autoritários. Admite-se então a possibilidade de ter sido 
cortado o pagamento que a Prefeitura fazia à banda.

Diante dos fatos relatados, fica a impressão de 
que não foi a Corporação Musical Santana que entrou 
em crise. Ela apenas foi vítima de uma situação que 
agravou a economia de quase todos os países com a 
Primeira Guerra Mundial em 1914 e com o estouro das 
Bolsas de Valores em quase todo mundo. E Pedreira 
que não era industrializada sofreu mais ainda.

Ao fundarem a nova Corporação Musical Santa-
na, elegeram a seguinte diretoria: presidente: Flamínio 
Maurício Neto; vice-presidente: Amadeu Trevisan; 1º 
secretário: Regolo Strazzi; 2º secretário: Salim Bellix; 
tesoureiro: Ângelo Polizél; procurador: Armínio Be-
galli; regente: João Volpim. Os novos diretores foram 
até a Prefeitura apanharem os instrumentos antigos, 
mas verificaram que estavam inaproveitáveis.

A Assembleia de fundação ocorreu no dia 02-05-
1947, e dias antes de 15-07-1947 os diretores Amadeu 
Trevisan, Armínio Begalli, João Volpim e mais o sr. Ma-
ximiliano Lopes, que havia sido membro da diretoria 
anterior, foram até a casa do sr. Luiz Francisco Thoma-
zini, que havia sido o presidente da diretoria que ex-
tinguiu a banda; lá foram recebidos com cordialidade 
e atenção e o sr. Luiz lhes entregou o saldo que havia 
sobrado da antiga entidade. Esse saldo era no valor de 
Cr$ 971,00 (novecentos e setenta e um cruzeiros).

Na Fig. 248, pode-se ver a foto de uma Banda 
de Música, cujos componentes estão numerados, e na 
legenda se encontra uma relação especificando seus 
nomes. Os três meninos que estão sentados no tabla-
do (nºs 1, 2 e 3) são: Hamilton da Silva Valente, Édio 
Cartarozzi e Ornélio Marchini. Esses três garotos fre-
quentaram o Grupo Escolar Cel. João Pedro no mesmo 
período do autor deste livro, embora estivessem dois 
ou três anos mais à frente. Diante desse fato, conclui-
-se que essa foto foi tirada entre 1937 e 1941. Será que 
foi esse o ano em que a banda foi extinta?

Muitas vezes foi noticiado que a Banda do Entre 
Montes, sob a regência de Carlos Gianelli, vinha tocar 
em Pedreira. Nessa foto, encontram-se vários músicos 
do Entre Montes. Vamos citá-los: Antônio Ferrante (nº 
5) e seu filho Antônio Carlos Ferrante (nº 4); Arthur 
Imbrunito (nº 6); Francisco (Nhenho) Gavazoni (nº 8); 
Ângelo Imbrunito (nº 15); Ceziro Imbrunito (nº 16). No 
bairro do Entre Montes, moravam também os Grazias, 

que tinham músico na família. A falta de documentos 
prejudicou nosso conhecimento a respeito dos fatos. 
Mas o importante é que a banda de música é um pa-
trimônio cultural e artístico, e morando no coração do 
povo ela ressurgiu e ressurgirá sempre das cinzas.

As cidades onde a banda mais se apresentou 
são: Socorro, Leme, Charqueada, Monte Alegre do Sul, 
Amparo, Lindoia, Águas de Lindoia, Jaguariúna, Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu e, esporadicamente, várias outras. 
A banda tem em sua sede muitas taças, troféus e me-
dalhas. Notava-se, porém, que principalmente os mú-
sicos que tocavam na banda nas décadas de 1960/1970 
sentiam-se orgulhosos quando falavam da “PRIMEIRA 
CLASSIFICAÇÃO” conquistada na cidade de Socorro 
(SP), que concorreram com bandas de alta categoria.

Esses mesmos músicos não escondem a sauda-
de que sentem de um fato que foi muito emocionan-
te, um acontecimento inédito: após o fim do concurso 
que deu a vitória para a Corporação Santana de Pedrei-
ra, o maestro da banda local, sr. Ivair, de forma impro-
visada agrupou todas as bandas no coreto da cidade 
e regeu todas tocando o dobrado “Dois Corações”, de 
autoria de Pedro Salgado. Essas bandas jamais haviam 
ensaiado juntas. João Galo Corato era o maestro dos 
20 músicos pedreirenses. O nome da competição era: 
PRIMEIRO CONCURSO DE BANDAS DA REGIÃO.

CLUB 8 DE SETEMBRO EM AMPARO. 
MAIS FONTES DE RENDIMENTOS 

PARA OS MÚSICOS

O Club 8 de Setembro da cidade de Amparo era 
frequentado pela alta sociedade amparense. Ele ficava 
na esquina da Rua 13 de Maio com o largo da Matriz. 
Os irmãos Carlos e Cid Burgos eram pessoas conhecidas 
em Pedreira e muito estimadas, principalmente pela efi-
ciente medicina que exerciam. Durante bom período, o 
presidente do Club 8 de Setembro foi Antônio (Toninho) 
Pupo que residia em Amparo, mas era o dono da Fazen-
da Jaguari, que fica no município de Campinas divisando 
com Pedreira. Para abrilhantar o carnaval do Club 8, To-
ninho gostava de levar músicos que tocavam na banda 
de Pedreira. Um deles era o Eteucle (Tec) Baccarelli que 
tinha grande amizade com Toninho. Outros que acom-
panhavam Eteucle: Darci Volpin, Darci Cassiani, Carlito 
Sitta e outros mais. No clube havia certo racismo, e o 
pandeirista que compunha o grupo pedreirense era ne-
gro. Ele aproveitava a ocasião para tirar o maior “sarro” 
dizendo que ele era o único negro que tinha prestígio 
naquela elite (relatos do Eteucle).

Havia no clube uma tradição: antes de começa-
rem a tocar as marchinhas carnavalescas que estavam 
em moda na época, tocavam uma valsa, o ponto de 
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partida para os dias de folia. Ali os músicos faturavam 
um bom dinheiro. Eteucle Baccarelli conta com satisfa-
ção que não foram mais chamados para tocar no Club 
8 quando lá entrou novo presidente. Mas, no primeiro 
carnaval que chegou, o ex-presidente Toninho Pupo re-
servou uma mesa para seus amigos pedreirenses e nela 
colocou uma placa com os dizeres: “BACCARELLI BOYS”. 
Essa história ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960.

BAILES NO CORINTHIANS

O E.C. Corinthians, que ficava no pavimento su-
perior do sobrado localizado na esquina das ruas Antô-
nio Pedro com São José, gostava de contratar músicos 
da banda para tocar em seus bailes dos domingos à 
noite. Os que lerem os livros atas do clube notarão que 
todo ano havia negociação quanto às condições gerais 
do contrato, como: quantos músicos tocariam; a que 
horas seria o início e o final do baile; quantos bailes 
haveria durante o carnaval; o que aconteceria se um 
domingo fosse dia especial e tivessem que tocar na 
banda. Enfim, tratava-se dos detalhes e do preço tam-
bém. Lendo os livros das atas das reuniões da diretoria 
do Corinthians encontrei o que foi discutido na noite 
de 18-08-1937 e cujos registros vão abaixo reproduzi-
dos (conforme consta):

“O maestro Guilherme Consani disse que ouvi-
dos os companheiros estes pediram o menor preço de 
90$000 (noventa mil réis) mensaes quer houvesse 4 ou 
5 domingos: que a orquestra compunha-se de seis fi-
guras: sendo 2 cantos, 1 harmonia e 3 da pancadaria, 
composta dos seguintes senhores: Guilherme Consani, 
Alicinio Cranchi, Agostinho Cartarozzi, Felicio Ferrari, 
João Moreira e Alberto Nascimento”.

Nota do autor: Os bailes começavam às 20h e ter-
minavam à meia-noite.

CORETOS DO JARDIM E  
DO LARGO SÃO BENEDITO

Qualquer obra que beneficiasse a banda agrada-
va o povo de Pedreira que dela muito gostava, além de 
considerar que era a instituição mais antiga da cidade. 
Assim, quando o prefeito Ângelo Ferrari construiu o jar-
dim público na praça que leva seu nome, ele construiu 
também um coreto (Fig. 249) onde a banda mensal-
mente executava suas retretas. Esse coreto foi inaugu-
rado em 01-05-1950 e demolido no último trimestre do 

ano de 1967. As eleições municipais se aproximavam e 
as fontes luminosas estavam fazendo sucesso no Brasil 
todo. Desse modo, os políticos que estavam no poder 
fizeram um plebiscito totalmente manipulado a fim de 
atribuir ao povo a decisão de demolir o coreto e no mes-
mo local construir uma fonte luminosa. Os políticos que 
demoliram o coreto venceram as eleições.

Outro coreto (Fig. 250) já havia sido construído, no 
ano de 1948, no largo São Benedito (esquina das ruas An-
tônio Pedro e Alice Moreira) por Amadeu Trevisan que, 
embora sendo vice-presidente da banda, estava no exercí-
cio do cargo. Amadeu tinha uma empresa construtora de 
obras e isso tornava mais fácil sua tarefa. No ano de 1955, o 
prefeito Humberto Piva resolveu fazer um parque infantil e 
escolheu exatamente o lugar onde estava o coreto que foi 
demolido. Hoje, temos banda, mas não coreto.

NOVA FUNDAÇÃO DA  
BANDA - FORÇA TOTAL

Os novos diretores, músicos e amigos da banda 
fundaram uma nova entidade que por recomendação 
do Estatuto da entidade anterior devia ter o mesmo 
nome, ou seja, Corporação Musical Santana, e esse 
nome foi mantido.

Foram impressionantes o ânimo e a disposição 
da nova turma para fazer a banda progredir. Fizeram 
um LIVRO OURO e com ele recorreram às pessoas e 
às empresas bem dotadas financeiramente. Nas fábri-
cas, no comércio, nos salões de barbeiros e em outros 
locais, organizaram a passagem de listas para angariar 
doações. Fizeram quermesse no largo São Benedito 
com comes e bebes, tômbolas, leilão de prendas e ou-
tras coisas mais. E tudo dava certo para eles. Os rendi-
mentos de suas promoções eram compensadores.

No caixa da entidade entraram também os Cr$ 
971,00 (novecentos e setenta e um cruzeiros) que ha-
via sobrado da banda anterior e que foi preservado por 
Luiz Francisco Thomazini. Com o dinheiro arrecadado, 
compraram da Casa Scavone, de São Paulo, os novos 
instrumentos musicais pelo valor de Cr$ 23.395,00 
(vinte e três mil, trezentos e noventa e cinco cruzei-
ros). Compraram também tecidos numa loja e o alfaia-
te Edgard de Lima fez os uniformes dos músicos que 
em comemoração tiraram a foto que pode ser vista na 
Fig. 251. E o arrojo de Amadeu Trevizam levou a enti-
dade a construir o coreto do largo São Benedito que foi 
inaugurado em 04-04-1948. A partir de então, a banda 
tinha onde fazer suas retretas.

A gana que a nova turma tinha de fazer a banda 
progredir era, porém, muito maior. Pediram ao prefei-
to Ângelo Ferrari um auxílio para a construção da sede 
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Fig. 249 – Coreto que havia na Praça Ângelo Ferrari. Obs.: As fotos das Fig. 249 e 250 foram  
uma gentileza das sras. Vera L. Teixeira Magalhães e Josefina Ártico Bacci

Fig. 250 – Coreto do Largo São Benedito
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própria, e conseguiram. Pela Lei nº 23, de 22-09-1949, a 
Câmara Municipal aprovou a doação de uma quantia de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). No entanto, estipulou 
uma condição. Para receber esse dinheiro, a Corpora-
ção Musical Santana deveria apresentar a escritura do 
terreno onde seria construída a sede. Até essa data, a 
banda não tinha onde ensaiar nem reunir sua diretoria. 
Ela dependia de favores dos amigos.

A diretoria procurou o Dr. Sylvio de Aguiar Maya 
que prometeu uma ajuda de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru-
zeiros). O total somado era de Cr$ 15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros).

Diante dessa situação, os diretores partiram em 
busca de um terreno e encontraram um na Rua Antônio 
Pedro, mais ou menos nas proximidades da Rua José Piva. 
Ele pertencia ao sr. Adolpho Begali que pedia Cr$ 14.000,00 
(catorze mil cruzeiros) por um lote que media 13,25 m de 
frente por 30 m de fundo. Compraram o terreno, e no dia 
23-09-1949 a escritura foi lavrada no Livro nº 36, fl. 18. O 
prefeito Ângelo Ferrari foi convidado e presenciou o ato.

Nota: Os músicos reclamaram que o uniforme 
azul-marinho era muito quente. Assim, a diretoria 
providenciou a confecção de túnicas brancas que 
são mais frescas.

Com o dinheiro doado pelo Dr. Sylvio de A. Maya 
e pela Prefeitura Municipal primeira compraram o terre-

no e fizeram um projeto de uma obra um tanto grandio-
sa. Os demais membros da diretoria argumentaram que 
o prédio poderia ser construído em partes. Amadeu, 
alegando fatores técnicos e de higiene, não concordou. 
Após alguns debates, acabaram chegando a um acordo. 
E marcaram o dia para a instalação da primeira pedra 
que receberia as bênçãos do Padre Ângelo Marighetto.

Nota: Quem benzeu o coreto do largo São Benedito 
foi o Padre Orestes Ladeira. Houve uma confusão no 
horário combinado para o Padre Marighetto benzer a 
primeira pedra para o início da obra que seria a sede 
própria da banda. Amadeu irritou-se com isso e pediu 
demissão do cargo de vice-presidente. Houve muitos 
apelos de seus companheiros de diretoria e dos músi-
cos, mas Amadeu não os atendeu e se afastou.

O ímpeto de progresso que havia animado to-
dos que gostavam da banda desapareceu. Era mesmo 
o Amadeu quem gerava as ideias e fazia todos acredita-
rem que era possível transformá-las em realidade. Em 
maio de 1950, chegaram à conclusão que Amadeu não 
mais retornaria ao cargo. Neste mesmo ano, faleceu Re-
golo Strazzi, um italiano empolgado com os bens comu-
nitários. A entidade então havia perdido dois grandes 
seres humanos, dinâmicos. A diretoria apenas mantinha 
a banda em funcionamento.

 Fig. 251 – Fotos da banda após nova fundação e dos músicos com os novos uniformes.
Corporação Musical Santana de Pedreira – Inauguração do uniforme 1948.

1. Darci Volpin; 2. Lazarinho Borges; 3. Romano Volpin; 4. Fausto Rossi; 5. Angelo Celoto; 6. Irineu Lorencine; 7. Francisco 
(Chicão) Grazia; 8. João Baldasso; 9. Agostinho Santachi; 10. Angelo Imbrunito; 11. Ernesto Paulela; 12. Olivio Barbim; 
13. Gerson (Didi) Imbrunito; 14. Luiz Pilon; 15. Jauro Cassiani; 16. Salvador Paulela; 17. Silvio Lazarini; 18. Guilherme 
(Même) Consani; 19. Fernando Oliveira; 20. Dalson Volpin; 21.  Herminio Begalli; 22. Angelo Polizel; 23. Salim Bellix; 

24. Regolo Strazzi; 25. Lourdes Lazarini; 26. Iracema Regobello; 27. Rosinha Camilotti; 28. Amadeu Trevisan; 
29. Eteucle Baccarelli; 30. Arthur Gonçalves; 31. Felício Ferrari; Gentileza de Miguel Fabrim
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Fig. 252 – Foto da Banda de Música tirada no ano de 2002.
Corporação Musical Santana de Pedreira – Gentileza de Cecília Zamai.

1. Valentim Fabrim; 2. Geraldo Borges; 3. Paulo José de Farias; 4. Benedito Sebastião Romão;  
5. Osvaldo Depoli; 6. Rafael Rossignolli; 7. Segundo maestro José Martins de Oliveira; 8. Geferson Pinto de Oliveira;  

9. Wilson Cartarozzi Filho; 10. José Zito; 11. Rovilson G. Vanturini; 12. Sabino Cáu; 13. Julio Pires de Oliveira;  
14. Mário P. de Souza Filho; 15. Laerte (Ducão) Pereira Lima; 16. Luciano (Bimbim) Gonçalves; 17. Gerson (Didi) 
Imbrunito; 18. Moacir Bueno da Silva; 19. Vanderlei Fabiano; 20. Maria Cecília Zamai; 21. Pedro G. Trancolin;  

22. Nelson Araújo; 23. Rinaldo J. F. Marchesi Zamai; 24. Hélio Viaro; 25. Primero maestro Miguel Fabrim.  
Os músicos Chico Duo e Giovani Alves Lorner, não compareceram para esta foto.

Fig. 253 – O jovem Rinaldo J.F. 
Marchesi Zamai. É um músico com 

formação universitária, bacharelado 
em música (violino). Além de  

tocar na Banda de Pedreira foi o 
regente da primeira Orquestra 

Sinfônica de Pedreira

Em 1963, ao terminar mais um de seus mandatos, Flamínio Maurí-
cio Neto deixou o cargo de presidente e em seu lugar foi eleito o ex-prefeito 
Oswaldo Teixeira de Magalhães. Em 1956, quando asfaltaram as ruas da cida-
de, Magalhães deve ter conseguido isentar o pagamento (Lei nº 197, de 06-12-
1956) do asfalto em frente ao lote que a banda tinha na Rua Antônio Pedro. 
Em 29-12-1962, pela Lei nº 402, Magalhães, que era vereador, conseguiu para 
a banda uma verba de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) para a compra de 
instrumentos. Pela Lei nº 483, de 21-06-1965, a Prefeitura destinou à banda 
uma doação de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

Na ata da reunião da Corporação Santana, realizada em 23-06-1966, a 
diretoria faz uma prestação de contas e nela revelou que a Assembleia Legisla-
tiva do Estado doou à Banda de Pedreira uma importância de Cr$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil cruzeiros). As duas verbas eram para serem aplicadas 
na construção da sede.

O presidente Oswaldo Teixeira de Magalhães resolveu partir para 
a obra e para isso solicitou dos diretores, e foi atendido, autorização para 
colocar o terreno da Rua Antônio Pedro à venda por meio de concorrên-
cia, o que de fato foi feito. Em 27-02-1965, abriram os envelopes com três 
propostas, mas nenhuma delas foi aceita. Em 06-07-1965, foram abertas 
novas propostas e uma delas foi aceita. Ela foi feita pelo sr. João Baldasso 
nas seguintes condições:

•  O valor total oferecido foi de Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oito-
centos mil cruzeiros) com a seguinte forma de pagamento:
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Fig. 254 – Foto de uma banda de música do ano de 1932 - Corporação Musical Santana.
1. Pedro Stevanelo; 2. Antonio Cranchi; 3. Guilherme Menani; 4. José Stevanelo; 5. Amadeu Trevisan;  

6. Felício Ferrari; 7. Natal Picolomini; 8. José Victor Massaine; 9. Vitor Cury; 10. Alicínio Cranchi;  
11. João Massom; 12. Luiz Menani; 13. Antonio Corsi

Colaboraram na identificação desses nomes as seguintes pessoas: Joana Cavicchia Cranchi,  
91 anos; Cláudio Tomazini, 81 anos; Valentin Steula, 99 anos; o Museu Histórico de Pedreira;  

Prof. João Eduardo Corsi; e Edgardo Steula.

Fig. 255 – Foto de uma banda de música 
em uma festa do Partido Republicano, no ano de 1904
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•  Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil cruzeiros) em dinheiro à vista;

•  um terreno medindo 13 m x 10 m na Rua 
Luiz Rossi (fundos com a Sede Social Católi-
ca) no valor de Cr$ 550.000,00 (quinhentos 
e cinquenta mil cruzeiros);

•  Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) 
para pagar em seis meses;

•  Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) 
para pagar em 12 meses.

A Corporação se comprometeu a pagar todas as 
despesas decorrentes dessa compra.

Nas atas das reuniões da diretoria da Corpora-
ção nada se comentou sobre a construção da obra. 
Mas por outras vias sabe-se que a sede da entidade da 
Rua Luiz Rossi, nº 61, foi inaugurada no dia 29 de ou-
tubro de 1966. Neste ano de 2012, nota-se que houve 
boa renovação dos músicos que tocam na banda.

Com mais períodos bons que ruins a banda 

honra sempre suas atividades centenárias. No ano de 
1999, houve irregularidades administrativas quando 
a entidade correu o risco de ver sua sede penhorada 
pelo Poder Judiciário. Foi quando o Prof. João Eduar-
do Corsi, Silvio Lazarini e o autor deste livro entraram 
para resolver o problema. Esse patrimônio de Pedreira 
deverá perdurar por mais alguns séculos. Na Fig. 252, 
uma foto da banda tirada no ano de 2002.

RELAÇÃO DE PRESIDENTES DA 
CORPORAÇÃO MUSICAL SANTANA DE 
PEDREIRA E DOS REGENTES DA BANDA 

DE MÚSICA DESSA ENTIDADE

Em razão de ter havido períodos em que faltaram 
documentos para servir de fonte de informações, admi-
te-se a hipótese de faltar nomes de pessoas que de fato 
presidiram ou regeram essa agremiação. As datas aqui re-
gistradas também podem apresentar alguma diferença.

PRESIDENTES
Ano Nome

1893/1931 (?) José Teodoro Alvarenga (Patuleia)
1931/1931 José Piva

1931/ ? Miguel Sarkis
? / ? Luiz Francisco Thomazini

1947/1948 Flamínio Maurício Neto
1948/1949 Amadeu Trevisan - vice-presidente em exercício
1949/1963 Flamínio Maurício Neto
1963/1970 Oswaldo Teixeira de Magalhães

1971 Oswaldo Teixeira de Magalhães foi declarado presidente de honra
1970/1971 Ernesto Grandezi
1971/1973 José Braga da Silva
1973/1974 Renato Bacci
1974/1975 Eugênio Ganzarolli
1979/1980 José Luiz Serra
1985/1987 Gerônimo Valdir Cabrelli

? Oswaldo Teixeira de Magalhães
? /1999 Dario Zanini

1999/1999 Prof. João Eduardo Corsi - demitiu-se para candidatar-se a vereador
1999/2001 Edgardo Luis Steula – vice-presidente em exercício 
2003/2007 Edelver Rodney Ferro
2002/2009 Juarez Marchezini
2007/2011 Rosana Aparecida de Assys Cassiani

2011/ ? Waldemir Pilon
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MAESTROS
Ano Nome

1893/1905 Leonidio Saraiva
? José Victor Massaine

1912/1932 Carlos Gianelli
1931 Amadeu Zappeline (“O Commercio de Pedreira”, de 01-03-1930) 

1947/1950 João Batista Volpin Filho
1950/1965 Guilherme Consani (Meme)
1965/1973 João Coratto
1973/1981 José Martins de Oliveira
1981/2012 Antônio Miguel Fabrim (que está deixando o cargo para o músico Rinaldo J. F. Marchesi 

Zamai - atua junto com Miguel) – 2011 em diante.

Fontes de informações para a história da Corpo-
ração Musical Santana de Pedreira:

A. Atas das Sessões da Câmara Municipal de Pe-
dreira de 1897 até 1930 quando a ditadura 
implantada por Getúlio Vargas fechou todas 
as Casas Legislativas do Brasil;

B. Livro das atas das Sessões da diretoria e das 
Assembleias da Corporação Santana de 1947 
até 1967;

C. Livros das atas das diretorias e das Assem-
bleias Gerais do E. Clube Corinthians de Pe-
dreira;

D. Livros de Ofícios da antiga Câmara Municipal 
de Pedreira;

E. um brilhante relato elaborado por Luiz Fran-
cisco Novo que pesquisou jornais antigos e os 
“Almanaques de Amparo”, escritos por Jorge 
Pires de Godoy, de 1893 a 1914. Incluso o 
“Diário de Amparo” de 11-02-1893;

F. “Jornal da Comarca”, editado desde 1983, e 
jornal “O Pedreira”, fundado em 1961;

G. “Levantamento Histórico Preliminar” com 
pesquisa e redação de Rinaldo J. Francisco 
Marchesi Zamai. Músico com formação uni-

versitária elaborou esse trabalho para defesa 
de Tese de Conclusão de Curso na Universida-
de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Formou-se em música (violino). E também foi 
o primeiro regente da Orquestra Sinfônica de 
Pedreira;

H. CD elaborado pela Câmara Municipal com to-
das as Leis Municipais a partir de 1948;

I. coleção de jornais: “O Commercio de Pedrei-
ra”, cujo nome mudou para “O 24 de Outubro” 
em homenagem à ditadura implantada por 
Getúlio Vargas em 24 de outubro de 1930. Jor-
nais colecionados por Regolo Strazzi;

J. Livros das atas da antiga Câmara Municipal 
de 1897 até outubro de 1930;

K. depoimentos de Valentin Steula que nasceu 
no ano de 1908; Eteucle Baccarelli com mais 
de 80 anos - ex-músico da banda e tio do 
atual maestro Antônio Miguel Fabrim que 
também prestou valiosos depoimentos; 
Cecília Marchesi Zamai;

L. o próprio autor deste livro que foi diretor da 
entidade duas vezes e era amigo da maioria 
dos diretores antigos.

C. ORQUESTRA GUARANI

No dia 06-11-1954, surgiu em Pedreira, com a união 
de músicos locais, a Orquestra Guarani. Os músicos eram: 
Artur (Arturzinho) Gonçalves e Eteucle Baccarelli (pistão); 
Darci Cassiani e Antônio Malavazi (trombone); Pedro Rus-
so e Julio Pires de Oliveira (sax alto); Jauro Cassiani e Ger-
son (Didi) Imbrunitto (sax alto e tenor); José (Zequinha) 
Nascimento (violão); Lazinho Ferreira e Edi Carlos (Dide) 
(percussão); Natal Drudi (Bitú) (contrabaixo); Darci Volpin 
(bateria); Jeová Broglio (vocal); e, ocasionalmente, Edu-
ardo Novo (piano) e Miguél Fabrim (pistão-trompete). 
Essa orquestra (Fig. 256) se apresentava em bailes da alta 
sociedade, formaturas, aniversários, casamentos e outros 
acontecimentos e engrandeceu Pedreira. 

D. CLUB FAMILIAR DE PEDREIRA

Data de fundação: 13-08-1893
Fontes de informações: “Reminiscência da minha 

vida” - Volume I, escrito pelo magistrado Dr. Arthur Morei-
ra de Almeida.  Há publicações posteriores que citam essa 
entidade como o Grêmio Familiar de Pedreira.

Segue texto escrito por Dr. Arthur Moreira de Almei-
da. (ortografia atualizada):

“Embora pequenina, Pedreira já tinha sua popu-
lação composta por ex-escravos; trabalhadores de várias 
nacionalidades, inclusive a italianada; comerciantes, fa-
zendeiros, sitiantes e chacareiros; seus profissionais autô-
nomos como os médicos, alfaiates, sapateiros, folheiros, 
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ferreiros, pescadores, carpinteiros, pedreiros e outros mais. 
Aos sábados se trabalhava até o escurecer. Aos domingos 
o comércio ficava aberto para atender o grande número 
de pessoas que do setor rural vinham à missa e também 
fazerem suas compras. Divertimentos não havia. Mesmo 
os sambas dos negros eram poucos”.

O magistrado Dr. Arthur declarou que na bela e 
florescente Vila de Pedreira havia bons elementos para 
fundar um clube de danças; e com o auxílio do médico Dr. 
Coutinho, o clube foi fundado em 13-08-1893. Os objeti-
vos do Club Familiar era proporcionar aos seus sócios, pe-
riodicamente, saraus dançantes, bem como manter uma 
escola noturna para os associados.

Disse ainda que a inauguração do clube foi soleni-
zada com uma sessão literária, na qual tomaram parte vá-
rios oradores, dentre os quais o festejado poeta de “Rosas 
loucas”, Carlos Ferreira. Pela descrição do magistrado Dr. 
Arthur, percebe-se que foi grande o número de pessoas, 
até os fazendeiros que se constituíam na elite da época e 
se associaram ao clube.

A cada três meses havia uma “partida” (assim eram 
chamadas as reuniões para entretenimento, com danças, 
cantatas e declamações). Quase sempre o Dr. Arthur era 
o mestre-sala e gostava de brincar com Emiliano (Pires 
de Ávila). As reuniões se realizavam no térreo de um dos 
sobrados da Praça Cel. João Pedro onde residia o cidadão 
Manoel Joaquim da Silva Pinto.

No dia 13 de agosto de 1896, como parte das co-
memorações do terceiro aniversário do Club, eles editaram 
um jornalzinho intitulado “O Saltitante”, cujo fim principal 
era homenagear e realçar a figura das mulheres, chamadas 
de belo sexo.

No final do ano de 1895, os associados se reuniram 
e elegeram nova diretoria para 1896, que ficou assim cons-
tituída: presidente: Tenente-Coronel João Pedro de Godoy 
Moreira; vice-presidente: Dr. Arthur Moreira de Almeida; 
1º secretário: Sizino Motta; 2º secretário: José Viana; te-
soureiro: Alfredo Engler.

Nota: Nos escritos do magistrado, consta ainda os 
nomes do Capitão Cardozo (Antonio José da Costa 
Cardozo), que também foi intendente em 1903, e 
dona Guilhermina, esposa do sr. Silva Pinto. Em 
1897, esse Club ainda existia.

E. SOCIETÁ OPERARIA DI MUTUO  
SOCCORSO FRATELANZA E LAVORO 

Data da fundação: 09-06-1894.
Fonte de informações: 59 laudas emitidas pelo Car-

tório de Registro de Imóveis de Amparo que foram cedidos 
ao autor deste livro pelo Dr. José (Zito) Castelo. Depoimen-
tos das seguintes pessoas: Silvio Ártico (imigrante italiano); 
e filhos e filhas de imigrantes: Valentin Steula (nascido em 

Fig. 256 - Orquestra Guarani.
1. Jeová Broglio; 2. Natalino (Bitú) Drudi; 3. Julio Pires (Julinho) de Oliveira; 4. Artur (Arturzinho) Gonçalves; 
5. Edi (Didi) Carlos; 6. Eteucle (Téc) Baccarelli; 7. Pedro Russo; 8. Darci Volpin; 9. Lazaro (Lazinho) Ferreira; 

10. Darci Cassiani; 11. Jauro Cassiani; 12. Desconhecido; 13. Antonio Carlos Malavazzi; 14. Gerson (Didi) Imbrunito
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1908), Elpidio Baccarelli, Josefina Ártico Bacci e Antônio 
Oswaldo Selingardi.

Fundada no período áureo do bairro do Entre 
Montes e das fazendas adjacentes, essa entidade era 
apenas um nome em torno do qual os italianos que se 
encontravam em terras estranhas se uniram para se am-
parar mutuamente e desenvolver uma série de ativida-
des em benefício da própria comunidade.

O registro do primeiro Estatuto Social, aprovado 
em Assembleia de 09-06-1894, ocorreu no mês de feve-
reiro de 1932, e conforme consta do requerimento do re-
gistro, assinado pelo então presidente Rodolpho Serafim, 
tinha como objetivo tornar a entidade pessoa jurídica. O 
dia 9 de junho ficou sendo a data de comemoração do 
aniversário com suas festividades.

No requerimento para registro, constou o nome 
Sociedade Operaria de Mutuo Soccorro Fratelanza 
e Lavoro de Pedreira e no Estatuto constava: Societá 
Operaria di Mutuo Soccorso Fratelanza e Lavoro di Pe-
dreira. O registro foi feito no Livro 1-A de Registro de 
Pessoa Jurídica, fl. 12, sob nº 6 (Amparo). No mês de 
agosto do mesmo ano, consta um requerimento assi-
nado pelo Thesoureiro Agostinho Rossi, que se decla-
rou representante da entidade, solicitando alteração 
do nome para: SOCIETÁ ITALIANA DI MUTUO SOCCOR-
SO FRATELANZA E LAVORO DI PEDREIRA.

O Estatuto, que foi editado por G. V. Breda, de São 
Paulo, em 1902 (no idioma italiano), deve ter sido forneci-
do pelo Consulado Italiano e traduzido para o português 
por Pedro Piva que que atendeu determinação judicial. No 
Estatuto consta (ortografia original):

“Título 1º Art. 2º: A Sociedade tem por fim: A- Soc-
correr os sócios em caso de moléstia; B- de prestar o seu 
apoio moral aos sócios que solicitassem trabalho; C- de 
soccorrer dentro de seus limites os sócios indigentes; D- de 
promover em cada occasião o bem estar moral e material 
de cada sócio e da classe trabalhadora em geral; E- que 
a sociedade se manterá extranha a qualquer questão ou 
luta política ou religiosa; F- qualquer momento que tiver 
um convite dentro e fora da residência, para assistir festas, 
o Presidente convocará o Conselho para decidir si deve ir 
ou não.

....Título 2º Art..... Terá o titulo de socio fundador 
todo aquelle que pagar dois mezes adiantados.... Socio 
effectivo é aquele que paga a taxa de ingresso e a quota 
mensal... Socio honorário é aquelle que for aclamado por 
serviços prestados á sociedade e á classe trabalhadora. So-
cio benemerito é aquelle que fizer doação da quantia de 
100$000 em uma só vez, sem exigir recompensa de especie 
alguma. .....lhe será entregue um diploma.

(Veja a cópia do diploma que foi outorgado ao italia-
no Pio Selingardi na Fig. 257.) 

Art. 5°: O socio effectivo para ser considerado, deve 
ser de nacionalidade italiana e sentimentos; deverá ter 
mais de 15 annos de edade e menos de 55 annos; ser de 
constituição phisica sã e honesta conducta”.

No final do Estatuto consta: presidente A. Gazzola; 
vice-presidente E. Martina; secretário F. Menguini; vice-
-secretário G. Gorgoglioni; tesoureiro D. do Santo; porta-
-bandeira G. Costanzo; vice-porta-bandeira B. Rosselo; Co-
siulheiros G. Vanucci, G. Capozolli, S. Caralli, P. di Mario, P. 
Barutti, J. Sasso, N. Andreolo.

Na cópia fiel da ata da Assembleia que decidiu pela 
alteração do nome da entidade, consta o registro das se-
guintes pessoas: presidente Rodolpho Serafim; 1º secretá-
rio Regolo Strazzi; tesoureiro Agostinho Rossi; conselheiros: 
Gisto Ferrari, Plácido Parizzato, Emilio Bonadio, Fortunato 
Marcom, Francisco Lio Turco e Ernesto Nozé; suplentes de 
conselheiros: Lucilio Menani; Antônio Bataglioli; e sócios: 
Humberto Gaita, Luiz Geremias, Carlos Sitta, João Steola e 
Fernando Castello.

Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 
1939, e principalmente quando Getúlio Vargas colocou o 
Brasil na guerra contra a Alemanha e a Itália, as socieda-
des italianas perderam força e se tornaram quase inativas. 
É verdade que nessa oportunidade os italianos, seus filhos 
e netos já estavam bem entrosados com a vida brasileira.

 No dia 04-07-1951, os sócios Luiz Geremias, João 
Polizel, Fortunato Marcom, Germiniano Stranieri, Gisto 
Ferrari, Francisco Cáu, José Grandezzi, Paschoal Nery, Luiz 
Cavicchia, Paulo Frata, Felício Ferrari, Guilherme Ferraretto, 
Silvio Ártico e Giacomo Politte reuniram-se em Assembleia 
Geral e alteraram os Estatutos Sociais, adaptando-os com a 
Lei Federal nº 383, de 18-04-1938.

Nesse Estatuto permaneceu o artigo que dizia: “Art. 
34 - A Sociedade não poderá dissolver-se a não ser em ca-
sos de força maior. No caso de dissolução da Sociedade, 
liquidado o patrimônio da mesma, resgatados todos os 
compromissos, o restante junto com a Caderneta da Caixa 
poderá ficar nas mãos do Presidente rendendo juros até ser 
fundada uma nova sociedade. Se entre seis meses a nova 
Sociedade não for fundada, os bens serão entregues a uma 
Associação beneficente local”.

No dia 10-06-1952, os mesmos associados voltaram 
a se reunir em Assembleia Geral para nova alteração do Es-
tatuto, e quanto ao artigo que tratava do destino dos bens 
ficou assim redigido: “Art. 34.... Aceitos pela Assembleia a 
base da liquidação, será votada in continenti a dissolução 
da sociedade, ficando a mesma Comissão com poderes 
especiais de liquidar o Patrimônio Social, e depois de sol-
ver todos os compromissos da Sociedade, o saldo líquido 
finalmente apurado, será rateado, em partes iguais, entre 
todos os sócios regulares componentes do quadro social 
nessa ocasião”.

Nova Assembleia Geral foi realizada no dia 28-03-
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1953 para mais uma alteração no texto do Estatuto que 
tratava da punição, admissão e demissão dos sócios. Esse 
texto passou a ter a seguinte redação: “Uma vez demitido, 
perderá o sócio todos os seus direitos, não podendo ser 
readmitido ao quadro social”. Essas alterações impediram 
que novos sócios afastados da entidade viessem a partici-
par do rateio dos bens da entidade.

Na época, esse acontecimento foi objeto de ca-
lorosos e polêmicos comentários. Quanto ao patrimô-
nio da Sociedade Italiana foi possível constatar junto ao 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Amparo 
que ele se compunha de: um imóvel no bairro do En-
tre Montes e outro na Rua Vascom (acima da Praça Cel. 
João Pedro) em Pedreira. Segundo citou Roberto Pasta-
na Teixeira Lima (o Liminha), em seu valoroso trabalho 
intitulado “Apontamentos para a história do Entre Mon-
tes”, foi o fazendeiro Julio Ribeiro que em fevereiro do 
ano de 1900 doou o terreno para a Sociedade Italiana 
construir sua sede no bairro do Entre Montes.

Em seu trabalho, Liminha assim se expressou (con-
forme consta):

(texto da escritura)

“É Julio Ribeiro que, em fevereiro de 1900, doa o 
terreno para a edificação da sede da Sociedade de Benefi-
cência Italiana de Entre Montes, denominada ‘Fratellanza e 
Soccorso’ (...).de um lado como outorgantes doadores dito 
Julio Ribeiro de Carvalho e sua mulher Dona Antonia Dias 
de Carvalho e do outro como outorgada donataria a Socie-
dade Beneficência Italiana de Entre Montes hoje denomi-
nada ‘Fratellanza e Soccorso’ representada por seu Prezi-
dente Melciades Bellintani, os prezentes moradores néste 
bairro e Comarca do Amparo e reconhecidos pelos proprios 
de mim Tabellião e das testemunhas, abaixo nomeadas e 
assignadas em presença das quaes pelos outorgantes Julio 
Ribeiro de Carvalho e sua mulher foi dito que pela prezente 
escriptura e na forma de direito fazem doação a Sociedade 
Beneficência Italiana de Entre Montes, hoje denominada 
‘Fratellanza e Soccorso’, com sede neste bairro e povoação 
de Entre Montes, Freguezia e comarca do Amparo medin-
do dito terreno cincoenta palmos de frente e cem palmos 
de fundo cujo terreno fáz frente em uma esquina para duas 
projetadas ruas sendo a frente pelo lado do terreno de José 
Pires e devide de um lado e pelos fundos com terrenos 
d‘elles outorgantes, e que a prezente doação fazem gratui-
tamente e no valor de quatrocentos mil réis transferindo 
desde já à donataria todo o direito, domínio, acção e posse 
sobre o terreno doado; obrigando-se a fazer boa firme e 
valioza esta doação a todo tempo...”.

Nessa sede, além das reuniões administrativas, pro-
moviam bailes para divertir a italianada e chegou a abrigar 
uma escola mantida pela Sociedade. O Padre Antônio Toloi 
Stafuzza, em seu Livro “História de Pedreira”, fala da escola 
que funcionava em prédio próprio adquirido pela Socieda-

de italiana. Diz que havia no Entre Montes uma Sociedade 
dramática denominada Guiseppe Verdi. Além de trabalha-
rem com afinco durante toda semana, os italianos geravam 
atividades de lazer que tornavam suas vidas mais alegres e 
ajudavam, esquecer um pouco sua pátria.

Os feitos e as obras da entidade sempre foram 
comentados com entusiasmo por todos que conhece-
ram o Entre Montes em seus áureos tempos e também 
por seus filhos. Silvio Ártico, que chegou a ser diretor 
dessa agremiação, era avô do autor deste livro e lhe con-
tou muito sobre o que acontecia naqueles tempos. Eles 
mantinham uma raia para corrida de cavalos, um campo 
para jogo de bocha, promoveram, a montagem de uma 
farmácia cujo farmacêutico, que também fazia as fun-
ções de médico, era o Dr. Ferrante (morreu pobre).

Lutaram e conseguiram com a Câmara Municipal de 
Amparo a construção de um cemitério que ficava atrás e 
à direita da capela ainda existente e cuja lista de sepulta-
dos foi divulgada pelo Liminha em sua obra sobre o Entre 
Montes. A Sociedade promovia atividades religiosas para 
atender aos anseios espirituais, principalmente dos italia-
nos que vieram de um país altamente religioso.

Há quem culpe a decadência do Entre Montes como 
resultado da praga que um padre rogou após ter se envol-
vido em uma briga com um ou mais moradores do bairro. 
Mas foi exatamente quando ocorreu a decadência do café 
e a crise mundial, incluindo a grande guerra de 1914, que o 
bairro decaiu. Outro fator que contribuiu para que os mo-
radores deixassem aquele local foi que em 1875 o trem da 
Companhia Mogiana começou a passar por Pedreira. No 
ano de 1881, o que era uma “picada” no meio do mato se 
transformou num caminho transitável por carrinhos, char-
retes, carroças e carros de bois. Era normal que pessoas e 
famílias desejassem vir morar perto da estação onde um 
comércio maior lhe tornasse mais fácil sua subsistência.

Muitos partiram para outras cidades como Campi-
nas e São Paulo. Como exemplo podem ser citadas as famí-
lias: Manfredini, Ferramola, Candian, Mião, Ártico, Grazia, 
Imbrunito, Geremias, Ferrante, Santos e muitos outros. 
Houve ainda outro fator que influiu na queda da grandeza 
daquele bairro. Foi a mecanização da agricultura, impos-
sível de ser praticada naquela região muito montanhosa.

Quanto aos bens da Sociedade, ela tinha uma 
bela casa na atual Rua Vascon, cujo terreno foi doado 
pelo Cel. João Pedro de Godoy Moreira, conforme cons-
ta do Livro 3C, fl. 65, de 29-06-1897, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Amparo. As dimensões do terreno 
eram: “cincoenta palmos de frente e cento e cinquenta 
palmos de fundo” (onze metros de frente por trinta e 
três metros de fundo). A Sociedade serviu para melho-
rar o padrão de vida de um povo que veio morar numa 
terra estranha, com um idioma diferente do seu e onde 
chegaram a sofrer discriminação.

Na cidade de Campinas, a fim de atender os do-
entes, a italianada construiu o Hospital Circolo Italiano 
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Uniti que na época da Segunda Guerra Mundial teve 
que mudar o nome para Casa de Saúde Campinas. 

Não foram apenas os italianos que se uniram 
para sobreviver num país pouco urbanizado. Os por-
tugueses também fizeram muitas obras e, em termos de 
hospitais, construíram, em Amparo, o Grêmio Português e, 

em Campinas, a Beneficência Portuguesa.
Uma nova Sociedade Italiana foi fundada em Pe-

dreira no ano de 2001, mas esta fará uma nova história.
Como os escritos do diploma outorgado ao sr. Pio 

Selingardi (Fig. 257) estão um tanto ilegíveis, segue o texto 
que do diploma consta:

ISTRUZIONE                                                                                                 LIBERTÁ
SOCIETÁ ITALIANA MUTUO SOCCORSO 

FRATELLANZA E LAVORO

DIPLOMA
Il presente Diploma nomina Socio effettivo il Sig. Silingardi Pio che avrá diritto a tutti quei 
vantaggi che gli concede lo statuto approvato in Assemblea, il 9 Giugno dell‘ anno 1894

Pedreira li 9 de Giugno 1937

                             Il Presidente                  Il Tesoriere               Il V. Presidente                  Il Secretario 
                         Battaglioli Antônio          Gisto Ferrari             Polizel Giovanni            (assinatura ilegível) 

FRATELLANZA E LAVORO
 

INDUSTRIA                                                                 COMMERCIO

Fig. 257 – Cópia do diploma outorgado ao sr. Pio Selingardi

F. LOJA MAÇÔNICA FÉ,  
ESPERANÇA E CARIDADE

Data da fundação: 13 de dezembro de 1898.
Fontes de informações: Atas das reuniões de 

fundação e de alteração do nome da entidade; texto 
colhido na internet; documentos fornecidos pela Mitra 
Metropolitana de São Paulo; cópia da ata da Assembleia 
de fundação da Loja (Maçônica) Trabalho de Amparo; 
outros documentos citados no texto.
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“A Maçonaria é uma ordem universal formada 
de homens acolhidos por suas qualidades morais e in-
telectuais reunidos com a finalidade de construírem.” 
(site da internet)

Foi na noite de 13 de dezembro de 1898, às 20h, 
sob a luz de um lampião a querosene que 18 pessoas 
acolhidas por suas qualidades morais e intelectuais se 
reuniram com a finalidade de construírem. E para me-
lhor cumprir essa finalidade, decidiram fundar a Loja 
Maçônica de Pedreira. Os fundadores foram: Tenen-
te-Coronel João Pedro de Godoy Moreira, Major Ben-
to de Godoy Moreira (irmão de João Pedro), Manoel 
da Silva Barbado, Dr. João Nepomuceno Nogueira da 
Mota, Arthur da Costa Cardozo, Fernando Alves dos 
Santos, João Francisco Novo, Justo Peres y Peres, José 
Landini, José Pedro de Arruda (sobrinho de João Pe-
dro), Alfredo da Costa Cardozo, Bernardino da Silveira 
Dutra, José Cândido da Silveira, José Corselli, Antônio 
Marques da Rocha, Alfredo Firmo da Silva, José Gomes 
de Amorim e Eduardo Nautier.

Embora sem ter encontrado qualquer literatura 
com informações a esse respeito, o autor deste livro 
não teve dificuldades para deduzir que o líder dessa 
fundação foi o Cel. João Pedro de Godoy Moreira, pois 
ele era o grande comandante que lutava e conseguia 
tudo o que de bom e progressivo acontecia em “Pe-
dreira” até o dia de sua morte, em 09-07-1913, quando 
então nosso povoado já tinha se emancipado.

Uma revista editada em Amparo no ano de 1922 
cujo nome ignoramos, pois só a folha nº 238 está arquiva-
da no museu de Pedreira (catalogada sob nº 1.429), infor-
ma que João Pedro tem seu nome entre os fundadores da 
Loja Maçônica de Amparo. Essa mesma folha cita ainda 
que dentre os maçons que “mais se salientaram e coo-
peraram pelo progresso da loja estão Francisco de Assis 
Prado, Zeferino da Costa Guimarães, Dr. José Pinto Nunes 
Junior, João Pedro de Godoy Moreira e Joaquim Pereira 
da Silva Barros, como fundadores e doadores do templo”. 
A Loja de Amparo foi fundada em 18-08-1872.

Outra revista publicada em Amparo em come-
moração do centenário da elevação do povoado a Fre-
guesia diz que quem participou da fundação foi José 
Pedro de Godoy Moreira. Temos então duas revistas 
que publicaram nomes diferentes. No entanto, na ata 
de fundação da Loja Trabalho, de Amparo, que foi ce-
dida ao autor deste livro numa especial gentileza dos 
Maçônicos de Pedreira, encontra-se a assinatura bem 
legível de João Pedro de Godoy Moreira. Ele foi então 
fundador de duas Lojas Maçônicas.

João Pedro, que já havia dotado Pedreira de estra-
da de ferro, cemitério, duas capelas e outras benfeito-
rias, por ser um maçônico em Amparo certamente não 
privaria a cidade que fundou de ter sua Loja Maçônica, 

que, além dos serviços que presta, é um símbolo de pro-
gresso e zelo com as necessidades da comunidade.

Na mesma folha editada em 1922, encontra-se 
também o seguinte texto (conforme consta):

“O patrimônio da Loja consiste no prédio do tem-
plo, uma pequena casa de aluguel e 55 acções da Cia. 
Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, num valor 
total de 40:000$000” (refere-se à Loja de Amparo).

Essa informação sobre as ações da Companhia 
Mogiana é coerente com o que os antigos moradores 
de Pedreira diziam, ou seja, que o Cel. João Pedro es-
tava no meio do grupo de pessoas que foi a Campinas 
conseguir que os trilhos da Mogiana passassem por 
Pedreira. Na época, a Maçonaria era muito ativa. Sua 
influência abrangia todo o território brasileiro.

Se entrarmos na internet e pesquisarmos nomes 
de vultos de destaque na história do Brasil, que foram 
membros dessa centenária e internacional entidade, 
veremos alguns desses nomes: Campos Salles, Delfim 
Moreira, Hermes Rodrigues da Fonseca, Nilo Peçanha, 
Prudente de Moraes Barros, Washington Luís e Wen-
ceslau Brás Pereira Gomes. Presidentes do Estado: Al-
buquerque Lins, Américo Brasiliense, Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrade, Benjamin Constant, Bernardino 
de Campos e (seu filho) Carlos de Campos, Fernando 
Prestes, Jorge Piratininga Tibiriçá, José Martiniano de 
Alencar, Júlio Prestes e Quintino Bocaiúva.

Outros personagens de projeção na vida pública 
nacional que foram membros da maçonaria: Impera-
dor Pedro I, Padre Feijó, Rui Barbosa, Manuel Ferraz 
de Campos Salles, Luiz Alves de Lima e Silva (Duque de 
Caxias), José Bonifácio de Andrada e Silva (Patriarca da 
Independência) e Deodoro da Fonseca (militar procla-
mador da República).

Quem conhece as rotinas da tramitação de um 
requerimento pelas altas esferas da política legislativa 
e quem teve a oportunidade de ler o livro “Documen-
tos interessantes para a história de Pedreira”, que é um 
brilhante trabalho de pesquisa desenvolvido nas atas 
das Sessões da Câmara de Amparo e no Cartório Paro-
quial pelo famoso pesquisador e historiador Liminha, 
certamente concluirá que o maçônico Tenente-Coro-
nel João Pedro de Godoy Moreira usou as influências 
da maçonaria em sua dura luta para emancipar Pe-
dreira. Foi uma dura luta porque contra as pretensões 
de João Pedro estava seu arqui-inimigo Bernardino de 
Campos que também era membro da maçonaria; e, 
além de ter sido importante político na proclamação 
da República, foi duas vezes presidente do Estado de 
São Paulo e usava seus poderes para impedir que João 
Pedro conseguisse emancipar Pedreira.

Bernardino José de Campos Jr. era mineiro de Pouso 
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Alegre, porém residiu na cidade de Amparo; era vereador e 
comandava seus partidários para dificultar a emancipação 
da “Estação da Pedreira”.

As divergências são uma constante na vida públi-
ca. Enquanto se lutava para que o povoado da “Estação 
da Pedreira” se transformasse numa “Villa”, João Pedro, 
Emiliano Pires de Ávila e o Padre Alexandrino F. do Rego 
Barros estavam unidos, e os três lutavam com os mesmos 
objetivos. Para ser emancipado, um povoado tinha que 
preencher vários quesitos. Eis alguns deles: estar distante 
6 léguas (18 km) da VILLA sede; ter Distrito de Paz; Distrito 
Policial; escolas; prédio para abrigar a Câmara Municipal; 
farmácia; um conjunto comercial capaz de abastecer a 
população; e, o que era muito importante: ter cemitério e 
uma capela, que fosse curada, ou seja, que tivesse um pa-
dre para administrar as atividades religiosas e fosse manti-
da pela comunidade.

O Padre Alexandrino colaborou para que Pedreira 
preenchesse algumas dessas exigências legais. Foi ele 
o primeiro cura da primeira capela cujo orago era São 
Pedro. Ele criou e lecionou em uma escola; e além de 
outros feitos e ações, fundou um jornal cujo título era 
“A Estrela Polar” que noticiava as atividades religiosas e 
também o que ocorria no povoado. Foi João Pedro que 
conseguiu com o bispo de São Paulo a vinda do Padre 
Alexandrino. Assim, ele preencheu uma das exigências 
para que Pedreira fosse elevada à categoria de Fregue-
sia, que era a última para se chegar à emancipação.

Quem tiver um bom conhecimento da literatura so-
bre o passado de Pedreira, como as atas da antiga Câmara, 
jornais, “Almanaques do Amparo” e outros jornais daquela 
cidade, perceberá que após 31-10-1896, quando Pedreira 
pela Lei nº 450 foi emancipada, a harmonia já não existia 
entre os três grandes líderes. Emiliano, que foi o primei-
ro-intendente de Pedreira, tornou-se opositor político de 
João Pedro. Este último, ao fundar a Loja Maçônica de Pe-
dreira, talvez num gesto de amizade com o Padre Alexan-
drino deu o nome de Loja Maçônica Estrela Polar, o mesmo 
nome do jornal editado pelo padre.

Naquela época, a Igreja Católica e a Maçonaria 
não viviam harmonicamente. A Igreja desde muitos 
séculos exerceu poder no mundo ocidental; a Ma-
çonaria, a fim de cumprir seus objetivos filosóficos, 
também se infiltrava no poder. João Pedro e o Padre 
não se deram bem e, em 24-02-1899, portanto dois 
meses após sua fundação, os maçons se reuniram e 
mudaram o nome de Loja Maçônica Estrela Polar para 
Loja Maçônica Fé, Esperança e Caridade.

Após a morte de João Pedro, em 09-07-1913, a Loja 
teve suas atividades paralisadas. Sua reativação ocorreu 
em 26-05-1983 e teve como local de reuniões a Chácara 
Calderani, na Rua Alcides Pierim, s/n. Mais tarde, mudou-
-se para a Rua XV de Novembro, nº 778, no centro da ci-
dade. Com determinação e persistência conseguiram sua 

sede própria na Rua Ana Francisca de Oliveira, nº 72, na 
margem esquerda do rio Jaguari.

Não há divulgação do número de membros que 
compõem a Loja Maçônica Fé, Esperança e Caridade em 
2012, mas o autor deste livro sabe que são muitos, dentre 
os quais tem muitos amigos íntegros e pessoas úteis à co-
munidade pedreirense. 

G. RÁDIO CLUB
Data de fundação: Agosto de 1931.
Fontes de informações: jornal “O 24 de Outubro” nºs 
75, 81, 82, 83, 86 e 88, e depoimento de Valentin Steu-
la, nascido em 1908.

O jornal “O 24 de Outubro” nº 75, editado em 
23 de agosto de 1931, publicou a seguinte notícia (or-
tografia original):

“Rádio Club
Ficou assim constituída a diretoria que vai dirigir 

os destinos desta nobel sociedade: Presidente Honorá-
rio: Dr. Sylvio de Aguiar Maya; Presidente: José Silva 
Novo; Vice- presidente: Dr. Fenelon Pinto Alves e José 
Piva; 1º Secretario: Humberto Piva; 2º Secretario: João 
Alvarenga; 1º Thesoureiro: Amadeu Canesso; 2º The-
soureiro: Joaquim Pires de Camargo; Orador oficial: 
Prof. Washington de Lacerda Ortis; Procurador: João 
Humel Pagano; Conselho Fiscal: Leopoldo Alvarenga, 
Antônio Alvares Machado, Antônio de Sousa Machado, 
Prof. Joaquim Sant‘Anna Neto e Pedro Alvarenga.

Hoje as 17 horas, a directoria offerecerá aos 
snrs. socios um cha dansante”.

Nota-se pelos números seguintes do jornal “O 
24 de Outubro” que esse clube tinha finalidades so-
ciais e recreativas e não se descarta a hipótese de ter 
havido alguma tendência política, pois em sua edição 
de 11-10-1931 o semanário publica (conforme consta):

“Legião Revolucionária
Por não concordar com a atuação discricionária 

da diretoria da 'Legião Revolucionaria' em relação ao 
'Radio Club', solicitou sua demissão, dando a mesma 
carater irrevogável, do partido civico e do animado 
centro recreativo, o sr. prof. Washington José de Lacer-
da Ortiz, por intermédio do sr. José da Silva Novo digno 
presidente do Radio Club”.

Nota do autor: Legião Revolucionária era uma or-
ganização paramilitar destinada a apoiar o gover-
no revolucionário de Getúlio Vargas.



371

No dia 15-10-1931, foi eleita nova diretoria com a 
seguinte composição: presidente: José Piva; vice-presi-
dente: Joaquim Pires de Camargo; 1º secretário: J. Car-
neiro; 2º secretário: Humberto Piva; 1º tesoureiro: Ama-
deu Canesso; 2º tesoureiro: Pedro Alvarenga; procurador 
João Humel Pagano; conselheiro fiscal: A. Souza Macha-
do, J. Barroso Pereira, João Alvarenga, Albertino Canesso 
e Carlos Alvarenga (Jornal “O 24 de Outubro” nº 82).

Observa-se que José da Silva Novo, Prof. Joaquim 
Machado e Dr. Fenelon Alves não reaparecem na dire-
toria e nem Washington de Lacerda, que era o orador 
oficial e exonerado anteriormente. O mesmo semanário 
datado de 25-10-1931 informou: José Piva renuncia à 
presidência e em seu lugar assume Albertino Canesso 
e diz que a nova diretoria era composta por: Albertino 
Canesso, Joaquim Pires, Humberto Piva, João Alvarenga, 
Pedro Alvarenga, Amadeu Canesso e João Pagano.

Valentin Steula informou que esse clube era 
muito elitizado e não foi em frente.

H. ESPORTE CLUBE CORINTHIANS

Data de fundação (oficial): 1º de janeiro de 1935.
Fontes de informações: Atas das reuniões da diretoria e 
Assembleias Gerais de 10-01-1935 a 29-12-1940; Estatu-
tos Sociais fornecidos pelo Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos, da cidade de Amparo (os documentos citados 
estão em poder de Antônio Ganzarolli Filho que os preser-
vou), jornal “O 24 de Outubro” nº 83, de 25-10-1931, e nº 
84, de 01-11-1931; jornal “O Pedreira” nº 443, de 07-08-
1971, e nº 601, de 05-10-1974; depoimentos de Antônio 
(Baía) Rodrigues, Antônio Ganzarolli Filho, Paschoal Santo 
Ferraresso, Valentin Steula e o autor deste livro que convi-
veu muitos anos com o clube e seus diretores.

Os Estatutos Sociais dessa sociedade foram 
aprovados em 01-01-1935. O resumo dele foi publica-
do no Diário Oficial do Estado em 31-12-1936 e o regis-
tro em Cartório ocorreu em 18-01-1937. No entanto, 
Valentin Steula, nascido em 1908, declarou que no ano 
1925 o time de futebol do Corinthians já estava em ati-
vidade em Pedreira. O Jornal “O 24 de Outubro” nº 83, 
de 25-10-1931, assim noticiou (conforme consta):

“Futebol - Hoje haverá um encontro entre o ‘Co-
rinthians’ e o Internacional no campo deste. O Diretor 
esportivo pede o comparecimento dos jogadores abaixo 
escalados, ás 16 horas no campo social: Rossi, Neco, Figo, 
Moreti, Camiloti, Picolomini, Piro, Bado, Guerino, Piavi-
nha, Alfredinho, Armando, Moloni e demais reservas.

No proximo domingo realizar-se-á novo encon-
tro entre esses quadros, sendo a renda em beneficio da 
Capela S. Benedito”.

Nota do autor: Os jogadores citados defendiam 
as cores do Internacional F. C., e Figo era o apeli-
do de Valentin Steula. A capela citada seria cons-
truída no largo São Benedito que ficava no qua-
drilátero formado pelas ruas: Luiz Leite, Antônio 
Pedro, Alice Moreira e Travessa São Benedito. Ela 
não foi construída.

De acordo com depoimento do sr. Antônio (Baía) 
Rodriques, foi Alcides Marques, conhecido como “Ci-
dão do Bin”, que iniciou as atividades do time de fute-
bol cujo primeiro nome foi “sem pulo” e depois passou 
a ser chamado de “risca faca”. Algum tempo mais tar-
de, ao “Cidão do Bin” uniu-se o jovem Augusto Rocha. 
Foi então implantado o nome de Esporte Clube Corin-
thians em homenagem ao Corinthians de São Paulo.

Esse time que jogava com bola de “capotão” foi 
se mantendo em atividade e colaborando para que nos-
sa cidade tivesse mais um interessante entretenimento 
e, gradativamente, foi conquistando a simpatia da po-
pulação. Neste ano de 2012, falar em bola de capotão, 
certamente vai confundir a mente dos leitores mais jo-
vens. Por isso, vamos tentar descrever essa bola.

Era de couro, montada em gomos e em um lugar 
havia uma abertura que se assemelhava a um rasgo com 
cerca de 8 centímetros de comprimento. Por meio dele 
enfiava-se uma câmara de ar, também em forma de bola, 
que tinha um tubo em um dos lados, pelo qual se enchia 
a bola. Com a câmara de ar dentro da bola e o bico de 
encher do lado de fora, colocava-se um pedaço de couro 
bem macio, com uns 10 centímetros de comprimento por 
uns 7 centímetros de largura, em torno do bico e dentro 
da bola. A finalidade desse couro era evitar que qualquer 
coisa atingisse a câmara de ar e a furasse.

Com a câmara de ar dentro da bola, o couro ma-
cio que vedava o rasgo e o bico do lado de fora, inicia-
va-se o processo de encher a bola. Depois de encher a 
câmara de ar, amarrava-se o bico e o introduzia dentro 
da bola. Chegava então o momento de costurar a aber-
tura do capotão de couro. Para costurar, usava-se uma 
tira de couro cru denominado “tento”. O leitor pode 
ter uma noção melhor se dissermos que fechar o ca-
potão era mais ou menos como passar o cadarço no 
sapato e amarrá-lo.

Os times de futebol que tinham um pouco mais 
de recursos financeiros tinham uma bomba de ar ma-
nual e com ela enchiam a bola até ficar “no ponto”. 
Mas os times de gente pobre (eram muitos) tinham 
que encher a bola injetando ar com a boca. Às vezes, 
havia a necessidade de duas ou mais pessoas para en-
cher mais ou menos, nunca igual à bomba. 

O pior ocorria quando num jogo chutava-se daqui 
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e dali e sem que se percebesse o tento se soltava e ficava 
com uma ponta de 5 a 7 centímetros solta. Durante o jogo, 
quando vinha uma bola alta, a gente saltava para cabeceá-
la e a ponta do tento batia nos olhos do cabeceador. Às 
vezes, o jogador saía até de campo com os olhos ardendo.

Na década de 1950, o autor deste livro teve a opor-
tunidade de conhecer Augusto Rocha. Era um afrodescen-
dente muito pobre e muito humilde. Havia um baile na 
parte superior do sobrado que era a sede do E. C. Corin-
thians, localizado na atual Praça José Stranieri, e Augusto, 
que morava nas proximidades do bairro do Entre Montes, 
estava na parte de baixo, pisando na grama fora do prédio.  
Quando os diretores do clube souberam de sua presença, 
desceram e levaram Augusto para cima e foram até o bar 
do clube onde lhe ofereceram cerveja. Houve muita con-
versa por bom tempo. Mesmo com sua modesta cultura 
ele tinha boas histórias para contar. Alcides Marques ou 
“Cidão do Bin” também vinha de uma família muito pobre.

Cidão, companheiro de Augusto Rocha, terminou 
sua vida vagando pelas ruas da cidade. Gostava de uma be-
bida e se destacava, pelos que o conheciam, por dormir em 
pé, encostado em um poste ou em um muro. Mas no pas-
sado, os dois amigos foram mantendo o time em atividade 
e conquistando a simpatia do público que se transformou 
em uma grande torcida.

Nas atas das reuniões da diretoria do Corinthians, 
aparece o nome de Alcides Marques entre os diretores. 
Ele substituiu o procurador do clube quando o cargo ficou 
vago. E nesse cargo conseguia sócios, fazia recebimento de 
mensalidades e era muito prestativo.

Com o time de futebol cada vez mais famoso e que-
rido e por ter conquistado uma torcida em bom número 
e estar bem conceituado na cidade pedreirense, adeptos 
do futebol decidiram reunir-se em Assembleia Geral para 
oficializar a fundação do clube, concedendo-lhe Estatuto 
Social e Personalidade Jurídica. Essa reunião ocorreu no dia 
01-01-1935. A ata de fundação com os nomes dos funda-
dores não foi encontrada.

De acordo com um artigo publicado no jornal “O 
Pedreira”, de 07-08-1971, assinado por Gerson Ornelas 
de Ávila, que foi presidente desse clube por 13 anos, os 
fundadores oficiais desse clube foram: Luiz Tomazini, 
Virginio Vescovi, João Bacci, Cezar Palanch, José Moretti, 
João Masson, Ângelo Nobile, Duvilio Sitta, João Palanch, 
Savinio Moreira Netto, Agostinho Cartarozzi, Alfredo Lino 
da Rocha e Egidio Fagundes. Gerson, que foi também ve-
reador, citou que foram presidentes de honra do clube: 
Dr. Sylvio de A. Maya, Gerson Ornelas de Ávila, Adolpho 
Lenzi e Oswaldo Teixeira de Magalhães.

Examinando o livro ata das reuniões da Diretoria 
Executiva no período de janeiro de 1935 a dezembro de 
1940, nota-se que o grupo de pessoas interessadas no clu-
be era animado e praticava atividades variadas. Além dos 
jogos de futebol que se constituíam num valoroso diver-

timento também realizavam bailes, piqueniques, jogos de 
baralho, mesa de sinuca, compraram um rádio com cinco 
válvulas para entreter os associados. O rádio era uma coisa 
rara e uma novidade naqueles tempos.

Os bailes eram realizados sob o som de uma or-
questra e os músicos que tiveram seus nomes anotados 
em atas foram: Alberto (Dudú) Nascimento, Alicinio 
Cranchi, Antonio Ferrante, Benedito Cláudio, Felicio 
Ferrari, Guilherme (Meme) Consani, João Moreira, José 
Adabo, Natal Picolomini, Plinio Camargo e Victor Cury. 
Para a compra do rádio, conseguiram dinheiro venden-
do 90 ações ao preço de 10$000 (dez mil réis) cada uma 
com a promessa que os compradores seriam reembol-
sados mediante sorteio mensal.

Alguns associados foram de fato reembolsados, 
mas vários deles doaram as ações para o clube. Dentre 
os doadores estavam Humberto Piva, Renato Bacci, José 
(Juca) de Marco, Gumercindo Leite de Camargo, Jorge 
Utemberghi e Fábio Moreira, filho de Luiz Wenceslau 
(Pedro) de Godoy Moreira.

Sobre o piquenique, a ata da reunião da diretoria de 
06-08-1936 registra o seguinte texto (conforme consta):

“O Sr. vice presidente Ângelo Longhuin de accordo 
com a torcedora e admiradora do club Srta. Medina Fellipi-
ni promoveram em 28 de julho p.p. um pic-nic na chacara 
do snr. Lizario Defendi no Bairro da Ingatuba. O dito pic-nic 
sahiu melhor que a espetativa, sendo muito concorrido pelos 
socios, torcedoras e admiradoras e pela orchestra do Club. 
O numero presente dos directores e socios ordena que faça 
constar em ata o ocorrido como penhor de agradecimento 
ao sr. Longhuin e srta. Medina e demais torcedoras e admi-
radoras que concorreram ao realce do alludido pic-nic”.

No capítulo que aborda a história da Banda, tam-
bém foram abordados os piqueniques que eram eventos 
sociais muito importantes na época. Era um acontecimen-
to de luxo. Sobre os piqueniques havia até a seguinte piada:

Em um consultório médico estavam várias se-
nhoras grávidas esperando a vez do atendimento. Em 
dado momento uma delas perguntou para a grávida 
que estava ao lado: Para quando a senhora está espe-
rando seu filho?

— A outra respondeu: Para o final de agosto.
— A curiosa perguntou para outra: Para quando 

a senhora está esperando?
— E a resposta foi: Para o final de agosto.
— A curiosa perguntou a uma terceira mulher: 

Para quando a senhora está esperando?
— E a resposta: para o final de agosto.
— A curiosa pergunta a uma quarta mulher: A se-

nhora também está esperando para o final de agosto?
— e a resposta: Não. Eu fui a outro piquenique.
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OS BAILES NO E. C. CORINTHIANS 
DE PEDREIRA 

A realização de bailes aos domingos à noite era 
muito importante, tanto para o entretenimento dos 
sócios e visitantes como também para os rendimentos 
do clube que, além de cobrar ingressos para o baile, 
explorava o bar diretamente ou por meio de arrenda-
mento. O bar só rendia em dias de jogos de futebol 
ou em noites dançantes. Pelas atas das reuniões da 
diretoria, nota-se que a renovação do contrato da or-
questra ou a recontratação dos músicos para tocarem 
nos bailes ocorriam anualmente e era sempre proble-
mática. O clube procurava uma orquestra boa e a baixo 
custo e os músicos procuravam ganhar um pouco mais. 
Em ata da reunião da diretoria na noite de 18-08-1937, 
tratando da contratação dos músicos, encontramos o 
seguinte registro (conforme consta):

“(...) 2. O maestro Guilherme Consani disse que ou-
vidos os companheiros estes pediram o menor preço de 
90$000 (noventa mil réis) mensaes quer houvesse no mez 
4 ou 5 domingos: que a orquestra compunha-se de seis 
figuras: sendo 2 cantos, 1 harmonia e 3 da pancadaria 
composta dos seguintes snrs.: Guilherme Consani, Alicinio 
Cranchi, Agostinho Cartarozzi, Felício Ferrari, João Morei-
ra e Alberto Nascimento, ficando os vencimentos assim 
distribuídos: canto e harmonia 20$000 (vinte mil réis) 
cada por mez, pancadaria 10$000 (dez mil réis) cada por 
mez; que, em convindo a associação, a orchestra acima 
descrita, se compromettia a tocar todos os domingos das 
19 ás 22 horas, mas que em passando, algum domingo de 
uma ou mais horas, não faria questão: que, em faltando 
algum musico durante o mez, lhe seriam descontadas as 
noites de falta, no acto do pagamento.

3. O Snr. Germiniano Stranieri disse que a associa-
ção precisava da orchestra todos os domingos, sem falta, 
na sede, as horas acima descrita, nada tendo que ver a re-
fferida orchestra com circo ou outras diversões que pudes-
sem aparecer na Cidade durante a vigência do contrato. O 
Maestro concordou com a proposta do Snr. Stranieri.

4. Os Srs. Antônio Bataglioli e José Stranieri pe-
diram que o fim do corrente anno, a começar de 1º de 
setembro (epoca em que entra em vigor o contrato) 
a orchestra fizesse o serviço por 80$000 (Oitenta mil 
réis) mensaes, tendo em vista que a associação ficou 
fechada durante quatro mezes: que a legalização e seu 
processo vieram sobrecarregar a Associação: que em 
virtude da demora da legalização era preciso agora, 
fazer tudo de nos tal como inscripção dos socios e que 
não sabíamos, ainda se este alcançará a despeza for-
çada, mensal, que a Associação tem, cuja despeza não 
é inferior a 250$000 mensaes.

5. O Snr. Presidente pediu a inscripção de cada 
componente da orchestra a socio, de 2$000 mensaes 
com todos os direitos e isentos de joia”.

Houve muita conversa, inclusive com outros 
músicos, até que esse contrato fosse fechado. É citado 
anteriormente o fato de o clube ter ficado fechado por 
quatro meses. Nas atas de diversas reuniões da direto-
ria, nota-se que entre os anos de 1935 e 1940 o clube 
enfrentou dificuldades com as autoridades policiais 
que exigiam completa documentação referente aos 
registros da entidade nos órgãos competentes. Sem 
tal legalização as autoridades policiais não forneciam 
o competente alvará e impediam os bailes, causando 
prejuízo pesado ao clube. Isso mais parecia persegui-
ção política.

Eram notórias as dificuldades que os diretores 
encontravam para desenvolver os trabalhos burocrá-
ticos com emissão de Estatutos, publicação em Diário 
Oficial, Registro em Cartório e na Secretaria da Segu-
rança Pública em São Paulo. A dificuldade financeira 
também se fazia presente. Várias vezes tiveram que 
correr listas na cidade solicitando a colaboração de 
pessoas simpatizantes do clube com a finalidade de 
conseguir recursos para cobrir despesas com registros 
em Cartório, publicação em Diário Oficial, viagens ca-
ras e demoradas às cidades de São Paulo e Campinas.

Várias foram as vezes que o clube ficou impedido 
de promover seus bailes. A fim de poder cumprir com-
promissos com seus associados, a diretoria chegou a 
alugar o salão do Cine República, onde os bailes se reali-
zaram. A força feminina ajudava muito o clube nas mais 
variadas atividades, como bailes, piqueniques, festas de 
Páscoa e fim de ano, e formava até uma torcida orga-
nizada para incentivar os jogadores durante os jogos. 
Eis alguns dos nomes de moças que muito trabalharam 
pelo clube: Ada Filippini, Alice Leme, Maria Stancema 
Buzzato, Alzira Alves, Esmeralda Mozini, Ophélia Tho-
mazini, Iracema e Carmem Garcia e Dolores Aria.

O FUTEBOL NO E. C. 
CORINTHIANS DE PEDREIRA

No ano de 1939, a Segunda Guerra Mundial in-
terfere na gestão do clube. Houve um atrito entre o pre-
sidente Thomazini e os demais diretores que decidiram 
eleger novo presidente que nas circunstâncias deveria 
ser o Regolo Strazzi, que não pôde assumir o cargo por 
ser italiano. O campo de futebol alugado pelo Corin-
thians para seus jogos ocupava mais ou menos o qua-
drilátero formado pelas ruas Waldemar Cartarozzi, Dr. 
Ivan Maya de Vasconcelos, Dr. Sylvio de Azambuja Maia 
e Antônio Pedro. Apenas essa última rua existia e entre 
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ela e o campo havia uma cerca viva formada por arvo-
redos conhecidos como borracheira. A cerca impedia que 
pessoas que não pagavam ingressos assistissem ao jogo.

Consta da ata da reunião da diretoria do dia 02-04-
1940 que Luiz Thomazini tinha com o clube um crédito 
de 350$000 (trezentos e cinquenta mil réis) referente ao 
pagamento de 7.000 tijolos que foi entregue ao sr. Elizeu 
Batagliolli, proprietário do campo, para a construção de 
um muro. No quadrilátero formado pelas ruas Waldemar 
Cartarozzi, Ivan Maya de Vasconcelos, Sylvio de Azambu-
ja Maia e Siqueira Campos, havia um brejo que ocupava 
quase toda área. O campo de futebol tinha algumas áreas 
gramadas e havia também grandes áreas cujo piso era for-
mado por cascalho pedregulhento. Ali, quando um jogador 
caía, tinha que rolar. Se ele derrapasse seria todo esfolado. 
Antes do terreno do campo pertencer ao Elizeu, pertencia 
a Joaquim Serra. O clube pagava de 25$000 a 30$000 (vin-
te e cinco a trinta mil réis) de aluguel.

A sede do Corinthians era no sobrado que foi 
propriedade de Teixeira de Queiroz e depois ficou com a 
viúva Cezira de Queiroz. Esse sobrado fica na atual Praça 
José Stranieri (esquina da Rua Antônio Pedro com Rua São 
José). Essa praça no passado era denominada Praça do 
Sesquicentenário e passou a se chamar Praça José Stranieri 
em 1995 (Lei nº 1795, de 13-03-1995). O clube ocupou esse 
prédio até o final da década de 1950 ou início da década de 
1960. Depois, mudou-se para a esquina das ruas Prof. João 
Alvarenga com Cezira de Queiroz.

Sobre a construção de um novo prédio que seria por 
30 anos a sede própria, a ata da Sessão da Câmara Munici-
pal, realizada no dia 04-09-1974, publicada no jornal “O Pe-
dreira”, do dia 05-10-1974, consta que o vereador Gerson 
Ornelas de Ávila fez o seguinte pronunciamento: 

“Em 1961, assumi a presidência do clube (...) cujo 
terreno foi obra minha quando vereador, e quando saí, dei-
xei ao novo presidente daquele Clube, um terreno e uma 
determinada quantia para a construção do prédio. Eles 
levantaram apenas alicerces. Pegaram elementos de Cam-
pinas para tomarem parte no Conselho do Clube, eu achei 
ruim, levei a Juízo e ganhei a causa e consegui, em setem-
bro de 1962, inaugurar o prédio, que construí e não deixei 
um níquel de dívida, tudo conforme documentos que pos-
suo, e com um pouco de esforço e boa vontade. Em 1966, 
passei a Presidência para o Sr. Antônio Ganzarolli Filho, o 
qual construiu a parte superior etc...”.

A “obra minha” citada pelo vereador Gerson foi seu 
trabalho como presidente do clube e como vereador na 
Câmara Municipal, que resultou na Lei nº 275 de 04-06-
1960, que cedeu em regime de comodato por 30 anos ao 
E. C. Corinthians um terreno em frente ao jardim público 
da Praça Ângelo Ferrari onde a construção citada se trans-
formou em realidade.

Em 16-04-1955 - Lv. 2, fl. 175v, a Câmara Municipal 
já havia aprovado um Projeto de Lei de autoria do vereador 
Adolpho Lenzi, aprovando a cessão de tal terreno. Nada se 
concretizou. A Lei nº 275 foi sancionada pelo presidente 
da Câmara, Renato Bacci. O então prefeito Humberto Piva, 
que reconhecidamente era mais ligado ao Corinthians, não 
quis sancionar a lei, provavelmente para evitar reações 
negativas dos torcedores do E. C. Santa Sofia que politica-
mente era mais ligado ao grupo de Pedro Alvarenga.

A ação judicial citada pelo vereador Gerson teve 
grande repercussão na cidade. O prédio foi construído en-
tre os anos de 1961 e 1962, pois na Sessão da Câmara do 
dia 16-08-1962 consta que o vereador Gerson convidou 
seus colegas para assistirem à inauguração da sede do clu-
be que aconteceria no dia 07-09-1962. Além da cessão do 
terreno, a Prefeitura colaborou doando dinheiro, sempre 
de acordo com as leis aprovadas pela Câmara.

O jornal “O Pedreira”, de 03-02-1968, divulgou a se-
guinte matéria:

“CORINTHIANS LANÇA SUA NOVA SEDE SOCIAL

Em reunião realizada esta semana, encontravam-se 
presentes os srs. Prefeito Municipal Adolpho Lenzi, Oswal-
do Teixeira de Magalhães, Antônio Ganzarolli Filho, Presi-
dente do E. C. Corinthians, e Heitor (Tico) Moreira”.

O jornal “O Pedreira”, em suas edições de 24-02-
1968 e 30-03-1968, noticiou que a nova sede seria cons-
truída na Rua José Rocco, altura do número 380, em terre-
no onde se encontrava o antigo matadouro municipal. As 
notícias informavam que além do prédio da sede haveria 
a construção de piscina, ginásio de esportes e parque in-
fantil. Noticiou-se ainda que o clube já havia vendido 100 
cotas e que estava sendo preparado o estudo da grande 
obra que ficaria na história da cidade. Essa nova sede so-
cial, embora noticiada, jamais foi construída.

Na década de 1940, já havia uma forte rivalidade 
entre o E. C. Corinthians e o E. C. Santa Sofia. Apesar das 
brigas que surgiam em consequência dessa rivalidade a si-
tuação era aceita com restrições. Não bastasse a paixão de 
torcedores dos dois clubes surgiu ainda a influência políti-
ca. Humberto Piva, um grande líder político, ligava-se mais 
ao Corinthians, e Pedro Alvarenga, outro líder político, era 
mais ligado ao Santa Sofia. É evidente que os políticos ti-
nham interesses eleitoreiros. Pedro Alvarenga era ligado ao 
Dr. Sylvio de Aguiar Maya. A rivalidade não permaneceu de 
forma moderada.

Com o passar do tempo, ela foi se agravando, che-
gando a ponto de uma família torcedora de um clube não 
permitir que um filho ou uma filha namorasse com filho ou 
filha de família torcedora do outro clube.

Os dois clubes de Pedreira disputavam um 
campeonato regional com participação de equipes de 
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cidades como Amparo, Serra Negra, Socorro, Itatiba, 
Itapira e outras. Na semana que antecedia aos jogos em 
que os dois times de Pedreira se enfrentavam, nas ruas, nas 
fábricas e em todos os locais os torcedores comentavam de 
forma inflamada o que esperava da contenda. Mesmo no 
meio da semana, não raro, surgiam provocações e brigas.

A sede social do E. C. Santa Sofia ficava no nº 
207, e a do Corinthians ficava em frente ao nº 270 da 
Rua Antônio Pedro. E, em frente às duas sedes, for-
mavam grupos de torcedores que, não raro, além de 
arrumarem encrenca ainda esquentavam o ambiente. 
Na década de 1950, os dois clubes decidiram reforçar 
suas equipes com jogadores que traziam de Campinas 
e de São Paulo. Com jogadores mais categorizados, o 
confronto entre as equipes pedreirenses despertava 
grande interesse das torcidas. A bilheteria dava bons 
resultados. Estimulados com vibração pelas torcidas, 
os jogadores davam bons espetáculos. A rivalidade fa-
zia que cada clube procurasse manter boas equipes, o 
que, no ano de 1953, levou o E. C. Santa Sofia a sagrar-
-se campeão amador do Estado de São Paulo.

A rivalidade ultrapassou os decentes métodos es-
portivos e eram fortes os boatos 
que adeptos dos dois clubes iam, 
às quartas-feiras, à Av. Brigadei-
ro Luiz Antônio onde os árbitros 
eram sorteados para apitar os 
jogos. Segundo os boatos, o ob-
jetivo era garantir que o árbitro 
favorecesse um dos times. Ainda 
segundo os boatos, ao procura-
rem o árbitro para acertar um fa-
vorecimento, uma turma via que 
ele já se encontrava num bar ou 
num restaurante junto com a tur-
ma do clube adversário. Frustra-
da, essa turma voltava a Pedreira 
e dizia: “a turma de lá já engave-
tou o árbitro. Mas se ele nos pre-
judicar, quebraremos a cara dele”.

Nesse clima, os últimos 
dérbis terminaram em brigas 
nas quais até os policiais eram 
envolvidos. No último dérbi 
que o autor deste livro assistiu, 
mais ou menos aos 15 minutos 
de jogo o time do Santa Sofia se 
encontrava atacando na inter-
mediária do campo do Corin-
thians. Vendo seu time jogando 
próximo ao gol adversário, o go-
leiro do Santa Sofia saiu de seu 
gol e foi até sua grande área.

O lateral direito do Co-

rinthians Antônio (Niquinho) Paulela vendo o goleiro 
adversário adiantado, de sua intermediária, acertou 
um sem-pulo e a bola entrou na cruzeta do gol do San-
ta Sofia. Não havia impedimento nem coisa alguma. 
No entanto, uma selvagem briga começou. Os torce-
dores dos dois times deixaram o campo criticando a 
situação, pois pagavam ingressos para assistirem a um 
bom jogo, e não a uma pancadaria em que poderiam 
figurar como vítimas. Jamais houve outro dérbi.

O futebol entrou em acelerada decadência e o 
Corinthians acabou fechando suas portas e devolvendo 
o prédio para a Prefeitura. No ano de 1990, a Câmara 
Municipal ocupou o prédio. O Santa Sofia partiu para a 
construção de um complexo social, esportivo e aquático 
e sobreviveu. O jornal “O Pedreira”, de 03-02-1968, di-
vulgou a seguinte matéria:

“CORINTHIANS LANÇA SUA NOVA SEDE SOCIAL- Em 
reunião realizada esta semana, encontravam-se presentes 
os srs. Prefeito Municipal Adolpho Lenzi, Oswaldo Teixeira 
de Magalhães, Antônio Ganzarolli Filho, Presidente do E. C. 
Corinthians, e Heitor (Tico) Moreira”.

OS PRESIDENTES DO E. C. CORINTHIANS FORAM:
Luiz Thomazini 01-01-1935 a 08-05-1935
Regolo Strazzi 14-11-1935 a 31-12-1935
Ângelo Ferrari 31-12-1937 a 10-07-1938
Luiz Thomazini 27-10-1938 a 09-11-1939
Gumercindo Leite de Camargo 09-11-1939 a 1940

Nota: A relação seguinte foi fornecida pelo ex-presidente do clube Gerson Ornelas de 
Ávila ao jornal “O Pedreira”, nº 443, de 07-08-1971.

José da Silva Leme 1941
Gumercindo Leite de Camargo 1942
Ernani Valente 1943
Gerson Ornelas de Ávila 1944 a 1947 (4 mandatos)
Ernani Valente 1948 a 1952 (5 mandatos)
Gerson Ornelas de Ávila 1953
Caetano Vicentini 1954
Ernani Valente 1955
Francisco Cajado Filho (Xixa) 1956
Gerson Ornelas de Ávila 1957 a 1959 (3 mandatos)
Arnaldo Silveira Lima 1960
Gerson Ornelas de Ávila 1961 a 1963 ( 3 mandatos)
Waldemar Broglio 1964
Gerson Ornelas de Ávila 1965 a 1966 (2 mandatos)
Antônio Ganzarolli Filho 1967 a 1969 (3 mandatos)
Vitorio Carlotti  Fevereiro de 1971
José Castelo   1974 (conforme uma das edições do 

jornal “O Pedreira”)
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ALGUMAS FOTOS RELACIONADAS COM O CORINTHIANS

A Fig. 258 mostra uma foto das mais antigas do 
time que se encontra no campo da Rua Antônio Pe-
dro, cujo piso era mesclado com grama e cascalho. Ali 
era importante saber cair para não sair com o corpo 
todo ralado. De nada adiantava plantar grama nesse 
cascalho, pois não sobrevivia.

A Fig. 259 mostra uma foto do time com jogado-
res de categoria cujo objetivo era enfrentar em igual-
dade de condições a grande equipe do E. C. Santa Sofia 
que, em 1953, sagrou-se campeão amador do interior 
do Estado de São Paulo. Foi, sem dúvida, uma das me-
lhores equipes que o Corinthians colocou em campo. 
Vários jogadores moravam em cidades como Campinas 
e São Paulo. Essa foto foi preservada pelo ex-presiden-
te do clube Gerson Ornelas de Ávila.

A Fig. 260 mostra uma foto do sobrado em cujo 

pavimento superior foi durante muitos anos a sede so-
cial do clube e onde se realizaram muitos bailes. Os jo-
gadores vestiam o uniforme do clube nesse imponente 
prédio e depois caminhavam a pé até o portão do cam-
po que ficava na Rua Antônio Pedro.

A Fig. 261 mostra a foto do campo do Corin-
thians quando o trator já havia iniciado as escava-
ções para a abertura da Rua Waldemar Cartarozzi. 
Vê-se, ao lado direito da foto, o muro que isolava 
o campo da Rua Antônio Pedro. Antes, no lugar do 
muro havia arvoredos conhecidos como “borrachei-
ras”. Boa parte da área que ficava próxima à Rua 
Siqueira Campos era um brejo; atualmente, a área 
toda está ocupada com prédios comerciais. O campo 
de futebol, para quem o conheceu, é apenas uma 
saudade.

Fig. 258 -  E. C. Corinthians – Uma das primeiras formações da equipe: 1. Desconhecido;  
2. Alfredo (Fredinho de Oliveira); 3. Chico Feição; 4. Jacomo Bataglioli; 5. Cláudio Bataglioli;  

6. João Bataglioli; 7. Sálvio (Sabiá) Steula; 8. Desconhecido; 9. Albor (Bôre) Panini;  
10. Renato Bacci; 11. Desconhecido
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Fig. 259 - E. C. Corinthians de Pedreira: 1. Angelo Camilotti; 2. Alvaro (Ticão) Crozatti; 3. Herbert;
4. Noronha; 5. Ali Domingues 6. Tiquinho; 7. Manoel Gonçalves da Silva Jr.;

8. Francisco (Xixa) Cajado Filho; 9. Presidente do clube: Gerson Ornelas de Ávila; 10. Desconhecido;
11. Catanduva; 12. João Odarcy (Zinho) Imbrunitto; 13. Tatau; 14. Fuminho

Fig. 260 – No pavimento superior desse sobrado, ficava a antiga sede do E. 
C. Corinthians. Esse sobrado fica na atual Praça José Stranieri. A entrada 
era pelo portão ao lado direito, onde se vê o símbolo do Corinthians. Foto 
gentilmente cedida por Andréa Aggio e Palmiro Aggio Junior.
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Fig. 261 – Antigo campo de futebol do E. C. Corinthians de Pedreira. Ficava no quadrilátero  
formado pelas ruas. (1) Waldemar Cartarozzi; Ivan Maya de Vasconcelos; (2) Dr. Sylvio de Azambuja Maia  

e (3) Antonio Pedro. Foto: gentileza de Eugenio Ganzarolli

I. ESPORTE CLUBE SANTA SOFIA 

Data da fundação: 11-03-1939.
Fontes de informações: disquete fornecido pelo presi-
dente do clube Fábio Vinícius Polidoro; depoimentos de 
Valentin Steula, nascido em 1908; artigo de Silvio Lazarini, 
publicado no “Jornal da Comarca” de 16-03-1991; Livro 
da ata nº 1 da Câmara Municipal de Pedreira; jornal “O 24 
de Outubro” de 20-12-1931; o próprio autor deste livro 
que conviveu com o clube em seu período áureo.

Em 30-10-1918, fundou-se em Pedreira o In-
ternacional Futebol Clube. Pedreira era um pequeno 
povoado com poucos divertimentos. Ir à missa aos 
domingos, visitar amigos e parentes e ir à estação da 
Companhia Mogiana ver o trem passar com seus pas-
sageiros eram algumas das poucas ocupações que as 
pessoas tinham, além do trabalho. Havia também a 
pescaria para quem gostava.

Sendo uma associação que proporcionava bons 
e sadios momentos de entretenimentos, conquistou a 
simpatia e o apoio da população. O Internacional pro-
gredia. Desenvolveu-se na prática esportiva e recreati-
va. Além de manter um bom time de futebol, mantinha 
também mesa para jogos de sinuca, pingue-pongue, 
carteados. Foi esse clube que comprou o segundo apa-
relho de rádio receptor que veio a Pedreira. Diz Valen-
tin Steula que à noite as pessoas se postavam na rua 
em frente à sede do Inter e ficavam ouvindo o rádio, 
que na época era uma incrível novidade. As pessoas 
podiam ficar tranquilamente no meio da rua de terra, 

pois as carroças não trabalhavam à noite.
Graças ao jornal “O 24 de Outubro”, de 25-10-

1931, podemos conhecer uma das listas de jogadores 
que formavam o time de futebol e que assim foi publi-
cado: “ROSSI, NECO, FIGO, MORETI, CAMILOTI, PICOLO-
MINI, PIRO, BADO, GUERINO, PIAVINHA, ALFREDINHO, 
ARMANDO E MOLONI”. Embora seu nome não tenha 
constado na lista, Luiz Broglio era figura destacada como 
jogador e elemento atuante no clube, e como era mecâ-
nico da Companhia Fiação Pedreira, a qual começou a 
funcionar em 1926, relacionava-se muito bem com o Dr. 
Sylvio de Aguiar Maya.

As décadas de 1920 e 1930 foram economica-
mente muito mal para Pedreira. Nesse período ainda 
eram sentidos os efeitos da crise causada pela Primei-
ra Guerra Mundial e pela desvalorização do café que 
acabou resultando na famosa “Bancarrota de 1929”. O 
café perdeu seu valor e deixou de gerar empregos. Em 
Pedreira, só havia a fábrica de louça dos irmãos Rizzi 
e a Fiação do Dr. Sylvio para absorver a mão de obra, 
mas eram insuficientes. Em São Paulo, estavam em 
franco desenvolvimento as empresas dos Crespos e as 
do conde Francisco Matarazzo. E para São Paulo se di-
rigiam os pedreirenses desempregados e suas famílias 
que iam morar nos bairros do Brás e do Belenzinho.

Pedreira ia ficando vazia e pobre. Com a arreca-
dação em baixa, o clube do Internacional não conse-
guia se manter. A solução diante da crise financeira era 
encerrar as atividades do clube, mas não era isso que 
os moços desejavam. Eles queriam praticar o esporte, 
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e os moradores de Pedreira gostavam do clube que 
lhes proporcionava tão boas e saudáveis diversões. 
Mas como manter o clube sem dinheiro?

A solução encontrada surgiu por meio de um 
jogador do time, Luiz Broglio, que mantinha uma boa 
amizade com o Dr. Sylvio de Aguiar Maya que, aliás, era 
seu patrão. Conversando com o Dr. Sylvio, Luiz Broglio 
relatou toda a situação e a tristeza dos jogadores e de 
boa parte da população por verem aquela bem mon-
tada agremiação fechar suas portas. Outros jogadores 
do clube acompanharam o Luiz Broglio. Após pensar 
bem no assunto e considerar que um povo necessita 
de momentos de recreação e que o esporte é benéfico 
para a juventude, Dr. Sylvio chamou Luiz e lhe disse:

“Eu comprarei tudo o que pertence ao Interna-
cional Futebol Clube e formaremos outro clube. Para 
que isso ocorra eu faço uma exigência: eu quero uma 
homenagem para minha mãe que se chama Sofia”. E a 
homenagem foi prestada.

O novo clube recebeu o nome de: Esporte Clube 
Santa Sofia.

Os organizadores do novo clube fizeram as pri-
meiras reuniões num prédio da Rua XV de Novem-
bro, nº 79 (número antigo). Esse foi o local da última 
sede do Internacional F. C. que durante sua existência 
teve outras. Oficialmente, a Assembleia de fundação 
do Santa Sofia ocorreu em 11-03-1939. Nessa mesma 
data, Luiz Broglio foi eleito presidente da Diretoria Exe-
cutiva que assumiu provisoriamente até 02-01-1940. 
Isso ocorreu nas dependências do Cine São Luiz, que 
ficava no nº 361 da Rua XV de Novembro.

O novo clube continuou jogando no campo onde 
jogava o Internacional F. C., ou seja, em frente ao Grupo 
Escolar Cel. João Pedro, que é a atual Praça Ângelo Ferrari, 
que incluía o espaço que atualmente é ocupado pela Rua 
Prof. João Alvarenga. Os jogadores do Santa Sofia em dias 
de jogos trocavam de roupa em um cômodo que ficava 
dentro da fábrica da Companhia Fiação e batiam bola num 
pátio que havia em frente, a fim de fazer o aquecimento 
físico. Depois, alguns minutos antes da hora marcada para 
início do jogo, saíam pelo portão da fábrica (Rua XV de No-
vembro, 801) e andando rumavam para o campo.

Em razão desse relacionamento dos jogadores 
com a fábrica, o povo em geral se referia ao time como 
o time da Fiação. Ninguém se referia ao E. C. Santa So-
fia. A conversa era: “eu vou assistir ao jogo da Fiação”, 
“eu torço pra Fiação”, “domingo vão jogar Fiação e 
Corinthians”, “vai ter baile na Fiação”. Só após a cons-
trução do grande complexo aquático, esportivo e re-
creativo (década de 1970) é que desapareceu o nome 
da “Fiação” e predominou o nome de E. C. Santa So-
fia, também chamado de vermelhinho (a sede da Rua 
Antônio Pedro) e vermelhão (o ginásio de esportes da 
Rua Cezira de Queiroz).

CONSTRUÇÃO DO VERMELHINHO

Após a fundação do clube e durante o mandato do 
presidente Pedro Alvarenga (1940/1941), o Dr. Sylvio de 
Aguiar Maya construiu a sede social do clube na Rua An-
tônio Pedro, nº 207. O prédio ficava recuado mais ou me-
nos 8 metros da rua e tinha uma dependência para um 
bar, um bom salão para bailes e um palco. O vestiário dos 
jogadores ficava no fundo do prédio e embaixo do palco. 
Entrava-se no vestiário por uma porta que ficava do lado 
direito de quem chegava à sede. Em torno das paredes 
que formavam o salão de baile havia uma boa área cober-
ta, cercada por madeira trançada e pintada de vermelho, 
que era a cor do clube. Havia também local para jogos de 
mesa: pingue-pongue, carteado etc.

O terreno com área de 800 m² pertencia à Compa-
nhia Fiação. O lote partia da Rua Antônio Pedro e chegava 
até o local onde abriram a Rua Ivan Maya de Vasconcelos, 
que na época da construção não existia. A escritura de 
doação do terreno só foi lavrada em 20-06-1974 na pre-
sidência de Dario Zanini e consta do Livro  53, fl. 48-v, do 
Cartório de Registro Civil e Notas de Pedreira.

Na sessão da Câmara Municipal de Pedreira do 
dia 25-11-1949, foi apresentado o orçamento municipal 
para o ano de 1949 e nele constava uma dotação para a 
construção de um jardim público no terreno que ficava 
em frente ao Grupo Escolar, que mais tarde seria a Praça 
Ângelo Ferrari. O E. C. Santa Sofia ficaria sem seu campo,-
que de fato deixou de existir.

Coube ao próprio Dr. Sylvio de Aguiar Maya doar 
nova área com 16.000 m² de terra para a construção de um 
novo campo. No passado, nesse terreno funcionou uma ola-
ria que produzia tijolos. Essa área é localizada no quadriláte-
ro formado pelo rio Jaguari e pelas ruas: Luiz Leite, Cezira de 
Queiroz e uma linha paralela à Rua São José. Entre essa linha 
e a Rua São José há uma distância de 15 a 20 metros.

A escritura de doação desse terreno só ocorreu 
em 06-01-1970 no Cartório de Registro Civil das Pes-
soas Naturais e anexos de Pedreira e foi registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Amparo 
no Livro 3-AD, fl. 177, fato que ocorreu, também, sob a 
presidência do sr. Dario Zanini.

Na escritura de doação, foram registradas as se-
guintes condições de doação (conforme consta):

"1º) O imóvel será destinado exclusivamente à prá-
tica esportiva do clube donatário, seus associados e convi-
dados; 2º) esse imóvel não poderá sob qualquer hipótese 
ser cedido, transferido ou alienado sob qualquer título;  
3º) no caso de desapropriação por qualquer dos poderes 
públicos esta deverá ser feita por via judicial e de imediato 
deverá ser notificado a doadora, para que como assisten-
te acompanhe desde o início o processo sendo defeso ao 
clube donatário, entrar em composição amigável com po-
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deres expropriante sem a concordância da donatária. No 
caso deste item, a importância obtida com a indenização 
mais juros e correção monetária reverterão à doadora Cia. 
Fiação Pedreira ou sucessores. 4º) o imóvel ora doado re-
verterá por inteiro ao patrimônio da doadora ou seus su-
cessores, nos seguintes casos: a) se ocorrer a  liquidação 
da Sociedade Esportiva donatária ou se esta modificar ou 
transformar a sua destinação; b) se o donatário Esporte 
Clube Santa Sofia for  acionado judicialmente por dívida de 
qualquer espécie pondo em risco a integridade do imóvel 
doado; 5º) na hipótese do clube donatário precisar recor-
rer a empréstimo hipotecário, para efetuar ampliação de 
suas instalações, poderá fazê-lo, dando ciência antecipada 
a donatária, para sua concordância; 6º) na hipótese acima 
a hipoteca deverá ser feita dentro de um limite compatível 
com as possibilidades de renda do clube donatário, para 
que não ocorra o previsto na letra b da cláusula 4ª acima.”.

Nas áreas social e esportiva, o E. C. Santa So-
fia sempre se rivalizou com o E. C. Corinthians de Pe-
dreira. Havia períodos em que os bailes realizados no 
Corinthians eram muito frequentados e os realizados 
pelo Santa Sofia recebiam poucas pessoas. E havia pe-
ríodos que o Santa Sofia estava na moda enquanto o 
Corinthians não recebia público. De nada adiantavam 
os esforços dos diretores do clube que estava em bai-
xa. Parecia que se tratava de moda. Quando um clube 
vivia período de sucesso o outro lutava, mas não con-
seguia êxito. O jeito era deixar de realizar os bailes por 

algum tempo e retornar algum tempo mais tarde.
Os bailes rotineiros eram animados com músi-

cos de Pedreira. Esporadicamente se contratava uma 
orquestra relativamente famosa. Então, os frequenta-
dores vestiam boas roupas, pois a noite era de gala.

Esses bailes começavam mais tarde que os roti-
neiros e terminavam altas horas da madrugada. Os bailes 
rotineiros começavam às 20h e terminavam à meia-noite. 
Os clubes ficavam a uns 60 metros de distância entre si. 
Andando poucos metros, as pessoas viam o movimento de 
um e do outro clube e se dirigiam ao mais frequentado.

A rivalidade esportiva sofria um agravamento em 
razão da influência da rivalidade política existente entre 
a turma ligada ao Humberto Piva, que por sua vez era li-
gado ao Corinthians, e a turma ligada ao Pedro Alvaren-
ga, que era amigo do Dr. Sylvio A. Maya e simpatizante 
do Santa Sofia. Pedro Alvarenga chegou a ser prefeito 
nomeado. Nunca disputou uma eleição, mas estava 
sempre ao lado dos adversários do Humberto Piva.

Uma rivalidade em proporções razoáveis é be-
néfica e estimula os rivais a se prepararem melhor para 
obter êxito nas competições. Mas quando ela ultrapas-
sa o limite do racional se torna selvagem e destrutiva. 
Foi isso que aconteceu entre as fabulosas disputas fu-
tebolísticas entre o Corinthians e o Santa Sofia. Foi a 
rivalidade que levou o Santa Sofia a se preparar de tal 
forma que chegou à gloriosa e histórica conquista do 
título de Campeão Amador do Interior do Estado de 
São Paulo no ano de 1953.

Fig. 262 – Momentos em que ocorreu a assinatura de doação do terreno para o E. C. Santa Sofia:
os diretores do clube: 1. Aniz J. Chain; 2. Arnaldo Silveira Lima; 3. Waldir Lombelo;

4. Dario Zanini; 5. Geraldo de Oliveira; 6. Dr. Sylvio de Aguiar Maya, doador do terreno
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CONSTRUÇÃO DO GRANDE CONJUNTO 
SOCIAL, ESPORTIVO E RECREATIVO
Entre os anos de 1940, quando foi construída a 

sede do clube na Rua Antônio Pedro, até 1969, as ativida-
des foram as rotineiras: jogos de futebol e bailes. Em 15-
04-1969, foi eleita a diretoria que iniciaria e construiria a 
nova fase social, recreativa e patrimonial da sociedade. O 
destino do clube seria totalmente alterado quanto a sua 
grandeza e importância no cenário municipal.

Os eleitos para a Diretoria Executiva foram: pre-
sidente: Dario Zanini, Vice- Presidente: Alcides Pierim; 
1º secretário: Arnaldo Silveira Lima; 2º secretário: An-
tônio Dagoberto de Oliveira (Dagô); 1º tesoureiro: Aniz 
J. Chain; 2º tesoureiro: Wilson F. da Silva; diretores es-
portivos: Lavinio Camilotti, Floriano Pozza (Lôlo) e Luiz 
Irineu Panini; diretores sociais: Nelson Fagundes, Wal-
dir Lombelo, Waldir Nunes e José R. Broglio; e direto-
res de patrimônio: Francisco Conti e Ludovico Rossetti.

Essa diretoria colocou títulos patrimoniais à 
venda, e o dinheiro arrecadado destinou-se a cobrir 
as despesas com a construção das obras. Numa ho-
menagem toda especial, o título patrimonial nº 1 foi 
ofertado ao Dr. Sylvio de Aguiar Maya. A data do título 
é desconhecida, pois não foram encontradas as atas 
antigas das reuniões da diretoria.

Arnaldo Silveira Lima, um dos baluartes da di-
retoria, foi quem revelou que Dr. Sylvio A. Maya havia 
elaborado o rascunho de uma planta posicionando as 
obras que comporiam o grande conjunto social, espor-
tivo e recreativo que seria construído. Em verdade,  Dr. 
Sylvio sonhava com o grande parque que mais tarde 
levaria seu nome.

Nesse mesmo ano, foi escavado no canto do ter-
reno próximo ao rio Jaguari e à Rua São José o local 
onde se construiria a piscina (o setor >1< da vista aérea 
apresentada na Fig. 265). A escavação já estava pron-
ta quando as chuvas provocaram uma “cheia” e o rio 
inundou todo o local escavado. Foi então que percebe-
ram que se ali construíssem a piscina ela seria prejudi-
cada com as inundações do rio. Diante dessa situação, 
o local foi aterrado e outro foi escolhido (ver Fig. 265).

Com a realização dos serviços topográficos e a 
elaboração de uma nova planta geral, todos os prédios 
e ranchos destinados a várias finalidades foram devida-
mente projetados adequadamente. O antigo campo de 
futebol sofreu mudança em sua posição. Antes, um gol 
ficava ao lado da Rua Luiz Leite e, o outro, ao lado da 
Rua São José. Para melhor aproveitamento do terreno 
de 16.000 m², um gol passou a ficar ao lado do rio Ja-
guari e o outro ficou ao lado da Rua Cezira de Queiroz.

Os trabalhos para a grande obra iniciaram-se no 
mês de maio de 1971. A terraplanagem efetuou os servi-
ços básicos para a construção do conjunto aquático e mu-

dou a posição do campo de futebol, que ficou um pouco 
menor que o anterior. Em novembro de 1971, o jornal “O 
Pedreira”, nº 459, publicou os nomes das 400 pessoas que 
haviam adquirido títulos patrimoniais do primeiro lote co-
locado à venda. Os recursos gerados com essa operação 
deram à diretoria condições para, a partir de 04-01-1972, 
impulsionar e dar ritmo aos trabalhos.

Antes mesmo do término das obras do conjun-
to aquático e do campo de futebol, já se planejava a 
construção do Ginásio de Esportes; para isso, no iní-
cio de 1973, foi demolida uma casa antiga que havia 
na esquina das ruas Luiz Leite e Cezira de Queiroz. O 
jornal “O Pedreira”, de 08-01-1972, já anunciava que 
a intenção da Diretoria Executiva era transformar o 
local num grande parque social/esportivo. No dia 04-
11-1973, foi inaugurado o conjunto aquático composto 
por uma piscina para adultos e outra para a garotada. 
O primeiro médico contratado para efetuar os exames 
nos banhistas foi Dr. Sérgio Mazini Alarcon.

A reconstrução do campo de futebol estava em an-
damento e já se preparava a construção dos campos de 
bocha e de malha. Crescia, junto à opinião pública, a po-
pularidade do clube e dos membros da Diretoria Executi-
va. As piscinas eram muito frequentadas. Em 12-01-1974, 
com matéria escrita pelo presidente do clube, Dario Zani-
ni, o jornal “O Pedreira” noticiou que “a intenção da Di-
retoria é concluir, antes do término do mandato, as obras 
do campo de malha, parque infantil, campo de bocha e 
tanques de areia para salto em extensão e altura (...). O 
ginásio de esportes ficaria para a outra Diretoria (...)”.

Sempre que alguma instituição anuncia a reali-
zação de grandes obras, grandes empreendimentos, 
ainda mais se for angariado dinheiro junto à popula-
ção, as pessoas ficam sempre um tanto desconfiadas, 
duvidando das realizações. Com várias obras já conclu-
ídas e com a inauguração do campo de malha no dia 
05-05-1974, o clube e os diretores passaram a gozar 
de maior credibilidade junto à opinião pública, e isso 
tornou mais fácil vender mais títulos patrimoniais para 
custear outras obras já programadas, até mesmo os 
grandes postes e os refletores que iluminaram o cam-
po de futebol que foram inaugurados em 03-10-1975.

Em 01-06-1974, Dario Zanini publicou no jornal 
“O Pedreira” a seguinte nota (conforme consta):

“O cargo não importa, porém os nomes aqui ali-
nhados terão a incumbência de dar a Pedreira o que 
ainda está faltando: um grande Ginásio de Esportes:

Dario Zanini; Aniz J. Chain; Arnaldo Silveira Lima; 
Sidnei M. Siloto; Wilson F. da Silva; João C. Cavicchia; 
Waldir Lombelo; Waldir A. Nunes; José L. Nunes; João 
de Souza; Antonio Palanch; Antonio Carlos Simeoni; 
José Carlos Henrique; José Antonio Preto de Godoy; 
Francisco Conti; Ludovico Rossetti; Adão Geraldo Perei-
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ra Filho; Floriano Possa; Luiz Tomazini Filho; e Sebas-
tião dos Santos, assessorados pelo Grande Conselho, 
que tem na presidência o Sr. Ayrton do Amaral Gonçal-
ves e na vice o Sr. José Egydio Alvarenga”.

Na mesma coluna Dario Zanini declarou: “(...) o 
moderníssimo Ginásio de Esportes abrirá novos hori-
zontes no que diz respeito a várias modalidades de es-
portes: Bola ao Cesto; Vôlei; Futebol de Salão, tudo na 
quadra coberta, além dos grandes bailes: Debutantes, 
Réveillon, Carnaval, Formaturas etc (...)”. Disse ainda 
que: “Uma grande luta, porém acreditamos em mais 
uma vitória, pois a colaboração não faltará”.

Dario tinha razão. Várias obras já estavam con-
cluídas e ficando famosas. Diante do progresso do clu-
be que melhorava cada vez mais seu conceito junto à 
população, o apoio não lhe faltou. As duas canchas de 
bocha foram inauguradas em 04-05-1975. Os traba-
lhos de construção do ginásio de esportes, que foi de-
nominado “Vermelhão”, prosseguiam; e mesmo sem a 
conclusão das obras em 28-02-1976 nele foi promovi-
do o Carnaval em 1976. Os trabalhos com construções 
prosseguiam e, no dia 10-03-1979, como parte das co-
memorações do 40º aniversário do clube, o Mons. Nilo 
Romano Corsi benzeu a gruta que abriga a estátua de 
Santa Sofia, padroeira da entidade. Para esse ato, foi 
convidado o sr. Luiz Broglio, fundador oficial e primeiro 
presidente do E. C. Santa Sofia.

A inauguração oficial do ginásio ocorreu em 
30-07-1983 com solenidades comandadas pelo Prof. 
Norberto de Almeida. Executou-se o Hino Nacional e 
houve a bênção das instalações pelo Mons. Nilo Ro-
mano Corsi. 

Várias modalidades esportivas e algumas ativida-
des de salão se tornaram possíveis: vôlei, bola ao cesto, 
futebol de salão, bocha, malha, natação, karatê, ginástica 
rítmica, damas, xadrez, dominó, carteados, pingue-pon-
gue etc. 

Posteriormente, construíram também o prédio 
que foi denominado Ginásio Polivalente com dois pavi-
mentos: no térreo, sauna (seca e a vapor), bar e vestiário 
para o futebol e salas para a secretaria do clube; no 2º 
piso, salão de festas, palco, camarins e sanitários. A inau-
guração do Ginásio Polivalente se deu em 27-10-1991.

HINO DO SANTA SOFIA - LETRA

Foi nos anos de 1987/1988, durante o mandato 
do presidente Hamilton da Silva Valente Junior, que foi 
realizado o concurso para a escolha do hino do clube. A 
obra escolhida foi autoria do compositor Luiz Francisco 
Novo, cuja letra é:

HINO DO E. C. SANTA SOFIA

Vejo no brilho de tuas cores 
Que representam dois amores 

Que a luz do sol faz refletir 
Santa Sofia

O Clube amigo de meus sonhos 
Cujos acordes tão risonhos 

Pelas manhãs eu vou saudar 
Vermelho e Branco 

Das tradições e das vitórias 
Que contam toda tua história 
Nos teus troféus com emoção 

Vermelho e Branco 
Sangue da raça e muita paz 

Transborda a taça que me faz 
Cantar teu hino campeão 

 Vermelhinho Vermelhão
Será sempre campeão (Bis)

Fig. 263 - Luiz Broglio - Primeiro presidente 
do E. C. Santa Sofia

Foi durante o mandato de Dario Zanini que o 
parque, com todas suas obras, recebeu a denominação 
de Conjunto Poliesportivo Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

OS PRESIDENTES DO CLUBE  
EM SUA HISTÓRIA

Em sua gloriosa existência, após ser registrado em 
Cartório, o clube foi presidido pelas seguintes pessoas: 
11-03-1939 a 02-01-1940: Luiz Broglio; 1940/1941: Pe-



383

dro Alvarenga; 1942/1943: José Piva; 1944/1946: Ama-
deu Trevisan; 1947: Lazaro Alves de Oliveira; 1948/1949: 
Victório Baccarelli; 1950: Sebastião Moreira Neto; 1951: 
Mario Silva; 1952: Elias Camasmie; 1953: Geraldo de 
Oliveira; 1954: José Ferreira Nunes; 1955: Egydio Ino-
cêncio de Oliveira; 1956: José Ferreira Nunes; 1957: 
Saul Cáu; 1958: Egydio Inocêncio de Oliveira; 1959: 
Dario Zanini; 1960: Saul Cáu; 1961: Geraldo de Barros 
Maya; 1962/1963: José Ferreira Nunes; 1964/1965: José 
Nazareno Oazi; 1966/1967: Dario Zanini; 1968: Lavinio 
Camilotti; 1969/1980: Dario Zanini; 1980/1984: Orlan-
do Sitta; 1984/1985 (licenciado em 1985): Dario Zanini; 
1985/1986: Gisberto Fabrim; 1986/1987: Lazaro Antô-
nio Paes Bortolotti (afastado por intervenção em junho 
de 1987); 1987/1988: Hamilton da Silva Valente Junior; 
1988/1990: Hélio Vilalva; 1990/1992: Howard Oliveira 
Santos Filho; 1992/2002 (cinco mandatos): Walter José 
Steula. Observação: Em 1994, assumiu a presidência por 
seis meses Antônio Ayrton Camilotti; 2002/2008: Fábio 
Vinicius Polidoro; 2009/2012: Walter J. Steula.

Numa singela homenagem aos abnegados cida-
dãos que lutaram pela construção e pela grandeza do 
E. C. Santa Sofia, o autor deste livro, quando vereador 
na Câmara Municipal de Pedreira, requereu a edilida-
de e aprovou os registros dos nomes deles na ata da 
Sessão de 21-11-1973.

O E. C. Santa Sofia além de ser um orgulho para 
Pedreira tem ainda praticado atos elogiáveis ao ceder 
gratuitamente suas instalações para que a APAE (Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira) 
e outras entidades filantrópicas promovam eventos 
com o fim de angariar fundos para manter suas bene-
méritas atividades.

A seguir são apresentas algumas fotos históricas 
desse clube glorioso:

• a Fig. 264 é a foto do momento da inaugura-
ção do conjunto aquático;

• a Fig. 265 mostra uma vista aérea do Conjunto 
Poliesportivo Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

• a Fig. 266 exibe uma foto rara do time do Inter-
nacional Futebol Clube. Nela não se encontra 
o Luiz Broglio. Essa foto foi fornecida pelo pró-
prio clube, uma gentileza de Fábio Polidoro.

• a Fig. 267-A é a primeira ou uma das primeiras 
fotos tiradas do E. C. Santa Sofia após sua for-
mação no ano de 1939. Foi num jogo contra 
o time da ESSO, de São Paulo, e o time de Pe-
dreira teve uma dignificante vitória. 

• e foi com a maioria dos jogadores vistos na 
foto da Fig. 267-B que, em 1953, o Santa Sofia 
sagrou-se campeão amador do Estado de São 
Paulo. Um título memorável para Pedreira.

Fig. 264 – Corte da fita simbólica. 1. José Carlos Cartarozzi; 2. Geraldo de Oliveira; 3. Dario Zanini;  
4. José (Cid) Egidio Alvarenga; 5. Dr. Sylvio de Aguiar Maya; 6. Padre Nilo Romano Corsi;   

7. José Godoi; 8. Pedro Alvarenga Neto; 9. Maria Alice Alvarenga; 10. Roberto Perom
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Fig. 265 – Vista aérea do conjunto poliesportivo do Santa Sofia em junho de 2004: 1. quadra de tênis; 
2. quadra de areia para vôlei e futebol; 3. estacionamento para 50 carros de passeio e 30 motos; 

4. prédio polivalente, abrigando sauna (seca e a vapor), bar, vestiário para futebol de campo e salas para a 
secretaria do clube, no 1° piso,  e salão de festa, palco, camarins e sanitários, no 2° piso; 5. quiosques;  

6. quadra externa para vôlei, bola ao cesto e futebol de salão; 7. parque infantil; 8. campo de futebol com 
6 torres de iluminação; 9. entrada do clube e salas para administração; 10. sala para musculação; 

11. piscina para adultos e infantil; 12. campo de bocha; 13. toboágua; 14. caixa d’água e 
pátio com mesas para bar e piscina; 15. ginásio de esportes com arquibancada 

Fig. 266 – Internacional Futebol Clube: (foto tirada antes do ano de 1939). 1. Vitório Baccarelli;
2. Valentin Steula; 3. Desconhecido; 4. Desconhecido; 5. Desconhecido; 6. Desconhecido; 
7. Renato Bacci; 8. Issa Camasmie; 9. Pedro Alvarenga; 10. Albor Panini; 11. Zinho Panini; 

12. Desconhecido; 13. Salim Bellix; 14. Sálvio (Sabiá) Steula; 15. Desconhecido
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Fig. 267-A - E. C. Santa Sofia – Ano de 1942. Esse campo é o atual jardim público na Praça Ângelo Ferrari.  
Ao fundo, à direita é o ainda existente sobrado da Praça José Stranieri (antiga sede do Corinthians).  

Da esquerda para a direita: segurando a taça: Aurora (Lola) Panini; Albor (Bôre) Panini; Sálvio (Sabiá) 
Steula; Valter Steula; Zinho Panini; Antonio Gonçalves; Pedro Colzatto, Olival Pires; Salim Bellix;  

Ângelo Camilotti; Valentin Steula e Jaime Ferrari

Fig. 267-B – E. C. Santa Sofia (1953). 1. Desconhecido; 2. José (Zito) Thomazini; 3. Lalão;  
4. Mario Geremias; 5. Néio Pires; 6. Barroca; 7. José (Zequinha) Nascimento; 8. Arnaldo Panini;  

9. Charuto; 10. Toninho; 11. Ulisses; 12. Homerinho
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 J. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA  
DE PEDREIRA

Data da fundação: Julho de 1955.
Fontes de informações: jornal “A Tribuna” de 14-08-1955, 
de Pedro Paulo Pace, e depoimentos de Silvio Lazarini.

Figuravam como sócios dessa associação Ama-
deu Canesso, Ângelo Romano Filho, Armindo Lopes, 
Geraldino Melro, Guerino Peron, Guilherme Moretti, 
Guilherme Vascom, Humberto Piva, José Antônio Me-
notti Rocco, Ruy Guedes Galvão, Severino Politti, Silvio 
Lazarini, Vitorio Romano e Yan David Van Schelle.

Além da finalidade de adquirir e vender insumos 
e mercadorias em maior escala, essa cooperativa de-
senvolveu outras atividades buscando sempre melho-
rar as condições econômicas dos proprietários rurais. 
Tentou implantar em Pedreira, duas vezes por semana, 
uma feira livre para venda de produtos cultivados na 
zona rural da cidade. Lutava contra a ação desleal dos 
donos de usinas de leite e solicitava a ação das autori-
dades com vistas à conservação de estradas.

Procurava ainda orientar os associados quanto 
à prevenção e ao combate a doenças do gado, como 
aftosa e pragas que atingiam setores agrícolas. Tendo 
entre seus associados Humberto Piva, político influente, 
a entidade contou com o apoio de autoridades 
estaduais. Silvio Lazarini foi quem informou que essa 
Associação teve curto período de duração.

K. CLUBE NÁUTICO JOAQUIM CARLOS

Data da fundação: 18-01-1959.
Fontes de informações: Atas: da Assembleia Geral para 
a fundação, do Conselho Deliberativo e da Diretoria 
Executiva - Raquel Gallo Miranda e Carlos Laercio Zanini;  
folheto histórico publicado por Nelson Antônio 
Cremasco comemorando a passagem do 49º 
aniversário do clube; escritos fornecidos pela Diretoria 
Executiva presidida por Dr. João Carlos Baccarelli; 
gentileza da funcionária Meliza Martinelli Pintor; e o 
mapa do loteamento da Vila São José fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Pedreira.
Endereço: Av. Joaquim Carlos, nº 866 - Vila São José.

Na verdade, as atividades esportivas desse clu-
be começaram nos últimos anos da década de 1940 
quando um grupo de amigos, liderado pelo delegado 
de Polícia, Dr. Arthur Moreira de Almeida Filho, e seu 
amigo Jaime Ferrari, improvisaram um campo de volei-

bol à beira do rio Jaguari onde havia uma prainha. Ao 
lado desse campo foi construído um quiosque onde se 
podia tomar uma caipirinha (pinga com limão) e comer 
uns salgadinhos, além de encontrar os amigos.

Tal construção foi autorizada pela então Cerâmi-
ca Santana (mudada para Isoladores Santana e depois 
para PPC Santana) que havia adquirido a Fazenda São 
José onde nasceu o clube. Os sócios-proprietários des-
sa empresa estavam loteando a fazenda que se trans-
formou na atual Vila São José. Eles tinham interesse 
em dinamizar o clube que se constituiria em um atra-
tivo a mais para a venda dos lotes. E, de fato, o clu-
be evoluiu admiravelmente. Eram sócios da empresa: 
Adelino dos Santos Gouveia, Horácio Lopes, Flamínio 
Maurício Neto e José Corrêa. Joaquim Carlos, que era 
um importante sócio, havia falecido em 12-04-1947.

Na parte de cima do clube, havia um grande pé 
de jatobá (jataí) inclinado sobre o rio Jaguari. Num de 
seus galhos amarraram uma corda e na ponta inferior 
dela prenderam um pau com aproximadamente 5 cm 
de diâmetro e 40 cm de comprimento. As pessoas se 
agarravam nesse pau e com um impulso sobrevoavam 
o rio e mergulhavam lá no meio. Entre os que partici-
pavam dessa brincadeira havia os malabaristas que fa-
ziam interessantes movimentos; os que mergulhavam 
elegantemente; os medrosos, que após estarem sobre 
o rio não sabiam o que fazer para sair daquela situ-
ação, pois após o mergulhador pular não havia como 
retornar ao solo da margem do rio. Esporadicamente, 
apareciam os “aqualoucos” com suas diabruras. Não 
faltavam, também, os que mergulhavam e dentro 
d‘água perdiam a dentadura. Tudo isso era muito di-
vertido e muita gente passava um bom tempo nesse 
local, até mesmo vendo as barrigadas.

O aumento do público que frequentava o clube 
estimulava os líderes a ampliarem os pontos atrativos, 
até mesmo construíram um prédio que tinha sanitá-
rios, vestiários e um bom salão que servia para bai-
les e jogos de salão (pingue-pongue, xadrez, damas, 
carteados etc.). O ambiente era descontraído, alegre 
e familiar. Enquanto uns praticavam esportes outros 
conversavam animadamente tomando uma “caipiri-
nha”; e havia os que nadavam nas transparentes águas 
do caudaloso rio, sem contar com os que saltavam do 
trampolim e os que provocavam risos imitando o Tar-
zan na corda do jataizeiro.

Esse local foi fechado com cercas e arbustos e 
progredia sempre. Fizeram as barras para salto em al-
tura e campo para jogo de malha. Enquanto esse di-
vertido local progredia, as máquinas de terraplanagens 
trabalhavam abrindo ruas na Fazenda São José para 
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formar o loteamento da Vila São José aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Pedreira em janeiro de 1952. 
Em pouco tempo, seus lotes foram vendidos e com 
muita rapidez seus compradores construíram suas ca-
sas. O clube ganhava a simpatia do público.

Tudo caminhava bem: divertimentos, jogos, bai-
les, banhistas no rio etc. Os líderes de todo esse movi-
mento entenderam que havia chegado a hora de dar a 
esse local a condição de um clube com personalidade 
jurídica. Com esse objetivo, convidaram os amigos e 
frequentadores do local e realizaram uma Assembleia 
Geral, que criou a sociedade e aprovou o Estatuto So-
cial que, após seu registro em Cartório, transformou o 
local e seus adeptos num clube legalmente constituí-
do. Isso ocorreu em 18-01-1959.

O presidente da Assembleia foi Arthur Moreira 
de Almeida Filho e o Estatuto Social deu à nova enti-
dade o nome de Clube Náutico Joaquim Carlos numa 
homenagem póstuma ao falecido sócio da Cerâmica 
Santana. Assinaram a ata de fundação as seguintes 
pessoas (propriamente os sócios-fundadores): Jaime 
Ferrari, Mariano Martinez Colado, Agnaldo Frazatto, 
Antônio Wanner Broglio, João Marchesi, Basilio Al-
fredo Frata, Horácio Lopes Junior, Rubens Rodrigues, 
Arnaldo Grandezi, Odair Volpin, Edgardo Luis Steula, 
Lamartine Moreira, Amadeu Florindo Daldosso, João 
Baccarelli, Antônio Cavicchia Sobrinho, Alceu Olivari, 
Silvio (Ivo) Broglio, Alcides (Biguá) Rossi, Antônio Car-
los Miranda, Paulo Irineu Ribeiro, Horácio Lopes, Dir-
ceu Faccini Avi, Waldir (Tica) Faustino, Salvio Steula, 
Jorge Duprat Figueiredo, Aparecido Moratori, Antonie-
ta Duprat Gregório Del Panta, Edgard Tesserolli, Mariza 
Brandão Figueiredo, Cláudio J. David, José Marmirolli, 
Fioravante Polizel, Antônio Ignácio Pupo, João Batista 
Daldosso, Ayrton Amaral Gonçalves, Darcy Volpin, Edu-
ardo Oliveira Tafuri, Ecio Graciolli, Luiz Figueiredo, José 
Manzato, Nelcio Ferrari, Luiz Carlos Mozini, Remigio 
Cranchi, José Acacio Corrêa, Aparecido Benedito (Nim) 
Ferro, Heitor (Tico) Moreira, Antônio Daldosso, Alfredo 
Ferreira, Dirceu de Marco, Pedro dos Santos Gouveia, 
Romualdo Peron, Amadeu Corazza, João Gasparini, 
Giacomo (Comó) Cavicchia, Luiz Ganzarolli, Orlando 
Niero, Hélio Alexandre Cassiani, Edi (Didi) Carlos, Ar-
mando Antônio Tomazini, Olival Colzatto, Victorino Pic-
colomini, José (Cid) Egydio Alvarenga, Walter Rossetti, 
Rafael Zanini, Antônio Rodrigues, Adolpho Lenzi, Egydio 
Inocêncio de Oliveira, Geraldo Dela Torre, Paschoal San-
to Ferraresso, Roberto Selingardi, Renato Bacci, Adelino 
dos Santos Gouveia, Nilton Dias Maurício, José Stranieri, 
Antônio Vicente Castello, Antônio Gouveia Leitão, José 
Corrêa, Moacyr (Ciço) Longuim, Benjamin Lago, Alcin-

do Rossetti, Alfredo Graciola, Antônio Adabo, Othelo 
Marchini, Eteucle Baccarelli, José Piva, Cesar Palanch, 
Fortunato Marchiori, Luiz Broglio, Alcides dos Santos, 
Alcides Gritti, Mario Silva, Victório Baccarelli, José Maria 
Franco de Deus, Joaquim Ferreira, Domingos Baratela 
Neto, Evaristo Baldasso, Geraldo Anselmo Rossi, Arnal-
do Cavicchia, Ângelo Raul Cranchi, Dr. Euclides Nery Ju-
nior, Odarcy Utemberghi, Pedro Rossetti, João (Zinho) 
Odarcy Imbrunitto, Luiz Gasparini, Oswaldo Bonetto, 
Luiz Cavicchia Filho, Joaquim Pires de Camargo, Hamil-
ton Bernardes, Álvaro Gilberto Ferraresso, Francisco 
(Chico) Vicentini, Joaquim Pereira, Antônio Thomaz Ati-
zani, Albor (Bôre) Panini, Florindo Palma, Américo Pieri, 
Arnaldo Rossi, Luiz Gonzaga Alvarenga, Guilherme Fran-
cisco Sando, José Rodriques Atayde, Horacilio Maiorini, 
Sebastião Souza Morais, Francisco Vital Janoti, Gumer-
cindo (Tutu) Lopes e Wilson Ferreira Machado.

Obs.: Vinte e nove nomes com assinaturas ilegí-
veis na ata de fundação deixaram de constar des-
ses registros.

O Estatuto Social determinou que o Conselho 
Deliberativo fosse formado por 30 membros, sendo 20 
deles vitalícios e 10 renováveis. Para o grupo de vitalí-
cios, foram eleitas as seguintes pessoas: José Corrêa, 
Adelino dos Santos Gouveia, Horácio Lopes, Flamínio 
Maurício Neto, Nilton Dias Maurício, Edy (Didi) Carlos, 
José Acacio Corrêa, Jaime Ferrari, Aparecido Benedito 
Ferro, Eduardo Frazatto, Amadeu Florindo Daldosso, 
Odair Volpin, Mario Silva, Pedro dos Santos Gouveia, 
Horácio Lopes Júnior, Dr. Geraldo Simões Chaib, Arthur 
Moreira de Almeida Filho e Nelson Moreira Neto.

Para o grupo dos dez conselheiros renováveis, 
elegeu-se: Gumercindo Fagundes, José Piva, Dr. Eu-
clides Nery Júnior, Américo Piéri, Egydio Inocêncio de 
Oliveira, Olival Colzatto, José Antônio de Paula Ramos, 
Paschoal Santo Ferraresso, Arnaldo Rossi e Alfredo 
Adelino Calió.

Em sua primeira reunião, realizada em 03-03-
1959, o Conselho Deliberativo elegeu Jaime Ferrari 
para presidente da Diretoria Executiva e Mariano Mar-
tinez Collado para vice-presidente. Esses dois eleitos 
se reuniram com alguns sócios convidados em 02-04-
1959 e completaram o quadro de Diretores Executivos 
dando à diretoria a seguinte formação: presidente: Jai-
me Ferrari; vice-presidente: Mariano Martinez Colla-
do; Secretário geral: Eduardo Frazatto; 1º secretário: 
Agnaldo Frazatto; 2º secretário: Benito Juares Lenci; 
tesoureiro geral - 1º tesoureiro: Waldir (Tica) Faustino; 
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2º tesoureiro: Orlando Inácio Niero; e diretor execu-
tivo: Mario Silva, irmão de dona Aurora Silva Carlos, 
viúva de Joaquim Carlos.

Com o Registro dos Estatutos Sociais no Cartório 
de Registros e Notas da cidade de Amparo estava juri-
dicamente constituído o Clube Náutico Joaquim Car-
los. O jataizeiro que se encontrava em terreno vago à 
beira do rio Jaguari e que tantos momentos divertidos 
proporcionou aos frequentadores do local passou a fa-
zer parte de um clube legalizado e que veio a engran-
decer o meio recreativo, esportivo e social de Pedreira.

Em 1977, desejando a Diretoria Executiva cons-
truir novas obras que viriam a ofertar mais entreteni-
mentos aos frequentadores, foram colocados títulos 
patrimoniais à venda com os quais foram agariados 
recursos financeiros para sustentar a execução do 
plano. A partir de então, o clube passou a ser fre-
quentado pelos proprietários dos títulos, pelos fun-
cionários da atual empresa PPC Santana e por alguns 
sócios remidos.

Ao longo de sua existência o clube foi presidido 
pelas seguintes pessoas:

1959/1960 Jaime Ferrari

1961/1962 Dr. Geraldo Simões Chaib

1963/1966 Pedro dos Santos Gouveia (2 mandatos)

1967/1968 José Braga da Silva

1969/1970 José Carlos Pintor (substituído por Irineu Frazatto no 
2º semestre de 1970)

1971/1972 Irineu Frazatto

1973/1974 Moacir Moretti

1975/1976 Sérgio Roberto F. S. Braga

1977/1980 Luís Viana Sposito (2 mandatos)

1981/1984 José Fernando Selingardi (2 mandatos)

1985/1986 Wainer Agostinho Scavassa 

1987/1988 Nelson Olivari 

1989/1990 José Carlos Lena 

1991/1992 Irineu Frazatto 

1993/1996 José Luiz Berlofa (2 mandatos)

1997/1998 José Carlos Pintor

1999/2000 José C. Pintor, que foi substituído pelo vice Antônio 
Ap. de Souza em 29-07-1999

2001/2002 Nelson Antônio Cremasco 

2003/2004 João Carlos Baccarelli 

2005/2008 Geraldo Pancatti (2 mandatos)

2009/2012 Carlos Laercio Zanini (2 mandatos)

Nota: Airton Policarpo não chegou a ser presiden-
te da Diretoria Executiva. Ele foi vice-presidente 
em dois mandatos e presidente do Conselho Deli-
berativo em um mandato.

Ao longo de sua existência, esse clube passou 
por admirável evolução. Aquele local que começou 

com uma corda amarrada em um jataizeiro (ainda exis-
tente) e um quiosque para se tomar caipirinha (Fig. 
268) passou a ter muitas obras, entre as quais se des-
tacam: piscinas adulto e infantil; sala com equipamen-
tos para musculação; sala de ginástica; sala de saunas; 
ginásio com quadra para vários esportes; quadra de 
areia para futebol; salão de festas com churrasqueira 
e tudo mais; bar, etc. (confira foto tirada na década de 
1990 na Fig. 269).
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Fig. 268 – Clube Náutico no início da década de 1950. 1. quiosque da caipirinha;  
2. praia no rio Jaguari; 3. quadra de vôlei e bola ao cesto; 4. jataizeiro

Fig. 269 – Foto da década de 1990. Vista aérea do Clube Náutico dentro do traçado
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L. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E  
INDUSTRIAL DE PEDREIRA

Data da fundação: 16-02-1966.
Fontes de informações: o próprio autor deste livro que 
presidiu a entidade por dois anos e deu a ela personali-
dade jurídica; site da entidade na internet; e depoimen-
tos do ex-presidente Geraldo Castelani.
Endereço: Rua Cezira de Queiroz, 337. Declarada de uti-
lidade pública municipal pela Lei nº 791, de 20-12-1973.

Tudo começou com um atrito havido entre co-
merciantes e contabilistas que em outras épocas eram 
chamados de “guarda-livros”. Eram eles que faziam as 
escritas fiscais e contábeis das empresas, cuidavam do 
pagamento da tributação, etc. Em troca de seus serviços, 
eles cobravam um valor mensal. No final do ano de 1965, 
os contabilistas se reuniram e decidiram cobrar dos clien-
tes mais uma mensalidade a título de “13º Salário”.

Essa cobrança extra provocou insatisfação e re-
volta nos pequenos empresários que se sentiram abu-
sivamente explorados. Houve discussão entre as par-
tes envolvidas. Uns pagaram e outros não. O ambiente 
entre as duas categorias ficou tumultuado. Os donos 
de escritórios de contabilidade mantiveram suas de-
cisões de cobrarem a mensalidade extra. E os empre-
sários revoltados, sob o comando do lojista Fernando 
Ferreira, decidiram fundar uma entidade representati-
va para defender seus direitos e interesses e, principal-
mente, criar um departamento contábil para atender 
às necessidades dos associados.

Com esse objetivo, os empresários reuniram-se 
na sede do E. C. Corinthians de Pedreira (atual Câmara 
Municipal), que fica na Rua Prof. João Alvarenga, nº 75. 
Essa reunião aconteceu às 21h do dia 16-02-1966, e foi 
criada então a Associação Comercial, Industrial e Agríco-
la de Pedreira que era identificada pela sigla ACIAP.

Os participantes dessa reunião, considerados 
sócios-fundadores, foram: Hamilton Bernardes, Álva-
ro Vilalva, Waldemar Broglio, Anis Jorge Chain, Elias 
Camasmie, Edmur Chiarini D'ugo, João Gallo Corato, 
José Marchi, Benjamin Lago, José Beluffi, José Valente, 
Pedro Cilotti, José Bergamini, Antônio Nobrega da Luz, 
Victório Carlotti, José Bento de Oliveira, Antônio Bor-
toletto, Archimedes (Néd) Piva, Antônio Rossetti, An-
tônio Barreto, Luiz Marchi, José Bigarelli, Ângelo Raul 
Cranchi, João Cassiani, Antônio N. Pozzebon, Aurélio 
Pereira Filho, Lourenço Paulela, Adelmo Lenci, José 
Odair Betanin, Irineu (Neo) Rodrigues e Antônio Gan-
zarolli Filho.

Não assinaram o livro de presença, porém assu-
miram cargos nos órgãos administrativos os seguintes 
empresários: Nelson Castelo, Primo Décimo Cavicchia, 
Pedro Rossetti, José Castelo, Salim Bellix, Natal Picolo-
mini, Manoel Polezi, Dirceu Fachini Avi, Santino Cave-

nachi, Luiz Alvarenga, Antônio Paulela, Daud Ancona, 
Antônio Thomaz Atizani, Silvio Lenzi, Danilo Lenci, José 
Consoni e Gervasio Lazarini.

Aprovada a criação da ACIAP, a Assembleia deter-
minou que a entidade seria administrada por uma Dire-
toria Executiva composta de dez membros, um Conselho 
Deliberativo composto por 23 membros e um Conselho 
Fiscal composto por 14 membros. Realizou-se então a 
eleição para preenchimento dos cargos que tiveram a 
seguinte formação: Diretoria Executiva - Presidente: Fer-
nando Ferreira; 1º vice-presidente: Hamilton Bernardes; 
2º vice-presidente: Álvaro Vilalva; 3º vice-presidente: 
Waldemar Broglio; 1º secretário: Aniz J. Chain; 2º secre-
tário: Nelson Castelo; 3º secretário: Elias Camasmie; 1º 
tesoureiro: Edmur Chiarine D’ugo; 2º tesoureiro: Pedro 
Rossetti e 3º tesoureiro: João Gallo Corato.

O Conselho Deliberativo foi constituído por: An-
tônio Bortoletto, José Bigarelli, José Bento de Oliveira, 
Adelmo Lenci, Luiz Marchi, José Odair Betanim, José Cas-
telo, Lourenço Paulela, João Cassiani, Santino Cavenachi, 
Dirceu Fachini Avi, Salim Bellix, Natal Picolomini, Antônio 
Nobrega da Luz, Antônio Paulela, Luiz Alvarenga, José 
Consoni, Daud Ancona, Antônio Thomáz Atizani, Silvio 
Lenzi, Danilo Lenci, Gervasio Lazarini e Irineu Rodrigues.

O Conselho Fiscal foi constituído por: Aurélio Pe-
reira, Archimedes Piva, Ângelo Raul Cranchi, Pedro Cilotti, 
Benjamin Lago, José Valente, José Bergamini, José Beluffi, 
José Marchi, Primo Décimo Cavicchia, Victório Carlotti, 
Antônio N. Pozzebon, Antônio Rossetti e Antônio Ganza-
rolli Filho.

Mesmo sem elaborar os Estatutos Sociais e re-
gistrar a entidade nos órgãos competentes, como o 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, a Receita 
Federal, o Instituto Previdenciário etc., a ACIAP entrou 
em funcionamento e implantou o departamento para 
prestar serviços contábeis e ainda criou o SPC (Serviço 
de Proteção ao Crédito) que, além de informar os co-
merciantes sobre os clientes inadimplentes, conseguia 
recuperar pagamentos considerados perdidos. Os re-
cursos financeiros da entidade eram poucos. Mas mes-
mo assim ela amparava, dentro do possível, os empre-
sários, principalmente os da área comercial.

A partir do ano de 1969 houve a tentativa de se 
criar e manter um SPC para servir as indústrias, prin-
cipalmente as cerâmicas, que eram muito exploradas 
pelos caloteiros que vinham de outras cidades. Vários 
deles compravam de uma indústria e não pagavam. 
Depois compravam de outra empresa e não pagavam 
também, e uma de cada vez era golpeada pelos calo-
teiros, muitos dos quais já eram famosos em Pedreira. 
Os prejuízos que muitas indústrias tiveram com esses 
clientes inescrupulosos foram consideráveis.

A Associação Comercial tentou elaborar um cadas-
tro com os nomes dos caloteiros e colocá-lo à disposição 
dos ceramistas. Para que esse objetivo fosse atingido, 
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era necessário que as empresas fornecessem uma rela-
ção com os nomes e outros dados de seus devedores, 
mas isso não aconteceu. Boa parte dos industriais tinha 
medo que por meio dessa relação seus concorrentes lhes 
tomassem o cliente, mesmo que caloteiro. Não foram 
apenas os empresários os prejudicados. A própria cidade 
foi prejudicada, pois, a cada calote, era dinheiro a menos 
que circulava na economia de Pedreira.

No dia 09-04-1969, houve eleição para preen-
cher os quadros administrativos, fato que ocorreu de 
acordo com o disposto nos Estatutos Sociais da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), que 
serviu de modelo para sua coirmã pedreirense. Os elei-
tos foram: Diretoria Executiva - presidente: Edgardo 
Luis Steula; vice-presidente: Antônio Thomaz Atizani; 
1º tesoureiro: Sérgio Pozza; 2º tesoureiro: Alceu Bo-
netto; 1º secretário: Eliezer Ferreira de Paula; 2º secre-
tário: Wilson Ferreira da Silva.

Para o Conselho Consultivo foram eleitos: Ayr-
ton Amaral Gonçalves, Aniz Jorge Chain, Antônio Gan-
zarolli Filho, Dácio Joubert Volpin, Danilo Lenci, Dario 
Zanini, Elias Camasmie, Geraldo de Oliveira, José Belu-
ffi, José Bergamini, Sanchini Rached, Walter Bortoletto 
e Waldemar Broglio.

Essa diretoria registrou o Estatuto Social em 
Cartório, publicou-o no Diário Oficial do Estado do dia 
13-08-1970 e registrou a entidade nos demais órgãos 
competentes, e com isso a Associação Comercial e In-
dustrial de Pedreira passou e ter personalidade jurídi-
ca. A partir de então, a funcionária Luiza Polizél, que 
ganhava meio salário mínimo, teve sua carteira profis-
sional assinada e passou a receber salário integral e a 
gozar de todos os direitos legais. A Associação deixou 
de representar a agricultura e assim sua sigla passou 
para ACIP, no lugar de ACIAP.

Além dos serviços instituídos e colocados à 
disposição dos associados rotineiramente, a ACIP 
prestou, dentre outros, dois relevantes serviços à co-
letividade pedreirense: 1º - quando o presidente da 
Associação se apresentou protocolarmente ao prefei-
to municipal, sr. Oswaldo Teixeira de Magalhães, foi 
informado que desde 20-01-1964 havia sido aprova-
da a Lei nº 441 que criava a Feira Industrial de Pe-
dreira, porém nada havia saído do papel, então con-
vidou Edgardo Luis Steula para compor a comissão 
organizadora para implantá-la. O convite foi aceito 
e assim começou a famosa FIP que tanto represen-
tou para Pedreira e que talvez teve forte influência 
na formação do fabuloso turismo comercial que se 
instalou na Praça Cel. João Pedro e que está se pro-
liferando pela cidade, principalmente pelas avenidas 
Antônio Serafim Pettean e Wanderley José Vicentini; 
2º - outra atuação importante da ACIP em benefício 
da comunidade foi na área da Segurança Pública. O 
governo do Estado de São Paulo não dispensava à 

Pedreira o necessário para que a população contasse 
com uma boa proteção policial. Faltava pessoal, tanto 
na Polícia Civil como na Militar. Faltavam viaturas e 
até combustível para as poucas e precárias viaturas 
existentes. A fim de tentar melhorar a situação da se-
gurança pública, o então presidente da ACIP, Antônio 
Thomaz Atizani, no ano de 1983 fez uma campanha 
junto aos empresários e conseguiu arrecadar recur-
sos financeiros para comprar duas viaturas: uma nova 
e outra usada. Ambas foram doadas à Policia Militar.

O comando da Polícia Militar, sempre que con-
sultado sobre a questão da segurança em Pedreira, 
alegava, entre outras carências, a falta de viaturas. 
Deveriam então as duas viaturas doadas pela comu-
nidade pedreirense, por meio da ACIP, melhorar o 
desempenho da Polícia Militar em prol de nossa co-
munidade. No entanto, num ato de menosprezo com 
a cidade de Pedreira, a viatura nova foi levada para 
a cidade de Mogi Guaçu, e Pedreira, que havia feito 
o investimento para obter mais segurança continuou 
ouvindo as desculpas que a polícia estava carente 
de recursos materiais. Todos da ACIP e da Comissão 
pró-segurança reconheceram que um erro havia sido 
cometido. As viaturas deveriam permanecer como 
propriedade da ACIP e cedidas à Polícia Militar em 
regime de comodato.

Lutando de forma determinada pela melhoria 
da segurança em Pedreira, o presidente Antônio T. Ati-
zani encarregou o autor deste livro para organizar uma 
comissão a fim de tratar do assunto. O resultado foi 
que, agindo de acordo com a legislação em vigor na 
época, foi criada a Guarda Cidade de Pedreira, pois as 
entidades paramilitares estão subordinadas a normas 
especiais e diferentes das sociedades civis.

Essa entidade, que recebeu a sigla de GCP, foi pre-
sidida durante três anos pelo autor deste livro e, segundo 
informações do então cabo Corsi (atual Prof. João Eduar-
do Corsi), tão logo a GCP entrou em atividades as ocor-
rências noturnas foram reduzidas em 66%. Essa guarda 
apoiava e assessorava as Polícias Civil e Militar e recebia o 
apoio e a proteção de todas as autoridades em atividade 
em Pedreira. Algum tempo mais tarde, a Prefeitura de Pe-
dreira criou a Guarda Municipal.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ACIAP/ACIP. Funda-
da no dia 16-02-1966. Iniciou atividades num salão aluga-
do na Rua XV de Novembro, nº 622, e mudou-se em 1968 
para o nº 753 da mesma rua. Em 1969, o autor deste li-
vro, que era presidente da entidade, cuidou da parte bu-
rocrática e, procedendo aos devidos registros nos órgãos 
competentes, deu personalidade jurídica à ACIP, que 
deixou de ser ACIAP, pois não havia mais vínculo com o 
setor agrícola. Os extratos dos Estatutos Sociais foram pu-
blicados no Diário Oficial do Estado do dia 13-08-1970, p. 
28. Nessa mesma oportunidade foi criado um Regimento 
Interno para normalização das atividades da Associação.
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Nota: Pouco tempo após entrar em vigor o novo 
Código Civil (Lei nº 10.406, de 10-01-2002) foi al-
terado o nome de Associação Comercial e Indus-
trial de Pedreira (ACIP) para Associação Comer-
cial e Empresarial de Pedreira (ACE Pedreira).

PRÉDIO PRÓPRIO. Foi o ex-presidente Ayrton 
Amaral Gonçalves, em seu mandato exercido entre os 
anos de 1979/1981, que adquiriu uma casa na Rua Ce-
zira de Queiroz, nº 337. Foi uma ação arrojada dele e 
de sua diretoria. Fizeram campanha junto aos associa-
dos para conseguir o dinheiro para pagar o imóvel. No 
mandato do ex-presidente Geraldo Castelani (julho de 
1987/abril de 1989), a casa adquirida foi demolida e no 

local foi construído o sobrado que passou a ser a sede 
própria da ACE Pedreira. O pavimento térreo abriga o 
escritório onde se desenvolvem as atividades diárias 
na associação, e no superior encontra-se um amplo sa-
lão onde se realizam as reuniões dos órgãos adminis-
trativos e que, às vezes, é cedido para terceiros para a 
realização de eventos.

A ACE Pedreira se mantém atualizada e usu-
fruindo da moderna informática.

A entidade pedreirense assinou um contrato de 
parceria com a Boa Vista Serviços e, em consequência, 
está integrada a uma rede de mais de 2.000 entidades 
representativas em todo Brasil, passando a ter aces-
so a um banco de dados com mais de 350 milhões de 
in¬formações e outras vantagens que são colocadas à 
disposição de seus associados.

As pessoas que presidiram a Diretoria Executiva  
da Associação ao longo de sua existência foram:

02-1966 a 02-1968 Fernando Ferreira
06-1968 a 07-1968 Antônio Thomaz Atizani  (mandato parcial)
07-1968 a 08-1968 Luiz Francisco Novo  (mandato parcial)
08-1968 a 10-1968 Melhem David Areff Rached (mandato parcial) 
10-1968 a 04-1969 Antônio Thomaz Atizani (mandato parcial)
04-1969 a 04-1971 Edgardo Luis Steula 
04-1971 a 04-1973 Nelson Castelo
04-1973 a 04-1975 Ayrton Amaral Gonçalves
04-1975 a 01-1976 Laercio Murer  (mandato parcial) 
04-1977 a 04-1979 Antônio Thomaz Atizani  
04-1979 a 04-1981 Ayrton Amaral Gonçalves 
04-1981 a 04-1982 Ayrton Amaral Gonçalves (mandato parcial)
04-1982 a 04-1983 Horácio Lopes Júnior (mandato parcial)
04-1983 a 02-1984 Antônio Thomaz Atizani (mandato parcial)
02-1984 a 04-1985 Pedro Cilotti   (mandato parcial)
04-1985 a 04-1987 José Carlos Valente
07-1987 a 04-1989 Geraldo Castelani
04-1989 a 04-1991 José Carlos Valente
04-1991 a 07-1991 Adalberto Rossetti (mandato parcial)
07-1991 a 04-1993 Hélio Vilalva
04-1993 a 04-1997 Leonildes Bonetto de Marco (2 mandatos)
04-1997 a 04-1999 Andre Roberto Cavicchia
04-1999 a 04-2003 Oscar Reginaldo Geremias (2 mandatos)
04-2003 a 04-2005 Luis Antônio Camilotti
04-2005 a 04-2009 José Edmur Ariolli (2 mandatos)
04-2009 a 04-2011 Luis Carlos Pavan

Nas páginas seguintes, uma galeria de fotos dos ex-presidentes extraída do  
site desta associação na internet (www.acepedreira.com.br).



Galeria  de  Ex-Presidentes

Luiz Carlos Pavan
04-2009 a 04-2013
04-2011 a 04-2013

Oscar Reginaldo Geremias
04-1999 a 04-2001 
04-2001 a 04-2003 

Helio Vilalva
07-1991 a 04-1993

Jose Edmur Ariolli 
04-2005 a 04-2007 
04-2007 a 04-2009

Andre Roberto Cavicchia 
04-1997 a 04-1999

Adalberto Rossetti 
04-1991 a 07-1991

Luis Antonio Camilotti
04-2003 a 04-2005

Leonilda Bonetto de Marco
04-1993 a 04-1995 
04-1995 a 04-1997

Jose Carlos Valente 
04-1989 a 04-1991



Geraldo Castelani
07-1987 a 04-1989

Pedro Cilotti 
02-1984 a 04-1985

Ayrton Amaral Gonçalves 
04-1979 a 04-1981

Jose Carlos Valente 
04-1985 a 04-1987

Ayrton Amaral Gonçalves 
04-1981 a 04-1982

Antonio Thomaz Atizani 
04-1977 a 04-1979

Antonio Thomaz Atizani 
04-1983 a 02-1984

Horacio Lopes Junior 
04-1982 a 04-1983

Laercio Murer 
04-1975 a 01-1976



Ayrton Amaral Gonçalves 
04-1973 a 04-1975 

Antonio Thomaz Atizani 
06-1968 a 07-1968 
10-1968 a 04-1969

Fernando Ferreira
16-02-1966 a 08-02-1968

Nelson Castelo 
04-1971 a 04-1973

Luiz Francisco Novo 
07-1968 a 08-1968

Edgardo Luis Steula 
04-1969 a 04-1971

Melhem David Areff Rached 
08-1968 a 10-1968
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M. ROTARY CLUB DE PEDREIRA

Data da fundação: 15-01-1967.
Fontes de informações: histórico fornecido pelo pre-
sidente da entidade, Luiz Antônio Cozer, e o autor 
deste livro.

Pedreira teria aproximadamente 15.000 
habitantes quando o Rotary Club da cidade de Amparo 
conversou com Renato Bacci, industrial e agricultor, 
Aniz Jorge Chain, comerciante, e José Nazareno Oazi, 
engenheiro civil, todos residentes em nossa cidade, e 
com eles tratou-se sobre a possibilidade e o interesse 
em se fundar um Rotary Club em Pedreira. Houve o 
interesse e coube, então, aos três cidadãos acima 
citados a tarefa de coordenar os trabalhos necessários 
à organização e à fundação da entidade e convidar 
outras pessoas para dela participarem. A Entidade 
foi fundada e os sócios-fundadores, em número de 
21, foram: Renato Bacci, Ayrton Amaral Gonçalves, 
Walfrids Antônio Poloni, José Nazareno Oazi, Aniz 
Jorge Chain, Antônio Ganzarolli Filho, Daud Ancona, 
Salim Bellix, Roberto Pazzoto, Oswaldo Beneduzzi, 
Américo Pierri, Milton Walter Setembro, João Gallo 
Corato, José Egidio Alvarenga, Valentin Senatore, 
Hélio Bonetto, Dario Zanini, Eduardo Frazatto, José 
Braga da Silva, Alvaro Ricci e Aurélio Souza Pinto.

A primeira diretoria foi composta pelos seguintes 
Rotarianos: presidente: Renato Bacci; vice-presidente: 
José Braga da Silva; 1º secretário: José Nazareno Oazi; 
2º secretário: Oswaldo Beneduzzi; 1º tesoureiro: João 
Carlos Corato; 2º tesoureiro: Aniz Jorge Chain; diretor de 
protocolo: Milton Walter Setembro; diretores sem pasta: 
Valentin Senatore, Antônio Ganzarolli Filho e Alvaro Ricci.

Entre os muitos serviços prestados pelo Rotary à 
comunidade pedreirense, destacam-se:

• em fevereiro de 1976 instalou, em parceria com 
a Prefeitura Municipal, uma creche para atendi-
mento de 100 crianças. Essa instituição fica na 
Av. Joaquim Carlos, nº 503, na Vila São José;

• criou e manteve a Guarda Mirim que funcio-
nou de 1968 até 1971;

• apoiou a fundação do Grupo de Escoteiros 
Águas Correntes, registrado UEB 273, que 
atuava com cerca de 60 escoteiros;

• criou em Pedreira o “Bazar da Pechincha”, even-
to destinado a angariar recursos financeiros 
para cobrir despesas com suas obras sociais.

Além de outras atividades, o Rotary colaborou 
financeiramente na construção do prédio da APAE. O 
clube e os rotarianos estimulam sempre as boas ações 
praticadas por terceiros. Destaca-se ainda o fato de o 

Rotary pedreirense ser o padrinho de fundação do Ro-
tary Club da cidade de Jaguariúna.

Relação dos sócios do clube premiados com o 
título “Companheiros Paul Harris” por seus méritos 
como colaboradores e doadores: Renato Bacci (in me-
morian), Aniz Jorge Chain (in memorian), Dario Zanini, 
Antonio Bonetto, Mario Leonardi, Walfrids Antonio Po-
loni e Pedro Cilotti.

Presidentes do Rotary
1967 Renato Bacci (15-01 a 30-06)

1967/1969 Renato Bacci (2 mandatos)
1969/1970 Ayrton Amaral Gonçalves 
1970/1971 Dario Zanini 
1971/1972 Walfrids Antonio Poloni
1972/1973 Salim Bellix 
1973/1974 João Gallo Corato 
1974/1975 Armando Luiz Marinelli 
1975/1976 Pedro Cilotti
1977/1978 Aniz Jorge Chain
1978/1979 Hélio Bonetto
1979/1980 Mario Leonardi
1980/1981 Américo F. B. F. Valente
1981/1982 Nelson Castelo
1982/1983 Dario Zanini
1983/1984 Sidnei Siloto
1984/1985 Wilson Corazza
1985/1986 Walfrids Antonio Poloni
1986/1987 Clóvis Savariego
1987/1988 Mario Leonardi
1988/1989 Sérgio R. F. S. Braga
1989/1990 José Roberto Pedroso Alves
1990/1991 Pedro Luís Moratori
1991/1992 Renato Bacci
1992/1993 Ayrton Amaral Gonçalves
1993/1994 Walfrids Antonio Poloni
1994/1995 Sérgio R. F. S. Braga
1995/1996 José R. P. Alves
1996/1997 Antonio Carlos C. Chain
1997/1999 Luiz Antonio Cozer (2 mandatos)
1999/2000 Pedro Cilotti
2000/2001 Walter José Sachi
2001/2002 Marco Antonio Betiol
2002/2003 Pedro Cilotti

2003 Antonio Luiz Cozer
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N. LIONS CLUBE DE PEDREIRA 

Data da fundação: 05-05-1967.
Clube Padrinho: Lions Clube da cidade de Amparo.
Fonte de informação: o autor deste livro, que presidiu 
a APAE na época da construção de sua sede própria e 
foi também membro desse clube.

Os diretores do Lions Clube da cidade de Ampa-
ro, no ano de 1967, julgaram que a cidade de Pedreira 
se encontrava em condições de contar com os serviços 
de um Lions Clube. Puseram-se em ação e coordena-
ram todo o trabalho de fundação dessa entidade, o 
que, de fato, ocorreu em 5 de maio de 1967. Os sócios-
-fundadores foram:

Aldo Vilalva, Antonio Carlos Camilotti, Antonio 
José Pires, Arthur de Almeida Moreira Filho, Cláudio 
Lopes, Dirceu de Marco, Edmur Chiarini D'ugo, Elias 
Camasmie, Fernando Ferreira, Horácio Lopes Júnior, 
Irineu Ancona, José Alfredo Sitta, José Cilotti, José 
Homéro Corrêa, Melhen Areff David Rached, Nelson 
Henrique da Silva, Roberto Selingardi, Sérgio Roberto 
Ferreira da Silva Braga e Tarcísio Pires.

Esse clube teve muitos períodos de grandes e 
relevantes atividades em favor da comunidade e prin-
cipalmente em prol dos pobres. Concedeu muitas con-
sultas com oftalmologistas e posterior entrega gratuita 
de óculos também. Distribuiu muitos cobertores e pa-
nelas para os pobres. Fez promoções junto à popula-
ção sobre prevenção de diversas doenças, inclusive o 
diabetes. Enfim, foram incontáveis as campanhas fei-
tas por esse clube. E um fato digno de nota: durante o 
período em que se construía o prédio da APAE, várias 
foram as vezes que convidaram o presidente da APAE 
para jantar no clube e lhe entregaram um cheque com 
valor considerável para ajudar nas despesas com a 
compra de materiais.

Ao longo de sua história, o Lions Clube de Pe-
dreira foi presidido pelas seguintes pessoas (ao lado do 
nome do presidente está o nome da domadora):

1967/1969 Nelson Henrique da Silva - Dalila
1969/1970 Arnaldo Silveira Lima - Eunice
1970/1971 Dirceu de Marco - Leonildes
1971/1972 Horácio Lopes Jr. - Elza
1972/1973 Melhen Areff David Rached - Margarida
1973/1974 Sérgio Roberto Ferreira da Silva Braga - Iara
1974/1975 Celso Sylvio Steula - Antonia de Lourdes
1976/1977 Eugênio Ganzarolli - Iolanda
1977/1978 Melhen Areff David Rached - Margarida
1978/1979 Francisco Vital Janotti - Nair

1979/1980 José Valente - Wilma
1980/1981 Eugênio Ganzarolli - Iolanda
1981/1982 Luiz Irineu Panini - Elizabet
1982/1983 José Valente - Wilma
1983/1984 Melhen Areff David Rached - Margarida
1984/1985 Eugênio Ganzarolli - Iolanda
1986/1987 Moacir Gasparini - Valdete
1987/1988 José Gilberto Gonçalves Jampaulo - Beni
1988/1989 Paulo Aderbal Siqueira Monti - Irene
1989/1990 Francisco Vital Janotti - Nair
1990/1991 Airton Pintor - Regina
1991/1992 Paulo Aderbal Siqueira Monti - Irene
1992/1993 João Eduardo Corsi - Tereza
1993/1994 Melhen Areff David Rached - Margarida
1994/1995 Silvio Piffer - Vera
1995/1996 Jairo Gouveia Goulart Filho - Ana
1996/1997 José Valente - Wilma
1997/1998 Cláudio Thomazini - Ana Lourdes 
1998/1999 Francisco Vital Janotti - viúvo

O. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA DE LOUÇA DE 

PÓ DE PEDRA, DA PORCELANA E DA LOUÇA 
DE BARRO DE PEDREIRA

Fundado em: 13-11-1967.
Fontes de informações: Leis Municipais citadas nes-
ta história; jornais “O Pedreira” com as datas citadas 
nesta história; o próprio autor deste livro, colega de 
trabalho e amigo de Gumercindo Lopes, o “Tutu”, ex-
-presidente do Sindicato; e Santino Maziero, um dos 
pioneiros do movimento sindical.
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 361.

Já estavam instaladas as indústrias cerâmicas 
que a partir da década de 1940 impulsionaram o cres-
cimento de Pedreira. Era considerável a quantidade de 
trabalhadores que atuavam nessas empresas e eles 
não contavam com uma entidade que os orientassem 
sobre seus direitos e deveres e os defendessem quan-
do estivessem em conflito com os empresários.

Baiano, mais tarde, Baiano do Sindicato, dizia 
que seu nome era Inocêncio Conceição e teria nascido 
na cidade de Jacareí (SP). Esse senhor apareceu em Pe-
dreira trabalhando na Porcelana Artística Joana D’Arc 
Ltda. como ajudante de caminhão e fazia também ou-
tros serviços, sempre fora da fábrica. Ele não trabalha-
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va em nenhuma linha de produção.
A pedido do autor deste livro, sr. Walter Rossetti 

Filho, encarregado do setor do pessoal dessa empre-
sa, procurou mas não encontrou o nome de Inocên-
cio Conceição nos livros de registros de empregados. 
Sabe-se que houve pequeno atrito entre as partes 
quando Baiano desligou-se do trabalho com Amadeu 
Canesso, que era sócio-proprietário da Porcelana Artís-
tica Joana D‘Arc Ltda. Baiano trabalhou também que-
brando pedras no bairro do Entre Montes e em obras 
da Companhia Hidrelétrica Jaguari. Esse fato não dei-
xou registros.

Maria de Lourdes (Japa), filha adotiva de Baia-
no, sobre ele narrou o seguinte relato: sua mãe, Ma-
ria, havia namorado um senhor de nacionalidade ja-
ponesa e engravidou. O japonês desapareceu. Maria, 
grávida, começou a namorar com Baiano e esse na-
moro se transformou numa união estável. Surgiram 
então boatos e comentários sobre a decisão de Maria 
doar a criança tão logo ela nascesse. Baiano foi contra 
essa decisão. Mas por via das dúvidas, quando Ma-
ria internou-se na maternidade para dar à luz, Baiano 
se postou na porta do Hospital e Maternidade Hum-
berto Piva e ali passava as noites zelando para que a 
criança não fosse doada. E de fato não foi. Embora 
não sendo sua filha, ele a tratou sempre com respeito 
e muito amor.

Baiano faleceu vítima de grave enfermidade. 
Seu longo sofrimento foi amenizado pela assistência, 
pelo carinho e pelos cuidados de sua filha adotiva, a 
Japa, que esteve ao seu lado até o momento de sua 
morte. Maria de Lourdes fala com emoção de um epi-
sódio que pode ser considerado um capricho do desti-
no: Baiano foi contra sua doação quando ela nasceu e 
passou noites sem dormir para assegurar que sua filha 
adotiva não se separasse da família. E ela esteve ao seu 
lado, tratando-o e amenizando seu sofrimento até seu 
último momento de vida.

Em sua homenagem, há uma rua em Pedreira 
com o nome de Inocêncio Conceição. No entanto, a 
própria Maria de Lourdes (Japa), sua filha adotiva, diz: 
“esse nome foi-lhe dado por ocasião em que Getúlio 
Vargas implantou a ditadura no Brasil em 24-10-1930”.

 Japa relata a seguinte história: “Baiano era um 
comunista militante no Rio de Janeiro e pertencia a 
um grupo comandado por Olga Benário, esposa de 
Luiz Carlos Prestes, que se mantinha em constante 
preparação para ações revolucionárias. Getúlio Var-
gas, que era um anticomunista, implantou a ditadura 
e mandou prender os adeptos de Luiz Carlos Prestes 
em todo Brasil”.

Nunca se soube o nome de batismo do Baiano. 
Mas ele, sabendo da perseguição, partiu em fuga e, em 

alguma cidade do Vale do Paraíba, conseguiu junto com 
algum companheiro comunista uma nova certidão de 
nascimento com o falso nome de Inocêncio Conceição.

Em Pedreira, nos locais em que trabalhava, ele 
orientava outros trabalhadores para procurarem a 
Promotoria Pública em busca de seus direitos. Fala-
va muito sobre direitos trabalhistas. Graças a essas 
orientações, os trabalhadores, sempre que estavam 
em litígio com as empresas, procuravam a orienta-
ção de Baiano que devia receber alguma recompensa 
pelo que fazia. Baiano conhecia bem a CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas).

Após algum tempo, Baiano alugou uma peque-
na sala na Rua XV de Novembro, mais ou menos na 
altura dos números 240 a 250, e nessa sala colocou 
uma mesa e atendia os que o procuravam em busca 
de orientação. Ele devia ter alguma recompensa, pois 
nesse local ele ficava o dia todo. As fábricas progre-
diam, ampliavam suas instalações e aumentavam seus 
quadros de funcionários. Em consequência, o movi-
mento no escritoriozinho de Baiano também aumen-
tava. Um grupo de pessoas passou a frequentar sua 
sala e mostrar interesse na evolução da defesa das 
causas trabalhistas. Formou-se então uma associação 
cuja personalidade jurídica não foi possível encontrar 
registros.

No ano de 1960, Gumercindo Lopes (Tutu) teve 
uma demanda trabalhista na Porcelana São Sebastião 
onde trabalhava. Afastou-se do trabalho, ingressou 
com a causa no Poder Judiciário, aproximou-se da As-
sociação, disputou a presidência da entidade com Baia-
no e venceu. Ali foi iniciada a carreira de Gumercindo 
Lopes, o Tutu, como líder sindical. Com Gumercindo 
estavam Santino Maziero na tesouraria e Antonio Cas-
siani Filho na secretaria.

Pouco tempo depois, Tutu, Maziero e Cassiani 
deixaram o escritoriozinho onde trabalhava Baiano e 
alojaram a Associação em uma sala que o então prefei-
to Oswaldo Teixeira de Magalhães cedeu no prédio da 
Prefeitura. Mais tarde, mudaram-se novamente para a 
Rua XV de Novembro, dessa vez no nº 179, que era um 
local onde os irmãos Broglio mantinham um estúdio 
fotográfico.

Os líderes trabalhistas decidiram então que 
havia chegado a hora de contar com uma assistência 
bem mais ampla. Um sindicato que representasse a ca-
tegoria ceramista seria o ideal. Iniciou-se então o mo-
vimento para transformar a Associação num sindicato 
de classe que teve seu reconhecimento oficial publica-
do no Diário Oficial da União (DOU) de 10-01-1968. O 
reconhecimento foi assinado pelo Ministro Jarbas Pas-
sarinho em 13-11-1967. 

Não foi fácil conseguir a carta de reconhecimento 
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do sindicato. Entre as várias exigências legais havia uma 
que determinava o número mínimo de trabalhadores fi-
liados. Tutu e seus companheiros encontravam dificulda-
des em filiar os trabalhadores, pois tinham medo de se-
rem despedidos pelos patrões. Assim, o jovem Tutu ficava 
sem o quórum necessário para fundar o sindicato.

De acordo com a legislação da época, o empre-
gado que estivesse trabalhando há menos de dez anos 
na mesma empresa, se despedido, teria direito a re-
ceber, além do saldo de salário, férias etc., mais um 
salário para cada ano trabalhado. Quando o emprega-
do estivesse trabalhando na empresa por mais de dez 
anos, ao ser demitido, ele tinha direito a receber dois 
salários para cada ano trabalhado.

Essa determinação legal tornava tal demissão qua-
se impraticável. Eram raríssimos os casos em que um em-
pregado com mais de dez anos de casa fosse dispensado, 
pois sua indenização era muito alta para a empresa e até 
mesmo inconveniente. Muitas vezes, ao ultrapassar os 
dez anos de casa, como se dizia na época, o trabalhador 
abusava de sua estabilidade e passava a produzir menos 
e até a causar outros problemas. Nem todos agiam assim. 
Muitas vezes, quando isso ocorria, surgiam os acordos 
entre as partes e o empregado acabava recebendo entre 
40% e 60% de seus direitos.

Para chegar à quantidade suficiente de filiados 
a fim de conseguir a carta de reconhecimento do sin-
dicato, Gumercindo Lopes partiu em busca dos tra-
balhadores que estavam empregados há mais de dez 
anos na empresa e, portanto, tinham estabilidade. Isso 
dificultava muito sua dispensa do emprego. Tutu con-
seguiu a legalização do sindicato em 13-11-1967 com 
o competente registro no Ministério do Trabalho. Com 
tudo legalizado, havia chegado o momento das elei-
ções para formar o primeiro quadro administrativo. A 
eleição ocorreu nos dias 15 e 16 de março de 1968, 
e em 7 de abril de 1968 tomaram posse os seguintes 
dirigentes: presidente: Gumercindo Lopes (Tutu); se-
cretário: Antonio Cassiani Filho; tesoureiro: Santino 
Maziero; e os suplentes: Ozório Bolzani, Antonio Rosa 
Caputo e Geraldo Tonelotti.

Para o Conselho Fiscal, foram eleitos: Luiz Apa-
recido Catim, Alcides Curti e Aparecido Galli Cinatti; 
e para a suplência os eleitos foram Pedro Tonelotto, 
Marcilio Caetano Nascimento e Sebastião dos Santos. 
Como delegados junto ao Conselho da Federação fo-
ram eleitos Oswaldo Rodrigues Jorge, Milton Nasci-
mento e Gumercindo Lopes.

O sindicato estava legal e juridicamente consti-
tuído. Suas Assembleias eram realizadas na sede social 
do Esporte Clube Corinthians de Pedreira, na então 
Praça 31 de Março, que é a atual Praça Ângelo Ferrari. 
Na verdade, a antiga sede do Corinthians fica na Rua 

Prof. João Alvarenga, nº 75. Também a sede do E. Clu-
be Santa Sofia, na Rua Antonio Pedro, nº 207, era utili-
zada para suas Assembleias.

Os diretores tinham anseios maiores. Desejavam 
uma sede própria com amplitude que a tornasse digna 
de atender às necessidades do sindicato que represen-
tava os trabalhadores que impulsionavam o progres-
so de Pedreira. E partiram para uma corajosa luta. O 
jornal “O Pedreira”, do dia 19-12-1970, publicou um 
Edital do Sindicato convocando uma Assembleia Geral 
Extraordinária, na qual a matéria a ser tratada era a 
autorização para a diretoria comprar um prédio onde 
seria a sede da entidade. A autorização foi aprovada.

“O Pedreira”, do dia 20-11-1972, publicou 
uma matéria assinada por Gumercindo Lopes (Tutu), 
Ozório Bolzani e Santino Maziero, informando que 
por Cr$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil cruzeiros), 
dos quais Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) 
à vista e o restante em 22 parcelas mensais de Cr$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros), o sindi-
cato adquiriu o prédio da Rua XV de Novembro, nº 
361, esquina com Rua Pedro Ferrari, onde no passa-
do alojou um teatro e depois o cinema de Pedreira.

De acordo com o comunicado, todo dinheiro apli-
cado na compra do prédio foi fruto de arrecadações junto 
aos associados. Nesse comunicado informaram que aca-
baram de efetuar o pagamento da última parcela referen-
te à compra e que estavam reformando o prédio, adap-
tando-o para ser a sede do sindicato.

Para cobrir as despesas com a reforma, solicita-
ram e obtiveram a contribuição mensal das seguintes 
empresas: Indústria de Porcelana Joana D’Arc, Porce-
lana São Paulo, Porcelana São João, Cerâmica Nossa 
Senhora de Fátima, Porcelana Santa Rosa Ind. e Com., 
Indústria de Porcelana Bela Vista, Cerâmica Santa Isa-
bel, Cerâmica São Gabriel, Porcelana Sagrado Cora-
ção de Jesus, Cerâmica Vera Cruz, Cerâmica São José, 
Cerâmica Santana, Cerâmica Santa Terezinha e Cerâ-
mica Corcovado.

Essas informações estão contidas em artigo as-
sinado por LAO (Lazaro Alves de Oliveira) publicado no 
jornal “O Pedreira” de 21-02-1976.

Autorizada pelas Leis Municipais nºs 775, de 02-
08-1973, 805 de 16-05-1974; e 856, de 08-05-1975, a Pre-
feitura Municipal concedeu ao sindicato Cr$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil cruzeiros) para serem empregados nas 
obras de sua sede. Foram prefeitos nessa época Sérgio 
Ferrari Rossi e Eugênio Ganzarolli. Houve outras empre-
sas que contribuíram com as obras do sindicato, porém 
de forma esporádica, e não mensalmente.

O dia 07-06-1975 foi uma data marcante para 
Pedreira, pois o sindicato inaugurava sua sede social. 
O jornal “O Pedreira” dessa mesma data assim noti-
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ciou o fato (conforme consta):

“SINDICATO INAUGURA SUA SEDE

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Cerâmica de Louça de Pó de Pedra, da Porcelana e da 
Louça de Barro de Pedreira inaugurará, hoje, sua ma-
jestosa sede, com 497 m² de construção, tendo gasto 
aproximadamente, entre aquisição do prédio e refor-
ma, um milhão de cruzeiros. O prédio é dotado de sala 
para presidência e Secretaria; duas salas para Gabinete 
Dentário; com um moderno bar e depósito reservado e 
um moderníssimo salão de festas com 200 m², conten-
do o mesmo, palco e camarim. Todas as dependências 
contam com sanitários próprios. O Bar já se encontra 
modernamente equipado o mesmo acontecendo com 
um dos Gabinetes Odontológicos.

A inauguração dar-se-á hoje, as 17,oo horas, 
constando de corte de fita simbólica e bênção das ins-
talações; composição da mesa que dirigirá os traba-
lhos das solenidades e; execução do Hino Nacional pela 
Corporação Musical Santana. Após as solenidades será 
efetuada a visita as dependências do prédio e em se-
guida será servido um delicioso coquetel. Encerrando 
as solenidades será realizado seu primeiro baile.

A Diretoria está assim constituída: Presidente: 
Gumercindo Lopes; Secretário: Ozório Bolzani; Te-
soureiro: Santino Maziero. A imprensa pedreirense 
aproveita a oportunidade para cumprimentar sua 
Diretoria, que tem se constituído no baluarte dessa 
realização, almejando-lhe muito sucesso em suas no-
vas instalações, bem como congratula-se com seus 
associados”.

O mesmo semanário datado de 21-02-1976, em 
matéria escrita por LAO (Lazaro Alves de Oliveira), relata 
os seguintes dados relacionados com o sindicato: o nú-
mero de associados era de 2.300; oferecia bolsa de es-
tudos, assistência odontológica com Dr. Cesário Ferreira 
Cardoso; diversões nas dependências da sede com bailes, 
festas, pingue-pongue, dama e xadrez e os associados po-
diam contar também com alguns dias de lazer na Colônia 
de Férias no litoral, mais precisamente na Cidade Ocean, 
Praia Grande (SP) a preços baixos.

Nota do autor: Na matéria o articulista cita Constan-
tino Maziero, quando o correto é Santino Maziero.

Na entrada do prédio do sindicato, há uma pla-
ca de bronze com a seguinte inscrição: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA DE 
LOUÇA DE PÓ DE PEDRA, DA PORCELANA E DA LOUÇA 
DE BARRO DE PEDREIRA.

DIRETORIA
EFETIVOS

GUMERCINDO LOPES 
OZÓRIO BOLZANI 

SANTINO MAZIERO 

SUPLENTES
ANTONIO CARLOS TIOZO 

ANTONIO NORIS 

CONSELHO FISCAL
PAULINO ANTONIO ECCEL 

ALCIDES CURTI 
LAZARO FANTI 

SUPLENTES
PEDRO TONELOTTI

MARCILIO CAETANO DO NASCIMENTO
ALCEU ARIOLI

DELEGADO REPRESENTANTE
OSWALDO RODRIGUES JORGE 

MILTON NASCIMENTO 

SUPLENTES
HUGO CARLOS PIVA 

LIBERATO HONÓRIO CANIZELA 

TUTU: ALGUNS REGISTROS SOBRE  
O PRIMEIRO PRESIDENTE DO  
SINDICATO DOS CERAMISTAS

Gumercindo, o Tutu, dirigiu o sindicato em mo-
mentos difíceis. Ele esteve à frente do movimento 
sindical do ano de 1967 até 1980. Foi exatamente no 
período em que o Brasil passou por uma fase de turbu-
lência com os militares no poder. Outro problema que 
preocupou a muitos e também aos sindicalistas foi a 
eclosão do noticiário sobre a silicose, muito explorado 
pela imprensa. A solução do problema era desconhe-
cida e a pressão sobre os empresários ceramistas e so-
bre os sindicalistas foram muitas.

Com relação ao dinheiro que as indústrias doaram 
ao sindicato houve trabalhadores que ficaram apreensi-
vos com a possibilidade de os diretores sindicais ficarem 
comprometidos com os empresários e não defenderem 
seus interesses adequadamente. Não se conheceu qual-
quer denúncia ou acusação contra as ações do sindicato. 
O que se conheceu foi o aumento do número de traba-
lhadores que se associaram à nova entidade.
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Fig. 270 - Gumercindo Lopes, o primeiro presidente  
do Sindicato dos Ceramistas, comprou e reformou  

sua sede na Rua XV de Novembro

Gumercindo soube defender com equilíbrio o 
interesse dos trabalhadores das cerâmicas. Seu faleci-
mento ocorreu em 13-01-1987, às 7h30, na Santa Casa 
Ana Cintra, na cidade de Amparo. Pela Lei nº 1.342 de 
28-11-1988, a Câmara Municipal deu o nome Gumer-
cindo Lopes a uma praça que fica entre as ruas Laudo F. 
de Camargo e Papa Paulo VI, no Jardim Triunfo.

Inocêncio da Conceição, o Baiano do Sindicato, 
com 81 anos de idade, aposentado, faleceu no Hospital 
Humberto Piva, em Pedreira, às 20h30, do dia 11-09-
1989. Como forma de homenagear o Baiano do Sindi-
cato e gravar seu nome na história, o vereador Antonio 
Carlos Elias apresentou um projeto que, aprovado pela 
Câmara Municipal de Pedreira, transformou-se na Lei 
nº 1.527 de 16-12-1991, dando o nome de Rua Inocên-
cio da Conceição a uma rua que começa na Rua Ângelo 
Ferrari e vai encontrar a Estrada Julio Peron, exatamen-
te na rua em que Baiano sempre residiu.

O Tutu presidiu o sindicato de 07-04-1968 a 07-
04-1980. Carlos Laércio Zanini foi presidente da insti-
tuição de 07-04-1980 a 06-04-1989 quando foi eleito 
presidente Jair Toniato. No ano de 2012, a entidade é 
presidida por Maria Irene M. de Lima.

Os jornais “O Pedreira” que serviram como fon-
te de informações: nºs 361, 410, 412, 418, 426, 507, 
508, 542, 550, 557, 568, 575, 577, 581, 582, 587, 591, 
621, 629, 633, 640, 656, 669, 675 e 868, publicados 
entre 31-12-1969 a 29-12-1979.

P. TV CLUBE DE PEDREIRA

Data da fundação: 17-09-1968.
Fontes de informações: Diário Oficial do Estado (DOE) 
de 29-10-1968, que publicou o extrato dos Estatutos 
Sociais; Estatutos Sociais registrados no Cartório de Re-
gistro de Imóveis e Anexos da Comarca de Amparo em 
10-12-1968 sob nº 106; jornal “O Pedreira”, de 15-10-
1966; e o próprio autor deste livro que participava das 
atividades iniciais do movimento.

O povo de Pedreira sabia da existência da tele-
visão e muitos já a conheciam por terem visto na cida-
de de São Paulo. O tempo ia passando e havia notícias 
informando que já estava ocorrendo aperfeiçoamento 
e que os canais de TV estavam atingindo localidades 
fora da capital do Estado. Em Pedreira, havia um gru-
po de pessoas que se movimentava desenvolvendo 
algum trabalho com a esperança de conseguir captar 
as imagens de TV. Com um pequeno aparelho recep-
tor de imagens de televisão (receptora), tentavam ligar 
em vários lugares da cidade, mas em nenhum deles a 
imagem aparecia.

Comentou-se posteriormente que as imagens da 
TV eram conduzidas por canais, e não por ondas como 
o rádio. Considerou-se então que, como a cidade de Pe-
dreira fica em um vale entre montanhas da serra da Man-
tiqueira, as imagens não chegariam à cidade por meio 
de canais. O pessoal interessado começou a procurar os 
picos das montanhas que nos cercam. Em algum desses 
picos, aparecia uma tela toda “chuviscada” e percebia-se 
que no fundo havia uma imagem quase irreconhecível.

O grupo de pessoas que tentava conseguir as 
imagens (ou pegar a TV, como se dizia na época) era 
mais ou menos esse: Américo Pieri, sócio da Porcelana 
São Sebastião e dono do aparelho de TV, e seu filho 
José Geraldo Pieri (Zito); Nelson Moreira Neto, téc-
nico em rádio e depois se especializou em TV; Sálvio 
Steola, funcionário da Companhia Fiação e gostava do 
movimento pró-TV; Dr. Arthur Moreira de Almeida Fi-
lho, delegado de Polícia e envolvido com o movimento 
pró-TV; os irmãos Verginio, Luiz, Antônio (Toninho) e 
Eugênio (Enio) Ganzarolli, (na época) todos mecâni-
cos e funcionários da Porcelana São Sebastião; Ângelo 
Cassiani, pedreiro; o autor deste livro; e várias outras 
pessoas que ajudavam esporadicamente.

Percorrendo várias montanhas, quase sempre 
à noite, pois durante o dia todos tinham seus com-
promissos profissionais, descobriu-se que no alto do 
Morro do Cristo, mais precisamente na própria base 
do monumento, conseguia-se captar uma imagem que 
tinha pouca nitidez, mas dava para ver alguma coisa. 
Isso ocorreu em junho de 1954.
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O caminho para o alto do morro partia da Av. Jo-
aquim Carlos, aproximadamente do mesmo ponto que 
o atual, porém subia em linha reta até mais ou menos 
40 metros longe do Cristo, e nesse ponto virava-se à 
direita e chegava-se ao monumento. Para melhorar a 
qualidade da imagem, o técnico Nelson Neto desco-
briu um aparelho denominado buster. Nelson conse-
guiu uma televisão velha e nela adaptou uma válvula 
retransmissora e com isso melhorou a imagem.

Nesse ano de 1954, o Brasil disputou e fez pés-
sima campanha na Copa do Mundo que foi disputada 
na Suíça. Não havia transmissão direta nem videotei-
pe. O jogo era filmado. O filme era revelado e envia-
do ao Brasil por avião. Demorava mais ou menos três 
dias para sua exibição na TV Tupi, Canal 3, a única em 
São Paulo. Para assistir ao jogo, tínhamos que subir 
o morro carregando uma televisão daquelas antigas, 
quadradonas e pesadas. Carregávamos o “buster”, que 
era mais pesado que o televisor.

Lá no alto do morro, Nelson Neto fazia a ligação na 
rede elétrica que o próprio grupo havia levado. Na hora 
de instalar a antena da TV, era um “fala-fala” divertido:

Vai mais pra baixo... Muito... Agora sobe um 
pouco... Vai pra esquerda... Piorou. Volta onde estava. 
Vira um pouco a antena... Não, não, ao contrário... Aí... 
Melhor que isso não fica. 

Essa conversa era longa. Quando a televisão es-
tava funcionando com imagem, as pessoas sentavam 
em pilhas de tijolos que sobrara da construção da base 
do monumento, e bem encolhidos em razão do frio in-
tenso assistiam aos jogos. A televisão já era uma reali-
dade municipal, mas não urbana.

A antena estava instalada lá no alto do morro. 
Para trazê-la para as casas da cidade, usaram dois fios 
de cobre separados em mais ou menos 4 centíme-
tros por barrinhas de porcelana a cada 14 ou 15 cm. 
Os postes que conduziam os fios com energia elétrica 
para o alto do morro foram aproveitados para trazer os 
fios da antena até a esquina da Rua Manoel Cavalhei-
ro, onde soltava um ramal para a TV do sr. Adelino dos 
Santos Gouveia, Rua XV de Novembro, nº 1.056, onde 
ligava-se à TV do sr. Horário Lopes; outra linha de ante-
na descia a Rua XV de Novembro até o nº 135 cedendo 
ligação para a TV do sr. Américo Pieri. A linha da Rua 
XV de Novembro soltava um ramal para a Rua Antonio 
Pedro que a conduzia até as ruas Santana, Santa Sofia 
e Siqueira Campos onde no nº 366 deixava uma ligação 
para a TV do sr. José Corrêa, e no nº 149 ligava a TV do 
Dr. Euclides Nery Jr.

Com o decorrer do tempo, outras pessoas foram 
adquirindo aparelhos de TV e solicitando a ligação na 
rede de antena que descia do morro. Quem ligava sua 

TV na rede pagava uma mensalidade para ajudar no 
custeio da manutenção. Quem não pagasse teria os 
fios desligados. Mas Nelson Neto disse que nunca pre-
cisou cortar ninguém.

Quando instalaram as antenas ligadas por meio 
de fios até as casas da cidade, instalaram também um 
aparelho, mais adequado para retransmitir imagens. 
Para abrigar esse aparelho, construíram um pequeno 
cômodo no alto do morro. Para regular o aparelho ou 
consertá-lo quando estivesse danificado, Nelson Neto 
e Sálvio Steola caminhavam a pé ou a cavalo pela su-
bida íngreme que chegava até o alto do morro. Com o 
passar do tempo, surgiram mais algumas emissoras de 
televisão em São Paulo; e em Pedreira; foram instala-
dos mais retransmissores de imagens de TV.

Quando surgiram em Pedreira as primeiras televi-
sões, tinha-se a impressão de que só as famílias de indus-
triais ou qualquer outra que tivesse boas posses pode-
riam ter um aparelho desses. Com o decorrer do tempo, 
cada vez mais famílias foram comprando as TVs até che-
gar ao ponto em que muitas famílias tinham uma TV na 
sala, outra na cozinha e mais uma no quarto.

No final da década de 1950, já havia boa quanti-
dade de residências com televisão. Havia mais emissoras 
de TV e mais e melhores recursos tecnológicos à dispo-
sição dos responsáveis pelos serviços de retransmissão 
de imagens. Pedreira poderia ter mais canais e melhores 
imagens retransmitidas pelo Morro do Cristo se houves-
se dinheiro para compra dos equipamentos. Após um ou 
dois anos, as imagens passaram a ser retransmitidas pelo 
ar e os fios de cobre que vinham do morro para a cidade 
foram retirados. Tornaram-se obsoletos.

Uma informação para quem não viveu aque-
la época. As residências pedreirenses só recebiam as 
imagens de TV retransmitidas pelos equipamentos ins-
talados no Morro do Cristo. Não havia nada de antena 
parabólica, TV a cabo ou por assinatura nem internet 
nem coisa alguma. Por fatores técnicos, as imagens de 
TV não chegavam bem em uma parte do Jardim Santa 
Clara e do Parque Bela Vista.

Os aparelhos se desregulavam sempre ou suas 
peças se danificavam. Era até engraçado. Às vezes, as 
pessoas estavam assistindo a um jogo de futebol ou 
outro programa de grande interesse e a imagem saia 
do ar. O telefone do Nelson Neto não parava de tocar, e 
com frio ou com chuva lá iam o Nelson e o Sálvio Steola 
(Sabiá) para o alto do morro. Nem sempre se conse-
guia resolver o problema na mesma hora. Às vezes, ha-
via uma peça queimada e tinha que ser comprada em 
São Paulo. Demorava então alguns dias para retornar a 
imagem. Quando uma pessoa estava assistindo à TV e 
surgia um problema, a primeira coisa que ele fazia era 
abrir a porta de casa e olhar para o pico do morro. Se 
visse no alto a porta da casa dos equipamentos aberta 
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e a luz acesa ele sabia que os técnicos já estavam cui-
dando do defeito.

A melhoria das imagens de TV era reclamada 
pela população. Para atendê-la, era necessária uma es-
trutura técnica de trabalho que contasse com recursos 
financeiros para adquirir os equipamentos que a evo-
lução tecnológica desenvolvia.

Foi então que, em 17-09-1968, um grupo de 
pessoas interessadas na matéria fundou uma entidade 
com personalidade jurídica denominada TV CLUBE DE 
PEDREIRA. Sua primeira diretoria foi constituída com: 
presidente: Egmont Gerd Fink; vice-presidente: Egydio 
Inocêncio de Oliveira; secretário: Dario Zanini; e te-
soureiro: Charles Robert Simons, o tio Bob como era 
conhecido. Tio Bob era de São Paulo onde trabalhou 
sempre. Quando se aposentou, veio morar em Pedrei-
ra, que era a terra de sua esposa Berta Ferrari, filha de 
Pedro Ferrari. Tio Bob era uma figura popular, muito 
risonho e amigo de todos.

A entidade estava criada e organizada, a qual era 
mantida com as mensalidades pagas pelos associados. 
O técnico continuou sendo Nelson Moreira Neto au-
xiliado por Sálvio (Sabiá) Steola, que contavam com o 
apoio dos técnicos das empresas fabricantes de equi-
pamentos. Compraram um veículo Jeep para subir até 
o morro. Assim, o atendimento ficava mais rápido e a 
tarefa ficava menos penosa para Nelson e Sálvio que 
não teriam que subir a pé ou a cavalo para efetuar os 
consertos nos retransmissores. Com o Jeep, nos dias 
chuvosos os técnicos caminhavam sem se molhar.

Tudo o que envolvia o complexo sistema de re-
transmissão de imagens passou para uma nova fase, 
mas nem tudo foi melhorado. Quando a imagem vinha 
do morro até as residências, por meio de fios, todos 
pagavam a mensalidade, pois, se não pagassem, seu 
televisor teria os fios desligados da rede. Então, todos 
pagavam. Nelson Neto disse: “Nunca foi preciso cortar 
ninguém”. A evolução tecnológica passou a enviar as 
imagens pelo ar e dispensou os fios transmissores.

A TV CLUBE mantinha e procurava ampliar o 
quadro de associados para aumentar a arrecadação 
necessária para cobrir as despesas. A fim de estimu-
lar os associados a pagarem as mensalidades, Tio Bob 
publicava a relação dos que pagaram e pedia aos deve-
dores que saldassem seus débitos com os cofres da en-
tidade. Mas cada vez mais deixavam de pagar. Muitos 
diziam: "Agora a imagem vem pelo ar. Por que eu vou 
pagar?". E, por uma ironia que irritava e aborrecia os 
que tinham a responsabilidade de bem conduzir as ati-
vidades, alguns que não pagavam suas mensalidades 
muitas vezes reclamavam de forma grosseira com os 
técnicos quando ocorria alguma falha na retransmis-
são de imagens.

A situação ficava cada dia mais difícil. O dinheiro 

arrecadado mal dava cobrir os gastos com os reparos 
necessários e os que tinham TV reivindicavam a coloca-
ção de mais canais e a melhoria das imagens dos canais 
já instalados. Os responsáveis pela TV Clube procuraram 
o prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães e relataram as 
dificuldades que enfrentavam. O prefeito compreendeu a 
situação, e para não deixar o povo sem a TV encaminhou 
um Projeto-Lei, o qual foi aprovado pela Câmara Munici-
pal, transformando-o na Lei nº 727 de 07-10-1971, que 
em seu artigo 1º determina (conforme consta):

“Artigo 1º) Fica a Prefeitura Municipal, nos ter-
mos do Art. 2º da Resolução nº 15, de 15-02-1967 do 
Contel, devidamente autorizada a executar os serviços 
de retransmissão de televisão, em toda a área do Mu-
nicípio de Pedreira”.

Essa mesma lei aprovou uma verba de Cr$ 
8.000,00 (oito mil cruzeiros) para o prefeito cobrir os 
gastos com a legalização e a implantação do sistema.

Em 16-12-1971, a Câmara aprovou a Lei nº 736 
que em seu artigo 1º declara:

“Artigo 1º) Nos têrmos do artigo 1º, da Lei 727, 
de 7 de outubro de 1971, fica criada a Tarifa de TV, 
para a efetiva implantação, instalação e manutenção 
dos serviços com a retransmissão de televisão em todo 
o município de Pedreira”.

A legislação federal não permitia que a Prefeitura 
cobrasse tarifa para cobrir os gastos com aperfeiçoamen-
to e manutenção dos equipamentos retransmissores de 
imagens de TV. Assim, o plano de passar todo sistema de 
retransmissão de TV para a Prefeitura ficou sem efeito.

Em 13-09-1973, foi aprovada a Lei nº 779 cujo 
artigo 1º está assim redigido (conforme consta):

“Artigo 1º) Fica a Prefeitura Municipal, nos ter-
mos do artigo 3º, item II do Capítulo III da Portaria nº 
139 de 09-03-73, do Ministério de Estado das Comuni-
cações, devidamente autorizada a executar os serviços 
de retransmissão de televisão em toda área do municí-
pio de Pedreira”.

O prefeito era então Sérgio Ferrari Rossi que em 
05-12-1974 sancionou a Lei nº 834 extinguindo a co-
brança de tarifa sobre serviços de televisão que havia 
sido autorizada pela Lei nº 736, de 16-12-1971. Com a 
Prefeitura respondendo pelos serviços de retransmis-
são de imagens de TV, o técnico passou a ser Antonio 
Walter Carbonato.

Durante o primeiro mandato do prefeito Hygino 
Amadeu Bellix, ele organizou e comandou uma comis-
são formada por pedreirenses idôneos que arrecada-
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ram junto à população dinheiro suficiente para adqui-
rir cinco modernos aparelhos retransmissores.

Foram muitos os que trabalharam pela eficiência da 
TV CLUBE, que muito lutou para que os pedreirenses tives-
sem seus momentos de entretenimentos e informação.

Q. ASSOCIAÇÃO DOS  
MOTORISTAS DE PEDREIRA

Data da fundação: 01-10-1970.
Fontes de informações: Jornal “O Pedreira”, de 07-11-
1970 e de 18-09-1971; e jornal “Grupo de Letras”, de 
abril a outubro de 1974.

Foi o sr. Lourenço Gotardello que idealizou a fun-
dação de uma associação para tratar dos interesses dos 
motoristas de Pedreira. Sua primeira diretoria foi forma-
da por: presidente: Lourenço Gotardello; vice-presidente: 
Amadeu Nery; 1º secretário: J. Fernando Selingardi; 2º se-
cretário: Luiz Antonio de Andrade; 1º tesoureiro: Antonio 
Baldasso; 2º tesoureiro: Hugo Ângelo Rodrigues; diretor 
adjunto: Vitorio Carlotti. Também compunham a direto-
ria os srs. João Gasparini e Olivio Ferreira.

O sr. Lourenço Gotardello tinha notável boa 
vontade e entusiasmo para conduzir as atividades da 
associação, sendo muito estimado e respeitado em 
Pedreira. Ele dirigia um carro antigo que havia sido 
adaptado para sua condição física, pois tinha restri-
ção de movimentos nas pernas.

Lourenço publicava no jornal “O Pedreira” maté-
rias relacionadas com a sociedade que dirigia, notician-
do principalmente os aniversariantes do mês. A entidade 
chegou a pensar na construção da sede própria, o que 
não ocorreu. Essa entidade desenvolveu suas atividades 
por cinco ou seis anos.

R. SOS (SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS)

Data da fundação: 06-02-1973. 
Data do início das atividades: 05-05-1973.
Estatuto Social registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos de Amparo, sob nº 135, fl. 61, do Li-
vro A-2. Declarado de utilidade pública municipal pela 
Lei nº 787 de 30-11-1973.
Fontes de informações: Livro ata da Assembleia de 
fundação; jornal “O Pedreira” nºs 519, 520, 521, 523, 
525, 570, 571 e 581; jornal “O Diário do Povo” de 09-
02-1973, da cidade de Campinas; e o autor deste livro, 
que idealizou e coordenou a fundação.

Até o ano de 1972 não havia em Pedreira uma enti-
dade de assistência social atuando com critérios adequa-

dos e organizados. Movimentos da Igreja Católica sempre 
agiram nessa área e mais precisamente na distribuição de 
gêneros alimentícios para as famílias carentes. Nunca fal-
taram em nossa cidade pessoas ou empresas generosas 
para socorrer indivíduos ou famílias que estivessem em 
dificuldades. Sempre houve também pessoas que, em-
bora sendo pobres, ao saberem de alguém sem recursos 
e passando por grande necessidade, elaboravam uma 
lista e percorriam empresas e famílias solicitando auxílio 
para cobrir despesas com medicamentos, cirurgias, perna 
mecânica, cadeira de rodas ou qualquer outro bem para 
atender à pessoa necessitada.

Os clubes de serviços Rotary e Lions sempre ti-
veram elogiável atuação nessa área. A própria Mater-
nidade Humberto Piva, principalmente nas décadas de 
1960 e 1970, recebia de generosos doadores e distri-
buía enxovais a recém-nascidos de famílias carentes.

Havia uma verba votada pela Câmara Municipal 
destinada à assistência social. Ela era distribuída pelo 
próprio prefeito municipal que autorizava farmácias, 
óticas, dentistas e outras casas comerciais a entrega-
rem medicamentos, óculos, dentaduras e outros arti-
gos para quem na Prefeitura fosse pedir. Transportes 
de enfermos e internações em hospitais de outras lo-
calidades também eram feitos pelo prefeito.

Durante 21 anos, Pedreira teve na Prefeitura três 
políticos que se sucediam no poder. Eram eles: Humberto 
Piva, Adolpho Lenzi e Oswaldo Teixeira de Magalhães, to-
dos pertencentes a uma mesma facção. Eles governaram 
Pedreira do ano de 1952 até 31-01-1973. Nessa última 
data, assumiu a Prefeitura Sérgio Ferrari Rossi, que foi elei-
to pelo partido da oposição cujo líder era Hygino Amadeu 
Bellix. Uns dos itens do programa de governo da oposição 
era a criação de uma entidade que se dedicasse exclusiva-
mente a tratar da assistência social. Essa intenção da opo-
sição decorria do fato de haver muitas pessoas solicitando 
donativos e esmolas pelas ruas da cidade. Entre elas havia 
os necessitados, mas não faltavam os pilantras explorando 
a generosidade das pessoas bem-intencionadas.

Competia aos eleitos no pleito eleitoral cumprir 
a promessa de criar a entidade assistencial. O autor 
deste livro, que se elegeu vereador, já havia consegui-
do um modelo do Estatuto Social do SOS (Serviços de 
Obras Sociais) da cidade de Poços de Caldas onde a en-
tidade foi criada por dona Elza Monteiro Ferreira.

A FILOSOFIA E OS CRITÉRIOS DO SOS

O SOS tem uma filosofia interessante em ter-
mos de assistência social. Ela estabelece critérios bem 
definidos, humanos e racionais. Exemplos: recomenda-
-se para que as pessoas, as famílias e as empresas não 
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deem esmolas aos que vagam pelas ruas, mas que en-
caminhem os pedintes ao SOS que faz uma triagem para 
conhecer sua situação. Feita a triagem, são avaliadas as 
necessidades do pedinte que, entre outras, podem ser:

A. fornecimento de alimentos, ou medicamentos 
ou vestuários etc.;

B. encaminhamento a hospitais ou clínicas espe-
cializadas para tratamentos;

C. orientação às gestantes sobre necessidades 
dos exames pré-natais e as recomendações 
para não ingerir medicamentos ou qualquer 
outra droga sem orientação médica;

D. orientação sobre as necessidades de higiene 
pessoal e no lar;

E. orientação quanto à necessidade de as crian-
ças frequentarem escolas;

F. encaminhamento para cursos de corte e costu-
ra, culinária e tudo mais que eleve a cultura e 
promova a família na sociedade.

Nem para todos os problemas encontram-se fá-
ceis soluções. O alcoolismo e as drogas são casos de-
licados. Há os casos de famílias bem constituídas que 
por motivos de doenças sofrem momentos de necessi-
dade. Nessas situações, o SOS se limita a apoiar a famí-
lia até a extinção do problema.

Resumindo, a filosofia do SOS tem dupla função: 
apoiar materialmente e dotar a família de cultura e 
hábitos saudáveis para que ela conquiste e consolide 
uma boa posição na vida.

Essa entidade teria equipes de voluntários(as) 
para colaborar com os trabalhos e teria ainda boas con-
dições para se apresentar, dialogar e tratar da solução 
de problemas sociais junto a todos os Poderes consti-
tuídos, suas autarquias e seus departamentos e tam-
bém com qualquer instituição privada.  

O autor deste livro, que era vereador, conversou 
com o prefeito Sérgio Ferrari Rossi sobre as vantagens 
que uma entidade como o SOS proporcionaria a Pe-
dreira e recebeu carta branca para implantá-lo em nos-
so município. Os políticos eleitos em 15-11-1972 foram 
empossados em 31-01-1973. E na noite de 06-02-1973, 
portanto seis dias após a posse, realizaram uma reu-
nião na sala da Câmara Municipal, que na época ainda 
se encontrava no prédio da Prefeitura na Praça Epitá-
cio Pessoa. Os convidados conheciam a finalidade do 
encontro. Além do prefeito Sérgio Ferrari Rossi, todos 
os vereadores participaram da reunião. Eram eles: da 
Arena (Aliança Renovadora Nacional) - Gerson Ornelas 
de Ávila, João Rabetti e Placidio José de Oliveira; e do 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro) - Edgardo 
Luis Steula,Hélio Bonetto, Sérgio Roberto F. S. Braga, 

José Eugênio Picolomini, Orlando Sitta, Hamilton Luiz 
Barbim, José Marchi e Amadeu Nery.

Pessoas que participaram como representante 
de entidades: Rotary Club: Renato Bacci, Salim Bellix, 
Mario Leonardi e Armado Luiz Marinelli; Lions Clube: 
Moacir Nelson Gasparini e Melhen Aref David Rached; 
Associação Comercial e Industrial de Pedreira: Ayrton 
Amaral Gonçalves, Nelson Bueno e José Fernandez 
M. Cabrelli. Participaram ainda as seguintes pessoas 
de destaque na sociedade pedreirense: Edmur Chia-
rini D'ugo, Hortência Fornari Novo (dona Neneca), 
Ana Ferrari Rossi, Yeska Rossi Nery, Eurides Nery Gon-
çalves, Enhon da S. Bueno Gonçalves, Josefina Ártico 
Bacci, Maria Tereza G. Marinelli, Hélio Vilalva, Nelson 
Castelo, Antonio Thomaz Atizani, e o dentista Idival 
Fantinatto. Essas pessoas devem ser consideradas os 
fundadores do SOS de Pedreira.

Coube ao autor deste livro fazer uma explanação 
geral, comentando sobre a assistência social executada 
no passado e como seria praticada a partir da fundação 
da nova entidade, ressaltando ainda que a assistência so-
cial deveria estar desvinculada dos políticos e esclarecen-
do que a população ficaria livre da grande quantidade de 
pedintes que havia na cidade. No entanto, as famílias e as 
empresas poderiam destinar mensalmente uma quantia 
em dinheiro para que o SOS dispusesse dos recursos ne-
cessários para socorrer os necessitados. Outra vantagem 
que o SOS poderia oferecer seria colocar seu cadastro à 
disposição de pessoas ou instituições que preferissem 
praticar a filantropia isoladamente, fato que evitaria as 
ações dos espertalhões desonestos que se aproveitam da 
generosidade das boas pessoas.

Na condição de Sociedade Civil, de direito priva-
do e sem fins lucrativos, o SOS estaria em condições de 
participar e receber verbas oriundas dos programas dos 
governos federal, estadual e de qualquer outra instituição 
filantrópica, fato que não ocorria se o prefeito distribuísse 
pessoalmente a verba municipal. Seria evitado também o 
risco de a verba municipal ser aplicada sob a influência de 
interesses eleitoreiros.

Concluída a explanação geral dos motivos que le-
varam o novo grupo de políticos eleitos a tomarem tal 
decisão, foi dada palavra livre e várias pessoas se pro-
nunciaram favoravelmente à implantação do SOS, até 
mesmo o líder da oposição, vereador Gerson Ornelas de 
Ávila, fez uso da palavra e disse que estava de acordo e 
aprovava o novo plano de assistência social pretendida 
pelos governantes recém-empossados. O coordenador 
do plano indagou se os presentes aprovavam o plano de 
criação e implantação do SOS e a resposta foi uma calo-
rosa salva de palmas. O SOS estava criado. Foram lidos 
os Estatutos Sociais que foi adaptada pelo autor deste 
livro, adequando as peculiaridades de Poços de Caldas, 
que se encontra no Estado de Minas Gerais, para as pe-
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culiaridades da cidade de Pedreira, que se encontra no 
Estado de São Paulo e com legislação diversa. Os Estatu-
tos também foram aprovados.

De acordo com as determinações estatutárias, o 
Conselho Fiscal não seria eleito pela Assembleia Geral. 
Ele seria composto pelos representantes designados 
pelas seguintes instituições: Rotary Club e Lions Clube, 
ambos de Pedreira; Associação Comercial e Industrial 
de Pedreira; União dos Contabilistas de Pedreira; e o 
presidente da Câmara Municipal de Pedreira.

O grupo formado pelos novos vereadores, pelo 
prefeito e por líderes do partido tinha que constituir 
a Diretoria Executiva do SOS que deveria ser compos-
ta por pessoas possuidoras das seguintes qualidades: 
idoneidade, bom conceito junto à população, boa cul-
tura, desembaraço ao se relacionar com autoridades 
e outras instituições, tempo disponível, prazer em se 
dedicar às causas filantrópicas, entre outras.

Decidiu-se que mulheres poderiam desempe-
nhar bem as tarefas junto às famílias necessitadas. 
Havia várias senhoras conhecidas do grupo que seriam 
capazes de desempenhar bem o cargo. Mas qual delas 
seria a presidente? Lembrou-se do nome de Ana Fer-
rari Rossi, viúva do Prof. Arnaldo Rossi, filha do antigo 
prefeito Pedro Ferrari, nascida em Pedreira, dotada de 
boa cultura, bem conceituada junto à população; mas 
o que mais pesou em sua escolha foi que ela era a mãe 
do prefeito Sérgio Ferrari Rossi, portanto teria fácil re-
lacionamento com a maior autoridade municipal.

O grupo de políticos reconheceu que Ana, a 
dona Aninha como era conhecida, era o melhor nome 
para presidir a nova e tão importante entidade: o SOS. 
Assim, na reunião na qual ocorreu a fundação da nova 
instituição foi apresentada e eleita a seguinte chapa 
para compor a Diretoria Executiva: presidente: Ana 
Ferrari Rossi (dona Aninha); 1ª vice-presidente: Josefi-
na Ártico Bacci; 2ª vice-presidente: Jandira Ferrari; 1ª 
secretária: Professora Hortência Fornari Novo (dona 
Neneca); 2ª secretária: Eurides Nery A. Gonçalves; 1ª 
tesoureira: Professora Enhon Bueno Gonçalves; 2ª te-
soureira: Yeska Rossi Nery.

Por aclamação elas foram eleitas.
Houve uma saudação a todas as eleitas e votos de 

felicidades no desempenho de suas funções. A parte bu-
rocrática foi tratada por diversas pessoas. O autor deste 
livro conduziu várias diretoras aos seguintes locais:

A. ao SOS de Poços de Caldas onde sra. Elza Mon-
teiro Ferreira aguardava os pedreirenses que 
foram recebidos festivamente e onde aprende-
ram muito sobre assistência social;

B. o mesmo aconteceu com uma viagem até a 
cidade de Itapira onde os pedreirenses foram 
recebidos pelo promotor público e líder do SOS 

daquela cidade, José Carlos de Camargo Ferraz, 
que fez uma ótima explanação sobre a relação 
da entidade com as famílias carentes;

C. o mesmo aconteceu com uma viagem à cidade 
mineira de Araxá onde dona Aninha e a assis-
tente social Ana Fachini Avi participaram de 
um Congresso Nacional de SOS.

O SOS de Pedreira instalou-se na Rua XV de No-
vembro, nº 850, num prédio cedido gentilmente pelo 
Dr. Sylvio de Aguiar Maya e com participação de seu 
sobrinho Geraldo Maya. No dia 19-03-1973, com as di-
retoras preparadas para os encargos, iniciaram-se as 
atividades; e no dia 24, fez sua primeira distribuição de 
gêneros alimentícios aos pobres.

Como faltavam médicos em Pedreira, Dr. Francis 
Assis de Moraes Gomes foi contratado para atender as 
pessoas carentes gratuitamente. Foi elaborado o setor 
cadastral. Houve promoção de palestras orientando as 
pessoas e as famílias. O SOS era uma realidade. A en-
tidade firmou convênios com setores governamentais 
e deles recebe benefícios que são revertidos em prol 
da assistência que prestam. São subsídios, subvenções 
e outras contribuições de várias naturezas e espécies 
que permitem à entidade ter melhores condições para 
cumprir suas finalidades.

Desde sua fundação em 1973 até 2012, o SOS foi 
presidido pelas seguintes pessoas:

Presidente da 
Assembleia 

de Fundação
 Edgardo Luis Steula

1973/1976 Ana Ferrari Rossi (dona Aninha)
1977/1982 Ilze Aparecida Guédes Bellix 
1983/1988 Odila Barbosa Zanini 
1989/1992 Ilze Aparecida Guédes Bellix 
1993/1996 Maria Luiza Maganha Bernardes (Malu)
1997/2000 Margarida Janete Ferrari Ganzarolli 
2001/2003 Maria Alice Vilalva Lena 
2003/2004 Roseli Pavanello Rossi
2005/2012 Maria Luiza Maganha Bernardes  

(Malu) - 2 mandatos

Quando Sérgio Ferrari Rossi era prefeito, sua 
mãe, dona Aninha, presidiu o SOS. Após o mandato de 
Sérgio, entrou o prefeito  Hygino A. Bellix e a presiden-
te do SOS foi sua esposa, dona Ilze Ap. G. Bellix. For-
mou-se então a tradição de o SOS ser presidido pela 
primeira-dama do município.

Depoimento do autor: Mais ou menos no ano 
de 1990, vários cidadãos remanescentes daquele gru-
po de políticos que apoiaram a fundação da entidade 
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encontraram-se e acharam que haviam cometido um 
erro ao entregarem a presidência do SOS para a dona 
Aninha, pois, em seguida, assumiu sra. Ilze Ap. G. Bellix 
e formou-se a tradição das esposas dos prefeitos pre-
sidirem o órgão máximo da assistência social em Pe-
dreira. Entenderam eles que o plano de desvincular a 
assistência social da política não havia sido alcançado.

Mais tarde, essas mesmas pessoas refizeram seu 
conceito com respeito ao fato de as esposas dos pre-
feitos dirigirem a entidade assistencial, pois enquan-
to várias entidades de Pedreira dirigidas por cidadãos 
comuns fecharam suas portas ou gozam de péssimo 
conceito junto à população em razão da má adminis-
tração, o SOS vem sendo administrado com eficiência 
e não se tem conhecimento que o órgão esteja se pres-
tando a fins eleitoreiros.

A instituição tem prestado um apoio aos caren-
tes, melhor do que se previa inicialmente. Pode-se 
dizer que entregar o SOS para ser presidido pela pri-
meira-dama foi um erro que deu certo. A população, 
que ficou livre daquela fila de pedintes em 1972, pode 
dispensar bom apoio financeiro a essa respeitável ins-
tituição, pois ela tem dignidade para isso. Aliás, apoiar 
as pessoas em seus momentos de necessidade é a es-
sência do Cristianismo e de muitas outras religiões.

S. ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS 
CERAMISTAS DE PEDREIRA E REGIÃO

Data da fundação: Julho de 1973.
Fontes de informações: Eugênio Broglio, que foi dire-
tor da entidade; jornal “O Pedreira” de 19-05-1973 e 
17-03-1979; o próprio autor deste livro, que elaborou 
os Estatutos Sociais da entidade.

Em prédio alugado na Rua XV de Novembro, nº 
549, instalou-se a Associação dos Industriais Ceramis-
tas de Pedreira e Região. O município se encontrava 
no auge de suas atividades ceramistas e a nova en-
tidade tinha como principal objetivo solucionar em 
ação conjunta os problemas que atingiam a todas as 
indústrias cerâmicas. Entre os problemas que afligiam 
os ceramistas e perturbavam a população estava a 
questão dos combustíveis utilizados para a queima 
da porcelana nos fornos.

A produção de eucaliptos em Pedreira e região já 
não era mais suficiente para suprir as necessidades. Isso 
obrigou os industriais a estudarem e experimentarem 
novos combustíveis que queimassem a louça com quali-
dade e sem aumentar muito os custos de aquisição. Um 
combustível que apresentou boa produção a um custo 
razoável foi um óleo que era conhecido como “BPF” (bai-

xo ponto de fusão). No entanto, esse produto apresentou 
um grande inconveniente. A fumaça que era exalada pe-
los fornos queimados com o BPF era muito escura e junto 
com ela eram lançados flocos de fuligem que flutuavam 
no ar e desciam nas casas e seus quintais. Pobres varais 
de roupas quando recebiam essa fuligem!

As donas de casas se revoltavam, e com razão. 
Pois era penoso manter casa, quintal e roupas limpas. 
A população protestava junto às autoridades em busca 
de solução para o problema. Hortência Fornari Novo 
(dona Neneca), no jornal “O Pedreira”, de 19-05-1973, 
publicou um enérgico artigo protestando contra essa 
repugnante poluição.

Os diretores da entidade desejavam solucionar 
o problema, mas os obstáculos eram vários, e entre 
eles se destacam: a) foi nesse período que ocorreu 
grande e abrupta elevação dos preços do petróleo no 
mundo; b) os elevados investimentos necessários na 
substituição dos equipamentos dos fornos para utilizar 
outras fontes de energia como gás ou energia elétrica; 
c) os industriais não tinham a união necessária para re-
solver os problemas coletivamente. Esse último fator 
foi o responsável pela extinção da Associação.

Presidentes dessa Associação
Renato Bacci 1973/1975

Nilton Dias Maurício 1975/1979 (entrou em 
fase de desativação)

Eugênio (Enio) Ganzarolli 1979 (extinguiu a 
sociedade)

O jornal “O Pedreira”, de 17-03-1979, publicou 
um edital convocando os associados para participarem 
de uma Assembleia Geral com o objetivo de dissolver 
a entidade e definir o destino de seus bens. Eugênio 
Ganzarolli (Enio) era o presidente em exercício e, no 
mesmo edital, esclareceu que “os industriais não mais 
se reuniam e, assim, a continuidade da Associação se 
tornou impraticável”.

Nota: Quando a Companhia Mogiana de Estradas 
de Ferro retirou os trilhos que passavam por Pe-
dreira, retirou também o telégrafo, que na época 
era um meio de comunicação muito utilizado.
Em 1974, o autor deste livro fez uma campanha 
para reconquistar tal meio de comunicação e a 
Associação dos Industriais Ceramistas fez uma 
boa doação financeira para ajudar a cobrir os 
custos com a aquisição do aparelho de radiote-
legrafia que substituiu o telégrafo.
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T. APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE PEDREIRA)

Data de fundação: 10-07-1973. 
Fontes de informações: Atas das Assembleias Gerais e 
da diretoria; Estatutos Sociais; Escritura Registrada no 
Cartório de Amparo sob o nº R1/7013; outros docu-
mentos citados nessa história; e o próprio autor des-
te livro que foi o presidente da fundação da entidade 
e também presidente no período em que ocorreu a 
construção da sede própria.

Tudo começou quando uma senhora de Pedreira, 
mãe de uma criança portadora de necessidades especiais, 
procurou e foi atendida pela APAE da cidade de Amparo. 
Posteriormente, essa senhora conversando com a profes-
sora Enhon Bueno Gonçalves relatou o fato dizendo que 
seria interessante ter uma APAE em Pedreira.

Após essa conversa, a professora Enhon (todos a 
chamavam de Enóe, e assim a chamaremos) passou a 
tratar do assunto e conversou com dona Terezinha Mo-
rato Lopes que tinha uma chácara em Pedreira onde 
passava temporadas e fins de semana. dona Terezinha 
Morato Lopes residia na cidade de São Paulo, onde 
prestava serviços como voluntária da APAE. Portanto, 
ela tinha bons conhecimentos sobre a organização de 
entidades dessa natureza.

A professora Maria Helena Cáu (Leninha), que 
era quase vizinha de dona Enóe, foi convidada a par-
ticipar das ações preparatórias, inclusive do cadastra-
mento das pessoas com necessidades especiais, que 

na época totalizaram 67. Na Fig. 271, foto de dona 
Enóe; na Fig. 272, foto de dona Terezinha; e na Fig. 
273, foto de Leninha.

As três senhoras fizeram também um levanta-
mento das profissionais qualificadas residentes em Pe-
dreira a fim de saber se outras profissionais teriam que 
ser contratadas em outras localidades para compor o 
quadro de pessoal necessário para o funcionamento 
da futura entidade. Iniciaram então os trabalhos para 
a formação do quadro de voluntariado para colaborar 
com a instituição.

Para assumir a presidência da Diretoria Executi-
va e colocar a APAE em funcionamento, convidaram o 
autor deste livro que aceitou o cargo de bom grado. Na 
noite de 10 de julho de 1973, na sede social do Esporte 
Clube Santa Sofia, na Rua Antonio Pedro, nº 207, ocor-
reu a Assembleia para a fundação oficial da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira (APAE). 
Na mesa principal estavam: o prefeito municipal, Sér-
gio Ferrari Rossi; o delegado de Polícia, Dr. José Carlos 
Fazio, e sua esposa Célia; a presidente do SOS (Serviço 
de Obras Sociais), Ana Ferrari Rossi; o presidente da 
APAE de Mogi Mirim, Dr. Décio Mariotoni; a orienta-
dora pedagógica da APAE de Mogi Mirim, Rute Mar-
ques; o presidente da APAE de Amparo, Dr. Janpery de 
Moraes Franco; a professora Enhon Bueno Gonçalves; 
a professora Terezinha Oazi Alvarenga; o presidente da 
Câmara Municipal, Orlando Sitta; e Edgardo Luis Steu-
la, que seria eleito presidente da nova entidade.

Os visitantes das cidades de Amparo e Mogi 
Mirim discursaram procurando transmitir experiência 

Fig. 271 - Professora Enhon  
Bueno Gonçalves (dona Enoé)

Fig. 272 - Terezinha 
Morato Lopes

Fig. 273 - Maria Helena 
Cáu Palanch
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e entusiasmo aos pedreirenses que se propunham a 
conduzir a APAE. O Estatuto Social foi aprovado por 
todos os presentes e elegeu-se então o primeiro Con-
selho Deliberativo cujos membros foram: presidente - 
Nelson Castelo, Luiz Broglio Sobrinho, Pedro Baldasso, 
Dalila Picolomini Pavanello, Amadeu Nery, Mercedes 
Baldasso, Alfredo Sitta, professora Terezinha Oazi Al-
varenga, Renato Bacci, Leonor Micelli, Eugênio Ganza-

rolli, Idalina Chianca Flores, Décio Bonimani de Mora-
es, Inês Rossetti Paulela e Robert Charles Simons (veja 
fotos da formação da mesa nas Figs. 274 e 275).

Eleitos para a primeira Diretoria Executiva (Fig. 
276): presidente: Edgardo Luis Steula; 1º vice-presi-
dente: Dr. Armando Marinelli; 2º vice-presidente: Ge-
raldo de Oliveira; 1º Secretário: José Braga da Silva; 2º 
secretário: Célio Flores; 1º tesoureiro: Aurelio de Sou-

Fig. 274 – Parte da formação da mesa com: 1. Dr. José Carlos Fázio;
2. Dona Ana Ferrari Rossi; 3. Prefeito Sérgio Ferrari Rossi; 4. Rute Marques;

5. Dr. Décio Mariotoni; 6. Dona Terezinha Morato Lopes

Fig. 275 -  Parte da formação da mesa: 1. José Braga da Silva; 2. Dona Enóe Bueno Gonçalves; 
3. Janpery de Moraes Franco; 4. Orlando Sitta; 5. Edgardo Luis Steula
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za Pinto; 2º tesoureiro: Alvaro Stranieri. 
Eleitos para o primeiro Conselho Fiscal: Ayrton 

Amaral Gonçalves, Moacir Gasparini e Eccio Graciolla.
Consta do livro de presença que os fundadores 

da entidade foram: Maria Adelina Pires, Idalina Chianca 
Flores, Maria Aparecida Alvarenga, Tereza Albertina Do-
natti, Claudete Molinari Graciola, Eliana Ap. M. Bernardo, 
Rosa Thereza Crivelaro, Nair Baldasso, Ângela P. Baldasso, 
Nelson Ursi, Antonio Paulela, Pedro Baldasso, Elvira Cran-
chi Corazza, Joana Cavicchia Cranchi, Mercedes Baldasso 
Broglio, M. D. Gasperi, Ana Ferrari Rossi, Décio Bonimani 
de Moraes, Elza Crivelaro de Moraes, Célia das D. Borges 
Fázio, Ana de Lourdes Ganzarolli, Henriqueta Broglio Gan-
zarolli, Sonia Aparecida Ganzarolli, Ana Maria Fachini Avi, 
Maria Bolzani, Ana Lúcia Moretti, Waldemar Baú, Wilma 
Camilotti Baú, Newton Carlos de Siqueira Campos, Ma-
ria Pereira Valle Panini, Oswaldo Beneduzi, Nelson Cas-
telo, Stela Picolomini Ferro, Dalila Picolomini Pavanello, 
Francisco Pavanello, Célio Flores, Enóe Bueno Gonçalves, 
Friedlind Gudrun Wolff Poloni, Luiz Wanderley Camilotti, 
Renato Bacci, Josefina Ártico Bacci, Edgardo Luis Steula, 
Maria Clélia de Souza, Terezinha Morato Lopes, Patrícia 
Maria Morato Lopes, Leonor Botto Miceli, Márcia Mi-
celi, Charles Robert Simons, Sérgio Ferrari Rossi, Isoles 
Graciola, Alvaro Stranieri, Antonio Vainer Broglio, Plinio 
Imbrunito, Antonio Palanch, Maria Helena Cáu, Janpery 
de Moraes Franco, Cleide Cavicchia Pocai, Lazara D. Cavic-
chia, Armando Luiz Marinelli, Maria Aparecida de Souza, 
Elza G. de Souza, Orlando Sitta, Sérgio Roberto Ferreira 
da Silva Braga, Horácio Lopes Jr., Nelson Antonio Donat-

ti, Maria Tereza Marinelli, Geraldo de Oliveira, Hamilton 
Luis Barbim, José Egydio Alvarenga, Anis Jorge Chain, Luis 
Francisco Vilalva, Dario Zanini, Alfredo Sitta, Pedro Henri-
que de Oliveira, Florinda Bonetto Dalto, Mara Regina Dal-
to, Adilson Steula, José Eugênio Picolomini, José Roberto 
Sitta, Francisco Julio B. Gonçalves, Luzia Fornari (dona Zi-
zinha), Hortência Fornari Novo (dona Neneca), Rachel La-
mazzi Mariotoni, Ruth M. T. Salles, Décio Mariotoni, Ama-
deu Nery, Jesus Comparim, Ayrton Amaral Gonçalves, 
José Carlos Fazio, Aurélio Souza Pinto, Terezinha Y. D. de 
Souza Pinto, Arlindo Roson, Hélio Vilalva, Luiz Flores, José 
Manzato Filho, Tereza Cristina Paganelli Souza Pinto, Re-
nata Rossi, Sonia Maria Geremias, Maria José Pires, Maria 
Helena Pires, Roseli Pavanello, Antonio Carlos Hernandes, 
José Antonio Lokatelli Coiado e José Carlos Gessoli.

O prefeito municipal, Sérgio Ferrari Rossi, os ve-
readores da 7ª Legislatura, o delegado de Polícia Dr. 
José Carlos Fázio e todos os policiais, o Rotary Club e 
o Lions Clube, a Associação Comercial e Industrial de 
Pedreira, os cursilhistas (movimento católico), a Feira 
Industrial de Pedreira, o professorado e estudantes, to-
dos receberam a APAE com muita simpatia e, de acor-
do com suas possibilidades, contribuíram para que a 
entidade se consolidasse e caminhasse firme em sua 
tarefa de melhorar as condições de vida das crianças 
com necessidades especiais.

Terezinha Morato Lopes e Maria Helena Cáu 
coordenavam e assessoravam a diretoria na aquisição 
de materiais e equipamentos e na contratação do 
pessoal técnico com objetivo de preparar a instituição 

Fig. 276 – Diretoria eleita: 1. Ayrton Amaral Gonçalves; 2. Célio Flores; 3. José Braga da Silva;  
4. Edgardo Luis Steula; 5. Alvaro (Alvinho) Stranieri; 6. Aurelio Souza Pinto;  

7. Geraldo de Oliveira; 8. Armando Luiz Marinelli
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para entrar em funcionamento. Inicialmente, a APAE 
se instalou em uma casa na Rua Antonio Pedro, mais 
ou menos na altura do número 400. Esse local foi 
cedido por Geraldo Maya, sobrinho do Dr. Sylvio de 
Aguiar Maya.

Enfrentando e vencendo as dificuldades, conse-
guiu-se colocar a escola em funcionamento em janeiro 
de 1974. Mas a casinha onde as crianças ficavam para 
receber os tratamentos era muito pequena e impedia 
o bom desempenho das atividades.

Autorizado pela Lei nº 809, de 20-06-1974, o pre-
feito Sérgio F. Rossi concedeu em regime de comodato, 
gratuitamente, o térreo do sobrado que fica na Praça 
Cel. João Pedro, nº 102, para a APAE ocupá-lo até que 
a Comarca de Pedreira, já criada por lei, fosse instalada. 
Era necessário também aumentar a receita da entida-
de a fim de melhorar a qualidade da assistência que se 
prestava às crianças atendidas. Uma das medidas ado-
tadas pela diretoria foi procurar um convênio com a LBA 
(Legião Brasileira de Assistência) que na época oferecia 
auxílios de bons valores às conveniadas.

Recebemos então a visita da Senhora Laura Con-
tatore Rodrigues da Silva, inspetora da LBA, que veio 
conhecer nossas instalações. Muito amável, ela visitou 
todos os cômodos e conversou com diretores e fun-
cionários e, no final da visita, com muita cordialidade 
nos informou que as instalações da APAE naquele lo-
cal eram inadequadas e impedia a celebração de um 
convênio. Então, não celebraríamos o convênio, mas 
receberíamos em cota única um auxílio de bom valor.

A diretoria trabalhou muito para bem estruturar a 
organização da entidade. Trabalhou mais com vistas aos 
bens materiais que no futuro se revertesse em qualidade 
no atendimento aos seus frequentadores. Não trabalhou 
muito para ampliar imediatamente a eficiência de seus 
serviços. Enfim, em seu primeiro mandato essa diretoria 
estruturou a entidade para financiar a grande obra que 
viria em breve. E, de fato, veio.

Ainda nesse mandato (1979/1981), dona Enóe li-
derou um grupo de pessoas que foi conversar com sócios-
-proprietários da Cerâmica Santana S.A. e pedir a doação 
de um terreno para a APAE construir sua sede própria e 
adequada às suas finalidades. E a doação foi feita. A enti-
dade ganhou um terreno no Parque Bela Vista, mais preci-
samente na Rua Francisco Pintor Jr., nº 487. A área do lote 
é de 4.000 m². É oportuno informar que na mesma ocasião 
a Cerâmica Santana S.A. doou um terreno para a Prefeitura 
construir o Lar dos Velhos, que é vizinho da APAE.

A doação do terreno foi concretizada com a Es-
critura que foi lavrada no Livro nº 71, fl. 8v, do Cartório 
de Registro Civil e Notas de João Batista de Andrade, 
em Pedreira, no dia 16-11-1979, e registrada no Cartó-
rio de Registro de Imóveis e Anexos de Amparo sob o 
nº R1/7013 do Livro nº 2 em 22-11-1979.

A entidade havia adquirido boa organização e 
principalmente contava com boas equipes de trabalho 
para promover muitos eventos beneficentes, como 
bailes, almoços, shows com mágicos e cantores, explo-
rar a lanchonete durante a realização da Feira Indus-
trial de Pedreira, rifas, barraca do verde etc. A harmo-
nia imperava em todo ambiente da APAE. Os diretores 
e os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal con-
duziram a entidade até o mês de julho de 1981 quando 
terminaram seus mandatos.

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA

Em 12-07-1979, ocorreu mais uma eleição para 
o preenchimento dos cargos administrativos que ficou 
assim composto:

DIRETORIA EXECUTIVA - presidente: Edgardo 
Luis Steula; vice-presidente: Nelson Castelo; 1º secre-
tário: Antonio Honório Filho; 2º secretário: Moacyr 
Nelson Gasparini; 1º tesoureiro: Nelson Lazarov; 2º te-
soureiro: Charles Robert Simons (Tio Bob). 

CONSELHO DELIBERATIVO - presidente: João Emi-
lio Begalli; vice-presidente: dona Enóe Bueno Gonçalves; 
membros: Izaura Mazetto, Luiz Wanderley Camilotti, 
Terezinha Morato Lopes, Aparecida Galli Roson, Marli 
Alberto B. Gonçalves, Claudete Molinari Graciola, Pedro 
Galli; Genésio Caineli, João Gasparini, Alcides Gritti, Felipi 
Lazarini, Odila Neri Neto e Maria Julia Reatti.

CONSELHO FISCAL - Edson Barsotini, Sebastião 
Batista Gonçalves e Agnaldo Frazatto.

Esse era o segundo mandato da maioria dos 
membros do quadro administrativo da instituição. A 
Prefeitura de Pedreira sempre deu bom apoio para a 
APAE e o governo estadual sempre esteve presente 
com seus auxílios. O Ministério da Educação conce-
dia auxílios com pequenos valores ou em espécie. 
Além da tarefa de dar à entidade condições e de-
pendências dignas e confortáveis para que os profis-
sionais desempenhassem bem seus trabalhos junto 
às crianças, havia ainda a meta de obter instalações 
que preenchessem as exigências da LBA.

Os diretores decidiram e passaram a agir com o 
objetivo de construir um prédio capaz de abrigar a APAE 
dando-lhe as condições para que oferecesse o melhor 
possível em prol de suas atividades. Procuraram o enge-
nheiro civil Paulo Antonio Begalli que elaborou e doou a 
planta para a construção do prédio no Parque Bela Vista. 
A Prefeitura cedeu um trator e, gratuitamente, fez a ter-
raplanagem do terreno. Rubens Moratori foi o pedreiro 
que assumiu a responsabilidade de construir a obra.
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Nota: O engenheiro Paulo Antonio Begalli formou-
-se posteriormente em advocacia e foi Juiz de Direi-
to em várias Comarcas do Estado de Minas Gerais.

A OBRA E A PARTICIPAÇÃO DO POVO

O terreno já estava planado. O pedreiro Rubens 
Moratori e seu servente, com a planta elaborada pelo 
engenheiro Paulo A. Begalli iniciaram a construção do 
prédio. José Valente, que era presidente do Conselho 
Deliberativo, uniu-se ao presidente e foi muito presen-
te e atuante na inspeção dos serviços, nas tomadas de 
preços para as compras e na solução dos problemas. 
Ao iniciar os serviços de pedreiro, José doou os caixotes 
onde se depositavam a argamassa para o assentamen-
to de tijolos. José Valente, além de prestar importante 
colaboração na evolução das obras, era um membro 
de importância destacada nas campanhas que a APAE 
promovia para angariar fundos.

A planta projetou um prédio um pouco maior 
que o que foi construído. Uma cópia da planta (Fig. 
277) mostra dois setores: “A” e “B”. No setor A have-
ria sanitários para os visitantes, sala de espera e duas 
salas para profissionais da área técnica. Mas esse setor 
não foi construído.

O dinheiro que a entidade tinha em caixa sus-
tentou as despesas com a elevação das paredes. O 
tamanho da obra impressionava quem por lá pas-

sava. Jornais noticiavam a grandeza do empreendi-
mento e os comentários na cidade cresciam sempre. 
As equipes da APAE, além dos carnês, promoviam 
bailes, rifas, almoços, shows e muitas outras promo-
ções. As pessoas foram se empolgando com a obra e 
decidiram ajudar.

O grupo de pessoas que realizava a quermesse em 
favor da Igreja Santo Antônio tinha como presidente  sr. 
João Gasparini, que era muito amigo do presidente da 
APAE. Além de João, havia na equipe da quermesse ou-
tras pessoas que simpatizavam com a obra que se reali-
zava no Parque Bela Vista, e algumas tinham até filhos ou 
sobrinhos que frequentavam aquela escola especial. João 
Gasparini conversou com membros de sua equipe e deci-
diram doar a renda que a quermesse levantava no último 
final de semana para a APAE. Era um bom dinheiro.

No ano seguinte, além da doação feita pela turma 
da festa de Santo Antônio, também a Comissão de Fes-
tas da Igreja São José, na Vila com o mesmo nome, doou 
para a construção da APAE a renda que a quermesse teve 
no último final de semana. Idêntico procedimento teve 
a Comissão de Festas da Matriz de Santana. Isso ajudava 
muito a construção. Uma vez por ano, o Lions Clube de 
Pedreira convidava o presidente da APAE para um jantar 
e nessa oportunidade lhe entregava um cheque de bom 
valor para ser investido na obra. O Rotary Club tinha gran-
des despesas para manter uma creche na Vila São José. 
Mesmo assim os rotarianos não deixaram de colaborar.

As fábricas de porcelana contribuíram muito. 
Pessoas encontravam com o presidente da entidade 
ou iam até sua empresa e lhe entregavam um cheque 

Fig. 277 – Cópia da planta original do prédio da APAE
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de bom valor. O prefeito Dario Zanini também deu uma 
boa colaboração. Marcílio Pavan, um dos melhores es-
cultores de Pedreira, esculpiu um cinzeiro em gesso e 
mandou fundir em bronze para rifar. Toda a renda foi 
doada para a APAE.

Parece que de fato a sociedade pedreirense ti-
nha aceitado a construção da APAE como um desafio 
a ser superado.

Pessoas, grupos de amigos, entidades, o Poder 
Público e tudo mais entenderam que aquelas crianças 
com necessidades especiais mereciam um local digno 
onde poderiam tentar sua reabilitação e integração na 
sociedade. Não será possível descrever toda a grandeza 
do movimento, da generosidade, do envolvimento do 
povo de Pedreira com as boas obras, principalmente 
quando se sabe que a honestidade impera no evento. 
Para que se tenha uma pequena mostra do fato, será 
reproduzido aqui um trecho da ata da Reunião da Dire-
toria Executiva da APAE no dia 26-05-1983:

“(...) O Presidente abriu a reunião com os se-
guintes relatos: que numa única semana a APAE havia 
realizado nada menos que cinco campanhas, sendo 
campanha da flanela, com renda de Cr$ 22.500,00; um 
baile show dos anos 60, que rendeu Cr$ 80.000,00; pro-
moção de um balé, que rendeu Cr$ 96.300,00, mas que 
havia alguma coisa a receber; promoção junto aos mo-
toqueiros cuja renda líquida ainda não havia sido apu-
rada, mas que deveria ser em torno de Cr$ 200.000,00; 
e a promoção de um almoço cuja renda também não 
era conhecida, pois a chefe da promoção professora 
Enhom B. Gonçalves ainda estava recebendo algum 
dinheiro e pagando algumas contas, mas que era de 
se esperar uma arrecadação acima de Cr$ 300.000,00.

O presidente disse ainda que a APAE havia recebido 
as seguintes doações: dos Funcionários do Banco do Esta-
do de São Paulo, Cr$ 30.000,00; do Coral Santa Cecilia, 
que cantava na Igreja Matriz de Santana, Cr$ 69.011,50; 
de uma comissão de formatura da Escola João Emilio Be-
galli (ano 82) Cr$ 9.210,87 (sobra dos festejos)”. 

Nota: João Emilio Begalli que havia sido presiden-
te do Conselho Deliberativo da APAE faleceu mui-
to jovem, em 06-06-1981, e seu nome foi dado a 
uma escola de Pedreira.

No mês de julho de 1983, o prédio da escola 
estava pronto. Ao lado dele havia sido construído um 
campinho de futebol, uma pequena piscina, um par-
que infantil e ainda construiu-se um galpão para ativi-
dades das crianças ao ar livre.

Os diretores, os conselheiros e o povo de Pe-

dreira estavam felizes, pois a comunidade unida havia 
conquistado um valoroso feito na área da educação e 
da assistência social. Deus ajudava e tudo corria bem. 
Faltando cinco dias para terminar os mandatos dos di-
retores e dos conselheiros, o autor deste livro, que era 
o presidente da APAE, recebeu da LBA o seguinte co-
municado (conforme consta):

“DAEI/GAB - OFÍCIO CIRCULAR 
Nº 038/83 DE JULHO 1983.

(...) Tenho a honra de comunicar que a Entidade 
à qual V.Sa. vem mui dignamente presidindo, será bene-
ficiada com acordo per capita nos moldes da instrução 
normativa SAS nº 1 de 2 de julho de 1981, com vigência 
a partir de 1º de abril do corrente, conforme decisão da 
Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, atendendo a exposição de 
motivos da Direção Nacional da LBA. 

Assinado: Emílio Julianelli
Superintendente Estadual” 

No fim, tudo deu certo: as crianças ganharam 
um local mais adequado e digno para suas atividades; 
a APAE conseguiu o convênio com a LBA e teve sua re-
ceita aumentada.

Ao mudar suas instalações para o prédio pró-
prio, a APAE deixou desocupado o sobrado que se des-
tinava à instalação da Comarca de Pedreira, fato que 
ocorreu em 17-06-1983.

As ações, a importância e as influências das APA-
Es ultrapassam muito os limites de suas atividades inter-
nas. Elas serão sempre merecedoras de nosso respeito 
e de nosso apoio. São as APAEs e suas Federações que:

• perante às instituições governamentais empu-
nham a bandeira das pessoas necessitadas para 
que sejam instituídas leis e ações que respei-
tem e amparem os necessitados;

•  perante os cientistas e pesquisadores desfral-
dam a bandeira das pessoas necessitadas para 
que trabalhem na descoberta dos problemas e 
das soluções em benefício dos que foram aco-
metidos pela enfermidade ou pelo distúrbio 
físico ou mental;

• em um passado não tão distante, havia indivíduos 
sádicos ou muito ignorantes que se divertiam 
chamando uma pessoa com imperfeição física 
ou mental de manquitola, tortinho, quatro-
olhos e outros adjetivos pejorativos. As APAEs e 
suas Federações têm desenvolvido campanhas 
pela imprensa conscientizando as pessoas 
sobre as necessidades de se respeitar a todos. 
As campanhas produziram bons resultados. Os 
deficientes são mais respeitados.
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Fig. 278 – Foto da inauguração das instalações da APAE. Notam-se as mãos segurando uma flor, que é o símbolo 
da APAE, e a fachada do prédio. Aparecem ainda as seguintes pessoas: 1. Antonio Thomaz Atizani – presidente da 

Associação Comercial de Pedreira; 2. Prof. Cláudio Rodrigues Marques; 3. Dona Vera Sampaio R. Marques – ex-
secretária da Câmara Municipal; 4. Aristides Machado de Oliveira – presidente do Lar dos Velhos Flamínio Maurício 

Neto; 5. Engenheiro Paulo Antonio Begalli, benemérito cidadão que elaborou, doou e contribuiu para a construção do 
prédio da APAE; 6. Aniz J. Chain – Diretor da APAE; 7. Sérgio Luis Steula;  8. Valentin Steula, respectivamente filho e pai 

do presidente da APAE  Edgardo Luis Steula; 9. Mons. Nilo Romano Corsi abençoando as novas instalações.
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U. LAR DOS VELHOS FLAMÍNIO 
MAURÍCIO NETO

Data da fundação: 20-08-1977.
Data da Inauguração: 25-06-1982.
Fontes de informações: Ata da Assembleia de Fundação; 
documentos citados neste relato; o próprio autor deste 
livro que convivia com Hygino A. Bellix e dona Enóe.

Até a fundação dessa entidade, os idosos de 
Pedreira, quando necessitavam de abrigo, eram leva-
dos ao asilo da cidade de Amparo onde sempre foram 
recebidos e bem tratados. Pedreira cresceu e o povo 
passou a reclamar da falta desse serviço. Uma dessas 
pessoas foi a professora Enhon Bueno Gonçalves (dona 
Enóe) que estava sempre envolvida com assistência 
aos necessitados. A exemplo do que ocorreu com a 
APAE, ela inflamou o prefeito Hygino A. Bellix, que se 
interessou por essa obra.

Na verdade, a história do Lar dos Velhos se di-
vide em duas partes que podemos denominar: patri-
monial e administrativa. A proprietária do patrimônio 
é a Prefeitura Municipal de Pedreira. Para que Pedreira 
tivesse o local para abrigar seus idosos, o prefeito Hy-

gino Amadeu Bellix, em 19-12-1978, assinou o Decre-
to nº 500 desapropriando uma área de terra que per-
tencia à antiga Fazenda São José. Essa desapropriação 
ocorreu amigavelmente. O preço constante da escritu-
ra foi simbólico. Pode-se dizer que a Cerâmica Santana 
doou o terreno para a construção do Lar dos Velhos, 
que é vizinho do terreno da APAE, também doado pela 
Cerâmica Santana.

O serviço de terraplanagem foi executado pela 
Prefeitura. E para adquirir os materiais para construir 
os prédios em alvenaria foram realizadas muitas 
campanhas arrecadadoras de dinheiro e solicitações de 
doações das empresas. Assim, embora o patrimônio seja 
propriedade da Prefeitura, em verdade ele se formou 
com recursos oriundos da população.

O engenheiro que projetou os prédios do Lar dos 
Velhos foi José Alceu Toneloto que, antes de elaborar o 
projeto, percorreu várias cidades da região a fim de co-
nhecer seus asilos e colher ideias para que a congênere 
pedreirense fosse confortável e funcional. A escritura do 
terreno foi lavrada no Cartório do Registro Civil e Notas 
de Pedreira no Livro 66, fl. 70v, e registrado na AV-2 com a 
matrícula nº 271, fl. 1, do livro nº 2 de Registro Geral, em 
Amparo (SP), em 6 de março de 1979.

O prefeito Hygino Amadeu Bellix que comandava a 

Fig. 279 – Foto extraída do Google: 1. prédio da APAE; 2. piscina e parque infantil; 
3. galpão para atividade ao ar livre; 4. área e prédios do Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto
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Fig. 280 - Fachada da entrada do Lar dos Velhos. Notam-se ao fundo os dormitórios

Fig. 281 – Vista para quem está entrando no Lar dos Velhos
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construção do Lar dos Velhos entendeu que todo o patri-
mônio desse empreendimento deveria pertencer à mu-
nicipalidade e ser dirigido por pessoas alheias à política. 
Por isso, em vez de aceitar o terreno a título de doação 
feita pela Cerâmica Santana S.A., como ocorreu com a 
APAE, ele preferiu baixar o Decreto nº 500 desaproprian-
do aquela área. Dizia Hygino que com esse critério se as 
coisas não corressem bem a Prefeitura poderia intervir.

A ADMINISTRAÇÃO

Na noite de 30-11-1976, 78 pessoas reuniram-
-se na sede do E. C. Santa Sofia na Rua Antonio Pedro, 
nº 207, e fizeram os primeiros estudos visando à insti-
tuição do Lar dos Velhos. Na noite de 20-08-1977, no 
mesmo local, ocorreu a Assembleia Geral que:

a) deu à Associação o nome de LAR DOS VELHOS 
FLAMÍNIO MAURÍCIO NETO em homenagem a um só-
cio da Cerâmica Santana, doadora do terreno; 

b) aprovaram os Estatutos Sociais; 
c) elegeu a primeira Diretoria e os Conselhos De-

liberativo e Fiscal que ficaram assim constituídos:

DIRETORIA EXECUTIVA - presidente: Paschoal 
Santo Ferraresso; vice-presidente: Jaime Ferrari; 1º 

secretário: Lazaro Alves de Oliveira; 2º secretário: Ge-
raldo Trevizam; 1º tesoureiro: Ângelo Raul Cranchi; 2º 
tesoureiro: Natal Defendi; provedor: Francisco Tibúrcio 
dos Santos; procuradora: Octacilia Pires.

CONSELHO DELIBERATIVO - presidente: Dr. Nil-
ton Dias Maurício; secretário: José Ivo Ferraresso; e os 
membros: Cláudio A. R. Marques, José Carlos Cartaroz-
zi, Joaquim Pires (Kinka) de Camargo, Anis Jorge Chain, 
Laércio Russo, Cláudio Lopes, Luiz Ganzarolli, Dirceu de 
Marco, Francisco (Chico) Vicentini, José Valente, Jose 
(Cid) Egydio Alvarenga e Renato Bacci.

CONSELHO FISCAL: Horácio Lopes, Irineu Tone-
lotto e Mario Leonardi.

Além dos nomes que integraram os órgãos admi-
nistrativos foram sócios-fundadores as seguintes pesso-
as: Ana Ferrari Rossi, Enhon Bueno Gonçalves, Maria Apa-
recida Pires, Anita Cranchi, Antonio Bassan, José Bassan, 
Remigio Cranchi, Joana Cavicchia Cranchi, Charles Robert 
Simons (Tio Bob), Constantina Menoncello, João Galo 
Corato, Walter Antonio Carbonato, Francisco Gonçalves, 
Cecília Ap. Pieri, Ana Elizabeth Pieri, Rosangela Ap. Mar-
chi, Adriana Koster, Maria Tereza Ferrari Jacobsen, Sonia 
Maria Moreira Neto e Odila Nery Moreira Neto.

Observação: Na placa de bronze colocada no 
prédio no dia da inauguração consta que a obra 
foi inaugurada em maio de 1982. O jornal “O Pe-
dreira”, do dia 26-06-1982, publicou que a obra 
foi inaugurada em 25-06-1982.

Legalmente, o Lar dos Velhos foi criado pela Lei 
nº 959, de 22-06-1978, que declarava que em 120 dias 
seria baixado um decreto regulamentando seu funcio-
namento. Posteriormente, por várias leis que são apro-
vadas de tempo em tempo, concedem para a entidade 
Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto o direito real de 
uso. Uma dessas Leis foi a nº 1.077, de 23-04-1982, e 
outra recebeu o nº 1.561 de 20-08-1992.

Sabe-se então que o grupo formado juridicamen-
te para administrar o Lar dos Velhos na verdade não 
é proprietária do patrimônio. O curioso é que a Lei nº 
1.266, de 20-11-1987, que declarou o Lar dos Velhos de 
utilidade pública municipal (lei sancionada por Dario Za-
nini), em seu artigo 2º diz que em caso de dissolução 
da sociedade seu patrimônio será revertido a outra en-
tidade declarada de utilidade pública deste município. 
Estaria essa Lei se referindo aos móveis adquiridos pela 
Sociedade? Paschoal S. Ferraresso presidiu a entidade 
de 20-08-1977 a 20-08-1978; Anis J. Chain foi presidente 

Fig. 282 – Imagem de Nossa Senhora Aparecida 
nos jardins do Lar dos Velhos
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de 1981 a 1983 e de 1991 a 1993; e Eduardo Frazatto foi 
presidente de 1993 a 1995. Os outros 20 anos foi pre-
sidido por Aristides Machado de Oliveira (Machadinho) 
até seu falecimento em 02-10-2007.

V. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SUBSEÇÃO 191ª PEDREIRA - 
Instalada em 22-04-1991. 

A Casa do Advogado foi inaugurada em 15-11-1997.
A Subseção tem como finalidade atender os 

advogados da Comarca de Pedreira e Jaguariúna que 
abrange Santo Antônio de Posse. Além de fornecer su-
porte aos profissionais inscritos na entidade, no âm-
bito social, também fornece atendimento às pessoas 
carentes que necessitam de prestação jurisdicional.

Essa entidade, que se encontra localizada na 
Av. Papa João XXIII, nº 127, na Vila Santo Antônio, foi 
presidida pelos seguintes advogados e nos seguintes 
períodos:

21-09-1991 a 
31-01-1995 Dr. José Eugênio Picolomini 

01-02-1995 a 
31-12-2000 Dr. Salvador Paulela Neto

01-01-2001 a 
31-12-2003 Dr. José Fernando Serra

01-01-2004 a 
31-12-2012 Dr. Sérgio Roberto Ferreira da Silva Braga 

01-01-2013 Dr. Luciano Rodrigues Teixeira 

W. CENTRO COMUNITÁRIO 
VILA MONTE ALEGRE

Data da fundação: 15-07-1973.
Declarado de utilidade pública pela Lei nº 815, de 26-
08-1974.
Fonte de informação: jornal “O Pedreira”, de 14-07-1979.

Essa entidade, cujo objetivo é defender os inte-
resses e zelar pelo bem-estar dos moradores da Vila 
Monte Alegre, nasceu sob o entusiasmo de seus líde-
res. Em Assembleia Geral realizada em junho de 1979, 
a entidade recebeu nova denominação: Centro Espor-
tivo Comunitário Vila Monte Alegre.

Sua primeira diretoria foi constituída por: pre-
sidente: Paulo Sérgio Belloli; vice-presidente: Menotti 

Ferreira dos Santos; 1º secretário: Ademir Benedito de 
Almeida; 2º secretário: Luís Pilon; 1º tesoureiro: João 
Pereira Pontes Sobrinho; e 2º tesoureiro: João Raimun-
do Mourão.

X. GRUPO PRIMAVERA DOS  
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

Data da fundação: 15-05-1978. 
Fundadores: Anônimos.
Fontes de informações: jornal “O Pedreira”, de 27-05-
1978, e anônimos ligados ao grupo.

Anônimos são os fundadores, diretores e todos 
os que trabalham gratuitamente para essa entidade 
que não tem Estatuto Social, não é registrada em Car-
tório, não tem vínculos político, religioso ou de qual-
quer natureza.

O jornal acima citado deu a seguinte notícia so-
bre essa organização (conforme consta):

“EM PEDREIRA GRUPO A.A.
Em reunião realizada na sede do Serviço de 

Obras Sociais de Pedreira foi fundado no último dia 
15 de maio o Grupo dos Alcoólicos Anônimos, que é 
uma irmandade de homens e mulheres que se ajudam 
mutuamente a manter a sobriedade e que se dispõem 
a compartilhar livremente sua experiência de recupe-
ração com qualquer um que possa ter problema com 
a bebida.

Prestigiando a notável associação estavam pre-
sentes à reunião de fundação as coirmãs de Campinas 
(A.A. ALBATROZ), Itapira (DEIXE VIVER), Amparo (GAI-
VOTA), além de autoridades civis, eclesiásticas e consti-
tucionais de nossa cidade”.

A irmandade funciona em aproximadamente 29 
mil grupos espalhados por todo o mundo. Milhares de 
alcoólatras já conseguiram sua recuperação e hoje es-
tão trabalhando para recuperar outros alcoólatras. Os 
membros do A.A. preservam o anonimato, porém afir-
mam que são autossuficientes, mantêm-se por meio de 
seus próprios grupos e membros recusando contribui-
ções de fontes externas.

O lema do A.A. é: “Se você quer beber o pro-
blema é seu, mas se quiser deixar de beber o proble-
ma é nosso”.

As reuniões ocorriam às segundas-feiras, às 20h. 
Antes eles se reuniam na sede do SOS e, depois, numa 
gentileza do Monsenhor Nilo Romano Corsi passaram 
a se reunir no salão paroquial e pagavam um aluguel 
simbólico.
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Y. ABADA - CAPOEIRA

Essa é mais uma organização nascida 
da espontaneidade e do dinamismo do povo 
pedreirense. Foi o jovem Elias José da Silva, 
popularmente conhecido como Escurinho, 
que criou essa agremiação e escola da arte 
da capoeira. No ano de 1984, ele começou a 
praticar a capoeira nas dependências do Cen-
tro Comunitário. No ano de 1989, portanto 
já com cinco anos de experiência, Escurinho 
começou a ministrar aulas de capoeira no Jar-
dim Santa Clara em um galpão de uma peque-
na empresa prestadora de serviços.

Acompanhando a grande expansão da 
capoeira nos âmbitos do esporte, arte, cultura 
e educação, bem como a difusão mundial des-
sa importante vertente da cultura brasileira, 
o instrutor Escurinho amplificou seus esforços 
para levar o nome de Pedreira juntamente 
com os ensinamentos da capoeira a muitos 
Estados brasileiros, além de outros países.

Além dos ensinamentos da capoeira 
aos alunos, de divulgar o nome de nossa ci-
dade por vasta região brasileira e de todos 
os benefícios proporcionados à nossa juven-
tude, Escurinho e seu grupo de capoeiristas 
oferecem maravilhosas exibições em datas e 
locais festivos. Essas apresentações podem 
se converter em grande atração turística para 
Pedreira se planos governamentais bem ela-
borados souberem aproveitar.

Fig. 283 – Elias José da Silva, o Escurinho

Fig. 284 – Grupo de capoeira em treinamento
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Z. CENTRO ESPÍRITA “CAMINHO DE LUZ” 

Fundado em 06-10-1992.
Fonte de informações: Marilda Frata. 

Os fundadores do Centro foram pedreirenses que 
frequentavam o Templo Espírita da Fraternidade, na cidade 
de Amparo. Com o passar do tempo, esse grupo constatou 
que havia aumentado o número de pessoas que se interes-
savam pela doutrina espírita e julgaram conveniente iniciar 
um grupo de estudos em Pedreira.

Foi então que fundou-se o Centro Espírita Cami-
nho de Luz que teve sua primeira sede na Rua Sebastião 
Canesso, s/n, Vila Canesso, em um galpão gentilmente 
cedido gratuitamente pelo seu proprietário, sr. Pedro Ci-
lotti, e onde permaneceram durante quatro anos. Depois 
mudou sua sede para as dependências da CEAI (Casa Es-
pírita de Assistência à Infância).

O movimento evoluiu e a partir de janeiro de 1997 es-
tabeleceu-se em sede própria localizada na Rua Jorge Mari, 
nº 76, Jardim São Pedro. Trata-se de uma entidade sem fins 
lucrativos que sobrevive de doações e eventos que o grupo 
promove e cuja renda é aplicada no aumento dos benefícios 
sociais, na manutenção e, principalmente, na ampliação de 
suas instalações que se tornou uma necessidade em razão 
do número sempre crescente de pessoas que buscam o con-
solo e a iluminação proporcionados pela doutrina espírita.

Sua finalidade está no estudo e na prática do 
Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita codificada por 
Allan Kardec.

A diretoria que dirigia a entidade no biênio 2003/2004 
era: presidente: Marilda Frata; vice-presidente: Maria de 
Lourdes B. Collado; 1ª secretária: Cleide Cavicchia Pocai; 2ª 
secretária: Semele M. de Araújo; 1ª tesoureira: Elenir Drudi 
Benatti; 2ª tesoureira: Maria Beatriz Belolli Frata; provedo-
res: Vicente Arrelaro Junior e Antonia Ivete Arrelaro; divulga-
ção doutrinária: Ronaldo José Parpinelli; diretor de estudos: 
Rinaldo Luiz Vicentin; assistência Ssocial: Marcelo Olivari.

AA. ASSOCIAÇÃO JARDIM NÁUTICO REPRESA
Data de fundação: 20-04-1997.
Fontes de informações: Ata da Assembleia Geral de fundação; 
Estatutos Sociais; depoimentos de Wagner Aparecido Gottar-
do; planta do loteamento cedido pela Prefeitura municipal; 
ata da 144ª Reunião do Conselho Administrativo da CPFL.

Foi no Jardim Náutico Represa, conhecido popular-
mente como o “Loteamento do Basílio”, que surgiu a Asso-
ciação Jardim Náutico Represa. Esse loteamento, que fica 
retirado da cidade aproximadamente a 13 km da Rua An-
tonio Pedro, em Pedreira, é formado por 125 chácaras e foi 
aprovado pela Prefeitura Municipal em 02-07-1975.

Motivados a melhorar a segurança do conjunto 
de chácaras que tinha suas casas constantemente ar-
rombadas e assaltadas e também com a intenção de 
proteger a represa um grupo de proprietários e mora-
dores (e vizinhos), reuniram-se a fim de, inicialmente, 
adotar ações conjuntas de proteção. 

A represa a ser protegida é a que abastecia a usi-
na da Companhia Paulista de Força e Luz (antiga usina 
Byington). Essa usina foi desativada por decisão da 144ª 
Reunião do Conselho de Administração da CPFL, realiza-
da em 18-06-2011.

A união dos moradores afastou os caçadores e 
os pescadores predatórios. Iniciou-se o trabalho de ar-
borização da área que pertence ao loteamento e foram 
providenciadas outras melhorias de interesse coletivo. 
Os líderes entenderam que essa união estava produzin-
do bons resultados e que deveria ser oficializada com a 
obtenção da personalidade jurídica.

Em 20-04-1997, promoveram uma Assembleia Ge-
ral para aprovar os Estatutos Sociais da entidade e dar-
-lhe personalidade jurídica. A Associação foi considerada 
aprovada em caráter definitivo e os Estatutos Sociais fo-
ram aprovados a título provisório. A aprovação definitiva 
dos Estatutos só ocorreu em 02-05-1997, em Assembleia 
Geral, que se realizou às 9h.

Os sócios-fundadores foram: residentes em 
Campinas: Wagner Aparecido Gottardo, Marcos Aparecido 
de Lima, Maria de Fátima Campos, Tânia Mara Benedicto, 
Cleonice de Fátima Farias, Celso de Mattos Lopes, Luiz 
Roberto Marson, Pedro Brolezzi, Benedicto de Melo, Yullo 
Dechichi, Pedro de Souza Voletti, Joaquim Augusto Dias, 
Beatriz Barbosa Pereira, Ismael Serapião de Souza, Esmael 
Ferreira e Paulo David Filho; residentes em Pedreira: 
Afonso Pedro Bonito, Regina Célia Campos Malícia, 
Gilberto Lazarini Robbi, Pedro Robbi, Antonio Carlos 
Pettean, Luzia Ponce Matheus, Antonio Miguél Malícia, 
José Alencar Ferrari, José Carlos Cáu, Joaquim Carlos Pavão, 
Antonio Luis Paes, Pedro Roberto Cancherini e Oswaldo 
Luis de Camargo; residente em Amparo: Lauro Celestino 
de Aguiar, residente em Jaguariúna: Marici Zanon Alface; 
residentes em São Caetano do Sul: Ana Vilhena Zamproni, 
Claudemir Pelicice Rodas e Flávio Salles Leite Penteado 
Filho; residentes em Valinhos: Eugênio Alfredo L. S. Castro 
e Otávio Palombi; residentes em São Paulo: Neusa Takaco 
Kimura, Adriam Cooper e Rubens Malícia.

A primeira diretoria teve a seguinte constituição: 
presidente: Wagner Aparecido Gottardo; tesoureira: Regina 
Célia Campos Malícia; diretor de patrimônio: Marcos Apa-
recido de Lima; diretora social: Maria de Fátima Campos; 
secretária: Tânia Mara Benedicto. O Conselho Consultivo fi-
cou composto por: Gécio Cardoso de Brito, Joaquim Carlos 
Pavão, Gilberto Biazon e José Alencar Ferrari.

A Associação Jardim Náutico Represa está regis-
trada no Cartório Oficial de Registro Civil de Pessoas 
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Jurídicas da Comarca de Pedreira sob o Registro Micro-
filme nº 08.882. Foi declarada de Utilidade pela Lei Mu-
nicipal nº 2.303 de 02-09-2002.

Sempre sob a presidência de Wagner Aparecido Got-
tardo, a entidade conseguiu junto à Prefeitura Municipal a 
Concessão Administrativa gratuita de um terreno com área 
de 5.250,00 m² por um prazo de 15 anos prorrogável por 
igual período com autorização legislativa. Tal concessão foi 
autorizada pela Lei Municipal nº 2.164, de 26-10-2000, que 
especificou: “O terreno destina-se à construção da sede pró-
pria e de um posto de Atendimento Médico para a Região”.

Com doação de colaboradores, registrada em livro, 
Wagner construiu um prédio com dois pavimentos, dos 
quais o inferior se destina a ser utilizado como a Capela de 
Nossa Senhora das Graças e o superior para as instalações 
administrativas. A arquitetura da obra foi projetada por 
Wagner e segue o estilo greco-romano, cujo modelo foi ti-
rado do livro “Tractato de Arquitectura Clássica e as Cinco 
Ordens”, escrito no século XIX por Vinhola. O projetista que 
comandou os trabalhos de construção disse que foi obser-
vada rigorosamente a proporção da área na fachada central.

A área ocupada pela obra é de 150 m², ou seja: 10 m 
de frente por 15 m de fundos, dos quais a frente é ocupada 
por uma varanda com 4 m x 10 m e coberta por uma laje 
sustentada por quatro grandes colunas estriadas no estilo 
greco-romano. No centro do salão da capela, também se en-
contram quatro colunas. No centro do espaço ocupado por 
essas colunas, ou seja, se com uma linha se fizer uma cruz 
entre as colunas, a pedra fundamental está no centro a uma 
profundidade de 1,50 m, pois está no nível da rua que passa 
em frente. O lançamento da pedra fundamental acompa-
nhada de vários documentos, inclusive com os nomes dos 
fundadores da associação, ocorreu em 22-06-2000.

No meio do concreto da viga que foi construída, na 
altura do piso do segundo pavimento e exatamente em 
cima da porta de entrada, foi colocado um cano plástico 
que recebeu o nome de “Cápsula do tempo” que tem em 
seu interior mensagens escritas por moradores locais e 
colaboradores da obra. Um dos sinos da capela foi doado 
por Luiz Broglio Sobrinho.

No arco superior da porta de entrada da capela, 
são visíveis as letras C A F R, feitas com barrinhas re-
tangulares de aço. Foi o próprio Wagner Aparecido 
Gottardo que disse que essas letras são as iniciais do 
proprietário de uma casa que foi demolida na cidade de 
Campinas e doou a porta para a capela. 

A fachada, em sua parte inferior, foi revestida com 
mármore. O altar de madeira da capela foi doado pelo Pa-
tronato São Francisco que foi demolido no ano de 1999, 
na cidade de Campinas. Nela há uma placa metálica com 
o seguinte texto: “Altar, mesa de comunhão e confessio-
nário. Oferta das ex-alunas e alunas do Patronato S. Fran-
cisco às Irmãs Franciscanas do C. de Maria”. Foto do tem-
plo pode ser visualizada na Fig. 285.

No pavimento superior, encontra-se a sede da en-

tidade destinada a reuniões dos administradores da As-
sociação em busca de melhorias para a comunidade. A 
poucos metros de distância e à direita de quem olha para 
a frente da capela encontra-se, numa área de 237,50 m², 
o Posto de Saúde com as seguintes dependências: um 
átrio de entrada, uma despensa; uma cozinha comunitá-
ria; um consultório, uma enfermaria e sanitários masculi-
no e feminino com antessalas.

Nesse prédio há uma grande área livre na frente e à 
esquerda, de quem olha da rua para a obra, que se destina 
a eventos socioculturais. Esse prédio terá dois pavilhões de 
teatro. A arquitetura desse prédio também segue o estilo 
greco-romano. Faz parte dos planos da Associação a cons-
trução de um terceiro prédio que seguirá a mesma linha de 
arquitetura e será destinado a um teatro com capacidade 
para 150/200 pessoas. O estilo desse prédio será baseado 
na fachada da Biblioteca de Éfeso construída pelo impera-
dor Adriano. Em suas dependências haverá salas para bi-
blioteca e alfabetização de adultos.

São muitas as atividades do clube que vão desde pa-
lestras culturais divulgando informações gerais até questão 
de saúde, como e também orientação sobre a febre macu-
losa provocada pelo carrapato-estrela. Eles cuidam da urba-
nização de todo conjunto residencial que vai desde a coloca-
ção de obeliscos até a iluminação das ruas; promovem festas 
cívicas e religiosas e o clube já tem até Hino do Jardim Náuti-
co; encenam peças teatrais; e chegaram até promover uma 
excursão para o distrito turístico de Monte Verde (Caman-
ducaia-MG), levando para lá moradores do Jardim Náutico.

AB. CASA DE ASSISTÊNCIA AOS 
DESABRIGADOS “SANTA FÉ”

Data da fundação: 27-02-2000.
Fontes de Informações: Ata de Fundação e Estatutos 
Sociais registrados em Cartório; e depoimentos de Ro-
que Luiz da Silva e Amadeu Gobbis.

Fig. 285 – Foto do Templo do Jardim Náutico Represa
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Sempre a cidade de Pedreira foi visitada por pes-
soas que vagam pelo mundo sem destino, sem terem 
para onde ir. Param nas cidades e ali pedem comida, 
roupa ou algum dinheiro. Um grupo de cidadãos dotado 
da melhor boa intenção fundou e manteve por algum 
tempo uma entidade que tinha como objetivo dar abri-
go por uma noite e, se possível, dar outro tipo de ajuda 
ou orientação às pessoas que caminham sem rumo.

Esse tipo de filantropia é complexo e às vezes 
pode ter alto custo. Apesar das boas intenções de seus 
diretores, a entidade teve vida curta.

Em sua curta duração, essa Casa de Assistência 
foi presidida por:

Roque Luis da Silva 27-02-2000 a 11-03-2002
Amadeu Gobbis 11-03-2002 a 09-02-2004
Roque Luis da Silva 09-04-2004 a 2006

AC. ORQUESTRA DE VIOLEIROS

Data de fundação: 09-04-2002.
Os Estatutos Sociais foram aprovados em Assembleia 
Geral realizada em 28-07-2004 e registrados no Car-
tório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Pedreira 
- microfilme sob nº 10.673.
Fontes de informações: ata da Fundação; Estatutos 
Sociais; depoimentos de Cláudio Luiz Cassiani; e jor-
nal “Esquina cultural”, editado pela própria entidade. 
Declarada de utilidade pública municipal pela Lei nº 
2.453, de 26-10-2004.
Sócios-fundadores: Cláudio Luiz Cassiani, João Rai-
mundo Mourão, Angelina de Araújo Lourenço, Walde-
mar Aparecido Crepaldi, Vanderlei Alves dos Santos, 
Valdir Carlos Berlofa, Márcio Rodrigues dos Santos, Sa-
mir Alves da Silva, Floriovaldo Gonçalves, Valentin Fa-
brim, Rosangela M. S. dos Santos, Sebastião Beletato 
Sobrinho, Neusa Francisca M. de Lima, Paulo Roberto 
Siqueira e Rodrigo Mourão.
Sede social e de ensaio: Rua Luiz Novo, nº 8, Vila San-
to Antônio.

Apesar de as indústrias de porcelana exercerem 
influência comercial em todo território brasileiro, a ci-
dade de Pedreira era desconhecida do grande público. 
Percebia-se isso nos contatos pessoais ou telefônicos 
com pessoas residentes a mais de 60 km de distân-
cia. Eram comuns essas frases: “Eu sou de Pedreira”, 
e a outra pessoa: “Onde fica isso?”. Não raro pessoas 
achavam que morávamos em um local onde se extraia 
pedras, e que é um canteiro de obras denominado pe-
dreira.

No ano de 1969, sob o comando do prefeito Oswal-

do Teixeira de Magalhães, instalou-se a primeira Feira In-
dustrial de Pedreira (FIP) que fez divulgação do evento a 
fim de atrair público. Muitas outras FIPs foram promovi-
das, sempre divulgando o evento e a cidade de Pedreira 
pela imprensa falada, escrita e televisada. A FIP não é mais  
realizada, mas em decorrência instalaram-se na cidade 
centenas de lojas de porcelana e de vários outros produtos 
decorativos, e Pedreira tornou-se muito famosa.

A fama estava reservada ao município cogno-
minado “Flor de Porcelana”. Cláudio Luiz Cassiani (Fig. 
286), o Claudinho, formou a Orquestra de Violeiros de 
Pedreira. Inicialmente, eles se exibiam apenas em nossa 
cidade. Com o passar do tempo e com suas exibições 
que agradavam cada vez mais ao público, a Orquestra 
de Violeiros começou a receber convites de emisso-
ras de televisão de outras localidades, inclusive de São 
Paulo. Entre os programas que eles participaram estão: 
Viola Minha Viola, na TV Cultura; Antena Paulista; Jornal 
Regional; Caminhos da Roça; em Cena, na Rede Globo; 
Programa Silvio Brito, na Rede Vida; Jornal Século News, 
na TV Século 21; Canal Direto; Viola e Cia. e Viola Divi-
na, na Band TV; Bem-Vindo Romeiro, na TV Aparecida; 
e muitas outras. Levaram o som da viola e das vozes 
de seus componentes para diversas emissoras de rá-
dio como Jovem Pan (São Paulo), Cultura FM (Amparo), 
Rádio Você AM (Americana). Jornais e revistas também 
noticiam a Orquestra de Violeiros de Pedreira.

A Orquestra de Violeiros (Fig. 287) executa can-
tos sacros com arranjos caipiras. Eles fazem também 
a Missa Caipira usando objetos, frutas, cereais e tudo 
mais que se relaciona com a vida do campo. No final da 
missa, Nossa Senhora Aparecida é homenageada pelos 
caboclos adentrando com sua imagem.

Em setembro de 2011, o Departamento de Cul-
tura do Itamarati designou a Orquestra de Violeiros de 
Pedreira para uma apresentação no Timor-Leste, que 
fica no continente asiático. Lá eles se exibiram perante 
o presidente da República, Dr. José Ramos Horta, e o 
embaixador brasileiro, Edson Monteiro. Essa exibição 
estava relacionada com a Independência do Brasil co-
memorada no dia 7 de setembro. Ao se despedirem e 
voltarem ao Brasil, foram surpreendidos por um mo-
vimento de jovens que apresentaram aos brasileiros 
uma serenata surpresa que emocionou a todos.

A Associação apresenta peças musicais varia-
das que são executadas por diversos grupos e que 
recebem as seguintes denominações: Associação dos 
Violeiros de Pedreira; Orquestra Mirim de Violeiros de 
Pedreira, Grupo de Catira de São Gonçalo e reza de São 
Gonçalo e o Ponto de Cultura de Violeiros de Pedreira. 
A orquestra de adultos conta com 30 membros e a or-
questra mirim com 35 crianças. Muitas são as pessoas 
que se encantam com a “dança da catira”, que é uma 
riqueza do folclore brasileiro.
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Com as atividades dessa orquestra, Pedreira 
ficou mais conhecida ainda. O próprio autor deste 
livro já foi parabenizado por pessoas residentes em 
outras localidades que ficaram encantadas com a 
apresentação do grupo e por saberem que Pedreira 
conta com essa entidade de tanta qualidade artís-
tica. Entre as várias condecorações recebidas, duas 
merecem destaque: uma outorgada pelo Ministé-
rio das Relações Exteriores e outra pela Secretaria 
de Estado da Cultura do Estado de São Paulo.

Fig. 287 - Exibição da Orquestra de Violeiros na Paróquia Santo Antônio 
 em Pedreira. Nesta foto, a letra A identifica o maestro Claudinho Luiz Cassiani 

Fig. 286 -  Claudinho Cassiani: fundador, maestro,  
orientador e grande líder da Orquestra de Violeiros

AD. ACADEMIA PEDREIRENSE DE LETRAS

Fundada em 19-09-2003.
Fontes de informações: Ata da Assembleia de Funda-
ção; documentos citados no decorrer do texto a seguir; 
e o próprio autor deste livro que participou da funda-
ção da Entidade.

A ideia de se fundar em Pedreira a Academia 
Pedreirense de Letras (APL) nasceu do amparense Cláudio 
Aparecido Pereira, também conhecido como Cláudio 
Federicce ou, simplesmente, Fred, que é o diretor da 
companhia Teatral “Bote a Boca”, fundada em Pedreira no 
ano de 1998. Nos trabalhos preparatórios para a fundação 

da APL, Fred contou com a colaboração do jornalista Sidnei 
Defendi e do advogado e empresário Dr. José (Zito) Castelo.

A reunião de fundação foi realizada às 19h, de 19-
09-2003, em uma sala cedida pela Câmara Municipal, 
em suas dependências, estabelecida à Rua Prof. João Al-
varenga, nº 75. Nessa Assembleia de fundação da APL, 
foram aprovados os Estatutos Sociais e admitidos os 
primeiros 13 membros para assumirem as cadeiras da 
Academia. Os srs. Fred, Sidnei Defendi e Dr. José Castelo 
declararam que os nomes das 13 pessoas que estavam 
sendo admitidas foram sugeridos pela população em 
pesquisa realizada especialmente para esse fim. Nessa 
mesma reunião foram escolhidos os nomes dos mem-
bros dos órgãos administrativos.
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OS 13 MEMBROS ADMITIDOS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES FORAM:
Cadeira Nº Membro Patrono

01 Cláudio Aparecido Pereira (Fred) Arthur Azevedo
02 Hygino Amadeu Bellix Santo Tomás de Aquino
03 José Castelo Machado de Assis
04 Edgardo Luis Steula Cel. João Pedro de Godoy Moreira
05 Sidnei Defendi Roquete Pinto
06 João Eduardo Corsi Maria Trazzi Corsi
07 Claudio Luiz Cassiani Vinícius de Moraes
08 Maria Eunice Carvalho de Godoy Geremias Clarice Lispector
09 Vera Ângela Pierin Alcides Pierin
10 Antonio Honório Filho São Paulo Apóstolo
11 Neli Aparecida de Oliveira Manoel Bandeira
12 Paulo Antonio Begalli Plínio Marcos
13 Sylvio Lazarini Antonio Castelo

ADMITIDOS APÓS A FUNDAÇÃO
14 Nilo Romano Corsi - Monsenhor São João Evangelista
15 José (Zito) Fabrin João Baptista Fabrin
16 Geraldo Castelani Adelino Castelani
17 Nelson Cassiani Carlos Drummond de Andrade
18 Marcelo Viaro Berlofa Henrique Bonaldo
19 Adilson Spagiari São Pedro
20 Antonio Oswaldo Selingardi Professora Carmen Fagundes
21 Luiz Antonio Castelo Arnaldo Rossi
22 Antonio Carlos Honório Não indicou patrono
23 Adilson José Dorigatti Evaristo Veiga
24 Orlando Stanley Juriaans Não indicou patrono
25 Pedro José Castelo Não indicou patrono

*Natalie da Silva Jampaulo
*Glauco Emerson Teixeira Viali Mazzetto
*José Broglio Sobrinho

*Patronos e números de cadeiras ainda não designados

MEMBROS DESSA APL PUBLICARAM AS SEGUINTES OBRAS LITERÁRIAS:
Membros Obras

José (Zito) Fabrin “A carroça” - poesias
Luiz Antonio Castelo “Pedras preciosas” - poemas
Edgardo Luis Steula “História da Igreja Santo Antônio de Pádua - Pedreira - SP” - História
Edgardo Luis Steula - autor “História do Grupo Escolar Cel. João Pedro de Godoy Moreira em seu 

primeiro centenário” 
Edgardo Luis Steula - coautor “Coronel 100 anos – Você faz parte desta história”
Edgardo Luis Steula “A História da cidade de Pedreira: Nascimento, evolução e relatos de 

uma cidade empreendedora”, com mais de 400 páginas

A entidade reúne-se em salas concedidas por gentileza de entidades amigas, pois não tem sede própria.
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Fontes Consultadas

ATAS

• Ata da Assembleia Geral de Acionistas da Cia. 
Mogyana de Estradas de Ferro de 30-3-1873 

• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Pedreira de 
5-8-1909 (Lv. 6 fl. 55v°)

• Ata da Sessão da Câmara de 8-3-1888 (Lv. 6 fl. 92)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal do Amparo de 

06-9-1890 (Lv. 7  fl. 98)
• Ata da Sessão Câmara Municipal de 04-10-1890 (Lv. 

7 fl. 104 e v°)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 24-11-1926
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Amparo de 

14-12-1889 (Lv. 7 fl. 32) 
• Ata da Sessão da Câmara de 26-12-1889 (Lv. 7 fl. 

34v) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Amparo de 

6-2-1890 (Lv. 7 fl. 47v) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 07-1-1891
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 14-2-1891 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 13-6-1892 

(Lv. 8 fl. 68)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 22-2-1894
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 4-1-1894 (Lv. 

9 fl. 170v)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 5-2-1894 (Lv 

9 fl. 180) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 16-4-1894
• Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal 

de Amparo de 14 de Julho de 1895 (Lv. 10 fl. 106v) 
• Ata da Sessão da Câmara de Amparo de 27-7-1895 

(Lv. 10 fl. 108 e v)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 17-8-1895 

(Lv. 10 fl. 111v)
• Ata da Sessão da Câmara de 08-8-1904 (Lv. 4 fl. 3v)
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 26-9-1904 

(Lv. 4 fl. 8).
• Ata da Sessão da Câmara de 21-7-1905 (Lv. 4 fl. 38) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 28-7-1905 

(Lv. 4 fl. 40) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 04-9-1905 – 

Lv. 4 fl. 44v).
• Ata da Sessão da Câmara de 19-10-1905 (Lv. 4 fls. 

49v e 50) 
• Ata da Sessão da Câmara de 25-12-1905 (Lv. 4 fl. 59)
• Ata da Sessão da Câmara de 11-10-1906. 
• Ata da Sessão da Câmara de 09-11-1906
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 23-9-1907 

(Lv. 5 fl. 67v)
• Ata da Sessão da Câmara de 31-8-1906
• Ata da Sessão da Câmara de 05-8-1909
• Ata da Sessão Legislativa de 15-9-1909 (Lv. 6 fl. 59)
• Ata da Sessão da Câmara de 1910 (Lv. 10 fl. 40) 
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 04-5-1962
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 02-6-1926 

Livro 11 (no Museu: nº 385 B – fl. 61 e v.)
• Ata da Sessão da Câmara de 23-9-1907 
• Ata da Sessão da Câmara de 28-10-1907 
• Ata da Sessão Ordinária de 29-07-2002, Proc. SC 

24.929/86, Ata nº 1.253, (publicado no DOE. de 07-
08-2002 - Seção I - Pág. 52) 

• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Pedreira de 
15-01-1910

• Ata da Sessão da Câmara de 15-3-1910
• Ata da Sessão da Câmara de 30-4-1910
• Ata da Sessão Extraordinária de 07-5-1910
• Ata da Sessão de 15-6-1910
• Ata da Sessão da Câmara de 30-6-1910
• Ata da Sessão de 11-10-1906 (Lv. 5 fls. 6 e 7)
• Ata da Sessão da Câmara de 19-8-1907 livro n° 5, fl. 

41v°   e   (Lv. 5 fl. 71).
• Ata da Sessão de 05-08-1909 
• Ata da Sessão legislativa de 16-3-1914
• Ata da Sessão de 20-10-1914
• Ata da Sessão de 15-3-1915
• Ata da Sessão da Câmara de 16-11-1915 
• Ata da Sessão de 03-12-1915 
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• Ata da Sessão da Câmara de 16-11-1916
• Ata da Sessão da Câmara de 15-10-1918
• Ata da Sessão da Câmara do Amparo de 26-12-1889
• Ata da Sessão de 15-1-1919
• Ata da Sessão de 14-6-1919 (Lv. 10, fl. 3v°)
• Ata da Sessão de 30-01-1919 (Lv. 9, fl 96v°)
• Ata da Sessão de 30-9-1919 (Lv. 10. Fl. 12)
• Ata da Sessão de 15-12-1923
• Ata da reunião Fundação Beneficente de Pedreira – 

FUNBEPE de 18-11-1998 
• Ata da Sessão de 22-2-1892 (Lv. 8 fl. 41 Atas) 
• Atas da Câmara Municipal de Amparo do livro 7 – fl. 

32v de 14-12-1889
• Ata da Sessão de 06-10-1924 
• Ata da Câmara Municipal de Pedreira de 30-3-1926
• Ata da Sessão Extraordinária de 02-6-1926
• Ata da Sessão de 15-6-1926
• Ata da Sessão de 29-10-1927 (Lv. 11, fl. 92)
• Ata da Sessão de 19-9-1927
• Ata da Sessão Extraordinária de 02-6-1926
• Ata da Sessão de 15-6-1926
• Ata da Sessão de 29-10-1927 (Lv. 11, fl. 92)
• Ata Na Sessão de 19-9-1927
• Ata da Sessão da Câmara de 01-12-1961
• Ata da Sessão da Câmara de 04-10-1915
• Ata da Sessão da Câmara de 30-11-1914 (Lv. 8 fl. 

40v) 
• Ata da Sessão da Câmara de 15-12-1915 (Lv. 8 fl. 95v 

e 96) 
• Ata da Sessão da Câmara de 15-12-1921 (Lv. 9, fl. 

73v)
• Atas de Apurações da Justiça Eleitoral da Comarca 

de Amparo, livros nº 1 e 2
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 25-6-1948
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Pedreira de 

30-4-1914 (Lv. 8 fl. 21 V)
• Ata da Assembleia de fundação de 2-5-1947
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de 16-4-1955 - 

Lv. 2, fl. 175v 
• Ata da Sessão da Câmara de 16-8-1962
• Ata da Sessão da Câmara Municipal de Pedreira de 

25-11-1949
• Ata da reunião da Corporação Santana de 23-6-1966
• Atas da antiga Câmara, jornais, “Almanaques do 

Amparo”
• Ata da reunião da Diretoria de 06-8-1936

• Ata da reunião da Diretoria na noite de 18-8-1937
• Ata da reunião da Diretoria do dia 02-4-1940
• Ata da Sessão da Câmara Municipal, realizada no dia 

04-9-1974
• Livro Ata nº 1 da Câmara Municipal de Pedreira 
• Ata da Sessão de 21-11-1973.
• Ata da Reunião da Diretoria Executiva da APAE no 

dia 26-5-1983
• Ata da Sessão da Câmara de 8-3-1888 (Lv. 6 fl. 92) 
• Ata da Sessão de 15-7-1914 (Lv. 8 fls. 30 a 31)
• Ata da  Assembleia Geral do E.C. Corinthians de 28-

3-1953
• Ata de fundação da Loja Maçônica, de Amparo, SP.
• Ata de Fundação da LOJA MAÇÔNICA FÉ, 

ESPERANÇA E CARIDADE, de Pedreira, SP, datado 
13-12-1898. 

• Ata Sessão da Câmara de 28-8-1893 (Lv. 9 fl. 145) 

LEIS

• Lei nº 601, de 18 de setembro 1850
• Decreto Lei nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854
• Lei Provincial nº 18 de 21-3-1872 
• Lei Municipal n° 314 de 19-4-1961
• Lei Municipal n° 327 de 19-6-1961
• Lei Municipal nº 218
• Lei Municipal nº 349
• Lei Municipal nº 414 
• Lei Municipal nº 686 de 18-5-1970
• Lei Municipal nº 59
• Lei Municipal nº 39 de 30-11-1899
• Lei Municipal nº 197 de 6-12-1956
• Lei Municipal nº 402 de 29-12-1962
• Lei Municipal nº 483 de 21-06-1965
• Lei Municipal nº 495 de 21-10-1965
• Lei Federal nº 383 de 18-4-1938
• Lei Municipal nº 450 de 31-10-1896
• Lei Municipal nº 97 de 20-9-1892
• Lei Municipal nº 188 de 9-6-1956
• Lei Municipal nº 485 de 10-5-1961
• Lei Municipal nº 601 de 18-9-1850
• Lei Municipal nº 466 de 04-12-1964 
• Lei Municipal nº 521 de 20-9-1966 
• Lei Municipal 570 de 23-10-1967 
• Lei Municipal nº 757 de 11-12-1972
• Lei Federal nº 5.315 de 12-9-1967
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• Lei Federal nº 6.592, de 17-11-1978,
• Lei Municipal nº 764, de 22-3-1973
• Lei Municipal nº 1.846 de 27-11-1995
• Lei Municipal nº 1.847 de 27-11-1995
• Lei Municipal nº 1.886 de 22-5-1996
• Lei Municipal nº 1.956 de 20-3-1997
• Lei Municipal nº 807 de 20-6-1974
• Lei Municipal nº 808 de 20-6-1974 
• Lei Municipal nº 818 de 19-9-1974
• Lei Municipal nº 816 de 16-09-1974.
• Lei Municipal 1.252 de 03-7-1987
• Lei Municipal nº 749 de 01-12-1972
• Decreto nº 695 de 29-08-1983 
• Lei Municipal nº 9 de 10-12-1948
• Lei Municipal nº 545 de 18-3-1967
• Lei Municipal nº 193 de 18-9-1956
• Lei Municipal nº 1.446  de 15-08-1990
• Lei Municipal nº 989 de 07-06-1979 
• Lei Municipal nº 3.067 de 06-10-2010
• Lei Complementar Estadual nº 870 de 19-06-2000
• Lei Municipal nº 197 de 6-12-1956
• Lei Municipal nº 402 de 29-12-1962
• Lei Municipal nº 483 de 21-6-1965
• Lei Municipal nº 450 
• Lei Municipal nº 1795 de 13/03/1995
• Lei Municipal nº 275 de 04-6-1960
• Lei Municipal nº 23 de 22-9-1949 
• Lei Municipal nº 441 de 20-01-1964 
• Lei Municipal nº 10.406 de 10-1-2002
• Lei Municipal nº 775 de 2-8-1973
• Lei Municipal nº 805 de 16-5-1974
• Lei Municipal nº 856 de 8-5-1975
• Lei Municipal nº 1.342 de 28-11-1988
• Lei Municipal nº 1.527 de 16-12-1991
• Lei Municipal nº 727 de 07-10-1971
• Lei Municipal nº 779 de 13-9-1973 
• Lei Municipal nº 834 de 05-12-1974 
• Lei Municipal nº 736 de 16-12-1971
• Lei Municipal nº 787 de 30-11-1973
• Lei Municipal nº 809 de 20-6-1974
• Lei Municipal nº 959 de 22-6-1978
• Lei Municipal nº 1.077 de 23-4-1982
• Lei Municipal nº 1.561 de 20-8-1992
• Lei Municipal nº 1.266 de 20-11-1987

• Lei Municipal nº 815 de 26-8-1974.
• Lei Municipal nº 2.303 de 02-9-2002
• Lei Municipal nº 2.164 de 26-10-2000 
• Lei Municipal nº 2.453 de 26-10-2004
• Lei Federal nº 383 de 18-4-1938
• Lei nº 791 de 20-12-1973

OFÍCIOS

• Ofício datado de 31-8-1909 
• Ofício à Câmara de Vereadores de Amparo e que 

consta do livro 7 – fl. 148 v (Sessão do dia 25-4-
1891)

• Requerimento à Câmara Municipal de Amparo em 
09-2-1888 (Lv. 6  fl. 74)

• Ofício à Câmara Municipal de Amparo em 9-9-1889 
(Lv. 6 fl. 394)

• Ofício enviado pela Câmara, em 10-12-1900 (Livro 
de Ofícios nº 1 fls. 6 e 62)

• Ofício enviado pela Câmara de 13-1-1904 
• Ofício ao Presidente do Estado de São Paulo em 29-

12-1905 
• Ofício n° 191 à Câmara Municipal de 19-9-1907 
• Cartório de Registro de Imóveis de Amparo, Lv. 3C f. 

54, em 1897
• Ofício 997/78 em 28-11-1978
• Registro de Imóveis e Anexos de Amparo em 16-

8-1974, sob nº 149, a fl. 74, do livro “A” nº 2 de 
Registro de Pessoas.

• Livro nº 53, fl. 48-v do Cartório de Registro Civil e 
Notas de Pedreira

• Livro 3C f. 65 de 29-6-1897 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Amparo

• Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Amparo 
no Livro 3-AD, fl. 177,

• Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de 
Amparo, sob nº 135, fl. 61 do Livro A-2.

• Livro nº 71, fl. 8v, do Cartório de Registro Civil e 
Notas de João Batista de Andrade, em  Pedreira, no 
dia 16-11-1979, e registrada no Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos de  Amparo sob o nº R1/7013 
do Livro nº 2 em 22-11-1979.

• DAEI/GAB - OFÍCIO CIRCULAR Nº 038/83 DE JULHO 
1983.

• Cartório do Registro Civil e Notas de Pedreira - Livro 
nº 66 - Fl. 70v, e registrado: AV-2 na Matrícula nº 
271, Fl. 1 do livro nº 2 de Registro Geral, em Amparo 
(SP), em 06 de Março de 1979



428

PUBLICAÇÕES

• “Almanach do  Amparo”, página 267 de 1903, 
Amparo, SP. 

• “Almanach do  Amparo”, página 217 de 1905, 
Amparo, SP. 

• “Almanach do  Amparo”, páginas 266 e 269 de 1907, 
Amparo, SP. 

• “Almanach Historico e Estatistico de Campinas”
• “Repertório das Sesmarias” editado pela Secretaria 

de Estado da Cultura - Departamento de Museus e 
Arquivos - Divisão de Arquivo do Estado, São Paulo, 
1994. 

• “A cidade racional – Amparo: um projeto urbanístico 
do ‘oitocentos’" de Roberto Pastana Teixeira Lima, 
Amparo, Campinas; Faculdade de Ciências e Letras 
Plínio Augusto do Amaral, Centro de Pesquisa em 
História da Arte e Arqueologia – UNICAMP, 1998.

• “Documentos Interessantes para a História de 
Pedreira” de Roberto Pastana Teixeira Lima, Coleção 
Documentos, Faculdade de Ciências e Letras Plínio 
Augusto do Amaral, Departamento de Pesquisa e 
Extensão, Amparo, SP, 1998.

• “História de Atibaia”, Volume I, de João Batista Conti, 
Editora Araceles Stamatiu, Prefeitura da Estância de 
Atibaia, Atibaia, junho/2001. 

• “Efemérides Amparenses (século XIX)”, de Áureo de 
Almeida Camargo, Editora Clássico-Científica, São 
Paulo, 1969.

• “As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de 
Anthony Knivet: memórias de um aventureiro inglês 
que em 1591 saiu de seu país com o pirata Thomas 
Cavendish e foi abandonado no Brasil, entre índios 
canibais e colonos selvagens” de Anthony Knivet, Rio 
de Janeiro, 2007.

• “Quarteto Construtor de Poços de Caldas e Epopéia 
de Pedro Sanches” de Benedictus Mário Mourão, 
Poços de Caldas, MG, 1998.

• Estatuto Social da TV Clube de Pedreira Social 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Amparo em 10-12-1968 sob 
nº 106.

• Estatuto Social do Lar dos Velhos Flamínio Maurício 
Neto de 20/08/1977, Pedreira, SP.

• Estatuto Social da Feira Industrial de Pedreira, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis e 
Anexos de Amparo em 16-8-1974, sob nº 149, a fl. 74, 
do livro “A” nº 2 de Registro de Pessoas.

• Revista “Flor de Porcelana”, 1953, Pedreira-SP.
• Revista “Grupo de Letras” de 1974.

• “Genealogia Paulistana” de Luís Gozaga da Silva Leme, 
São Paulo, 9 volumes, 1903 a 1905.

• Revista RMC comemorativa aos “10 Anos da Região 
Metropolitana de Campinas”.

• “História de Pedreira” de Padre Antonio Toloi Stafuzza, 
Pedreira, SP, 1979.

• Cadernos com histórico da fundação de todos os 
municípios paulistas editados pela Fundação Seade 
(Sistema Estadual de Análise de Dados), volumes 01 a 
10.

• ”Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial 
da Província de São Paulo para o anno de 1858”, 
organizado por Manuel Eufrásio e Joaquim Roberto 
de Azevedo Marques, São Paulo, SP, 1983.

• “Almanak da Provincia de São Paulo para 1873 - 
Primeiro anno”, organizado por, Antônio José Batista 
de Luné e Paulo Delfino da Fonseca, São Paulo, SP, 
1873.

• “Almanach Literário de São Paulo” dos anos de 1877, 
1878, 1879, 1881, 1884 - autor José Maria Lisboa, São 
Paulo, SP.

• Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, IBGE, 
04/09/1957, Rio de Janeiro, RJ, 1957 a 1964

• “Annuário de Espirito Santo do Pinhal, Itapira, Mogy-
Mirim, Mogy-Guassu - Districtos de Posse, Jaguary, A. 
Nogueira e Santo Antônio do Jardim”, organizado por 
Iclerico Gomes, São Paulo, 1918.

• “Almanach da Companhia Mogyana – 1908 / 1909” 
de 21-01-1908, organizado por Vicente Melillo, 
Campinas, SP.

• Documentário “Amparo 500 anos”, de José Eduardo 
Pimentel de Godoy, Amparo, SP, ano 2000.

• Relatório “Autoridades e Vereadores de Mogi Mirim 
no Período Colonial”, de José Eduardo Pimentel de 
Godoy, 2002.

• Fichas “Breve Relato” emitidas pela Junta Comercial 
do Estado de São Paulo e referentes às  Indústrias de 
Porcelana de Pedreira.

• Jornal “O PEDREIRA” de 15-10-1966
• Jornal “O PEDREIRA” de 03-02-1968
• Jornal “O PEDREIRA” de 24-02-1968    
• Jornal “O PEDREIRA” de 30-03-1968
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 305 de 09-11-1968
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 337 de 12-07-1969
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 340 em 02-08-1969
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 361 em 31-12-1969
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 406  em 07-11-1970
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 410 em 05-12-1970
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 411 em 19-12-1970
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• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 412 em 26-12-1970
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 418 em 06-02-1971
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 426 em 03-04-1971
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 443 em 07-08-1971
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 449 em 18-09-1971
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 459 em 27-11-1971
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 464  em 08-01-1972
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 473 em 18-03-1972
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 495 em 19-08-1972
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 507 em 18-11-1972
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 508 em 25-11-1972
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 519 em 17-02-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 520 em 24-02-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 521 em 03-03-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 523 em 17-03-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 524 em 24-03-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 525 em 31-03-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 526 em 14-04-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 531 em 19-05-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 533  em 02-06-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 542 em 04-08-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 550 em 29-09-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 557 em 17-11-1973
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 565 em 12-01-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 568 em 09-02-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 570 em 16-02-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 571 em 23-02-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 575 em 30-03-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 577 em 20-04-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 581 em 18-05-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 582 em 25-05-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 583 em 01-06-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 587 em 29-06-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 591 em 27-07-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 640 em 26-07-1975
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 601 em 05-10-1974
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 621 em 08-03-1975
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 629 em 10-05-1975
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 633  em 07-06-1975
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 656  em 15-11-1975
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 669 em 21-02-1976
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 675 em 03-04-1976
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 785 em 27-05-1978
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 827 em 17-03-1979

• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 844 em 14-07-1979
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 868 em 29-12-1979
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 912 em 15-11-1980
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 995 em 26-06-1982
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 1332 em 18-03-1989
• Jornal “O PEDREIRA”, edição nº 1335 em 08-04-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 04-02-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 04-03-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 18-03-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 25-03-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 08-04-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 06-05-1989
• “Jornal da Comarca” edição de 03-03-1990
• “Jornal da Comarca” edição de 29-12-1990
• “Jornal da Comarca” edição de 16-03-1991
• “Jornal da Comarca” edição de 23-05-1992
• “Jornal da Comarca” edição de 18-01-1997
• “Jornal da Comarca” edição de 28-03-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 04-04-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 11-04-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 29-09-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 21-11-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 05-12-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 19-12-1998
• “Jornal da Comarca” edição de 03-04-1999
•  Jornal “Gazeta do Povo” edição nº 630 de 

14/06/1997
• Jornal “A Tribuna” edições de 14-08-1955 e 21-08-

1955, PEDREIRA, SP.
• "Sagas Caipiras. Memórias Pessoais" (documentário 

não-publicado), de José Eduardo Pimentel de Godoy, 
Amparo, SP, 2007/2008.  

• “Coronel - 80 Anos”, Livreto Comemorativo dos 80 
Anos do Grupo Escolar Cel. João Pedro de Godoy 
Moreira.

• Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, dos anos 
1908, 1909 e 1913.

• Semanário “O Commercio de Pedreira” edição nº 
03 de 01-03-1930

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 34 de 
01-11-1930

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 43 de 
04-01-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 46 de 
25-01-1931
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• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 51 de 
01-03-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 57 de 
19-04-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 75 de 
23-08-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 77 de 
06-09-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 80 de 
27-09-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 81 de 
11-10-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 82 de 
18-10-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 83 de 
25-10-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 84 de 
01-11-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 86 de 
15-11-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 88 de 
29-11-1931

• Semanário “O 24 de Outubro” edição nº 91 de 
20-12-1931

• Edição comemorativa “60 Anos de história – 
Isoladores Santana” – Pedreira-SP de 2001. 

• Nadir Jornal (periódico de distribuição interna da 
empresa Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S. 
A.), edição nº 121 (Edição Comemorativa do “Jubileu 
de Ouro”), Ano XII, São Paulo, setembro de 1962.

• Jornal JJ – Jaguariúna e Região de 31-10-1997.
• Jornal “Folha da Manhã (atual “Folha de São 

Paulo”) de 17-02-1957
• Jornal “O Diário do Povo” de 09-02-1973, 

Campinas-SP.
• Manuscrito “Reminiscências da Minha Vida: 

memórias de um magistrado”, Volume I, de Dr. 
Arthur Moreira de Almeida, São Paulo, 1996.

• Documentário “Apontamentos para a História de 
Entre Montes” de Roberto Pastana Teixeira Lima, 
1991.
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Dados Biográficos
DE EDGARDO LUIS STEULA,                     AUTOR DESTE LIVRO

18-01-1959 É sócio-fundador do Clube Náutico Joaquim Carlos (Fonte: Ata da Assembleia de fun-
dação da entidade).

16-04-1969 /  
16-04-1971

Foi eleito e presidiu a ACIAP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreira) e a 
ela deu personalidade jurídica, pois era uma entidade clandestina. Criou, além do Estatuto 
Social, o Regimento Interno. Dinamizou-a e, na condição de presidente da ACIAP, foi convi-
dado para ser membro da primeira Feira Industrial de Pedreira. De ACIAP o nome passou 
para ACIP (Associação Comercial e Industrial de Pedreira) e atualmente é Associação 
Comercial e Empresarial de Pedreira (ACE). (Fonte: Diário Oficial do Estado de 13-8-1970). 

1969
Convidado pelo então prefeito Oswaldo Teixeira de Magalhães foi membro e um dos 
líderes da Comissão que implantou (no centro da cidade) a primeira Feira Industrial de 
Pedreira. (Fonte: jornais “O Pedreira” de julho/agosto 1969). 

1973 a 1976 Foi vereador na Câmara Municipal de Pedreira pelo partido MDB.

VIDA PROFISSIONAL

• Trabalhou três anos e meio em uma oficina de consertos de carros.
• Foi mecânico de manutenção na Porcelana São Sebastião S.A. 

durante seis anos.
• Trabalhou sete meses na Oficina do Baccarelli (a mais antiga 

de Pedreira), na qual, junto com o ex-combatente da Segunda 
Guerra Mundial, João Baccarelli, construiu uma prensa hidráu-
lica para indústria cerâmica.

• No ano de 1958, montou uma oficina mecânica: e quatro anos 
depois a transformou em uma metalúrgica que produz pistolas 
para pintura, bicos de limpeza e de encher pneus, esguichos, 
pulverizadores etc. até nossos dias (ano de 2013).

VIDA COMUNITÁRIA
Esses cargos foram exercidos gratuitamente, exceção de dois anos de vereança:
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1973

Com carta branca concedida pelo então prefeito Sérgio Ferrari Rossi (Puska), coorde-
nou e presidiu a Assembleia de Fundação e colaborou com um grande grupo de volun-
tários(as) para a implantação do SOS (Serviços de Obras Sociais) em Pedreira. (Fonte: 
Diário Oficial do Estado de 09-03-1973). 

10-07-1973

Convidado por beneméritas senhoras da sociedade pedreirense foi presidente de 
fundação e colocou a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira) 
em funcionamento. Exerceu um mandato. De julho de 1979 a julho de 1983, voltou a 
presidir a entidade e comandou a grande equipe que angariou os recursos financeiros 
para construção do prédio próprio da APAE, no Parque Bela Vista, com planta doada pelo 
engenheiro civil Paulo Antonio Begalli e com grande auxílio do presidente do Conselho 
Deliberativo, José Valente. (Fonte: Diário Oficial do Estado de 23-11-1973).

09-05-1974 Eleito diretor bibliotecário do E. C. Corinthians de Pedreira. (Fontes: Ata da Assembleia 
e jornal “O Pedreira” de 18-05-1974).

1980 Foi membro fundador do Comen (Conselho Municipal de Entorpecentes), ocasião em 
que elaborou os Estatutos da Instituição. (Fonte: Ata da primeira reunião do Comen).

1983
Presidiu a Assembleia de fundação da Guarda Cidade de Pedreira e presidiu por três 
anos essa entidade que tinha como finalidade colaborar com as polícias Civil e Militar, 
a fim de melhorar a segurança pública em Pedreira. 

1983
Com planta elaborada e doada pelo engenheiro civil Paulo Antonio Begalli e com apoio 
do Monsenhor Nilo Romano Corsi, comandou a equipe que construiu a Igreja São 
Sebastião localizada na Vila Canesso.

1993/2004 Foi representante da indústria durante 11 anos no Conselho de Consumidores da Com-
panhia Jaguari de Energia Elétrica.

1999/2001
Foi eleito vice-presidente da Corporação Musical Santana de Pedreira e assumiu a 
presidência em razão de o presidente João Eduardo Corsi ter se afastado para disputar 
a vereança em Pedreira.

19-09-2003 Membro fundador da Academia Pedreirense de Letras, entidade que presidiu de 2009 
a 2013.

23-08-2005 Eleito 2º tesoureiro do Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto; assumiu o cargo em 
razão de o 1º tesoureiro ter se afastado para tratamento de saúde.

2008 Com visto do Monsenhor Nilo Romano Corsi e do Pe. João Gonçalves da Silva, escre-
veu o livro “História da Igreja Santo Antônio de Pádua - Pedreira-SP”.

2010 Foi coautor do livro “Coronel 100 anos – Você faz parte desta história”, homenageando 
o centenário do Grupo Escolar Cel. João Pedro de Godoy Moreira.
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Apêndice

EDGARDO LUIS STEULA era um apaixonado pela 
história da própria cidade.  

Desde sempre gostou de colecionar artigos e 
jornais contendo fatos relevantes para a cidade de Pe-
dreira. Tão interessado era pelos acontecimentos da ci-
dade que foi convidado pelo jornal “Folha de S. Paulo” 
para ser o correspondente local, trabalho que desem-
penhou por muito tempo nos anos 1970.

Por isso, quando iniciou oficialmente a escrita 
deste livro já dispunha de farto material para compor 
este trabalho.

Mas de tão perfeccionista que era desejava a 
todo tempo enriquecer seu livro com informações 
mais completas, detalhes esclarecedores, outras ilus-
trações, depoimento novo, enfim, para agregar fatos 
à história. 

Por conta disso, esse trabalho se estendeu por 
muitos anos e o autor nunca se incomodou com a per-
gunta que tantos fizeram: “E o livro? Tá pronto?”

De fato, “lançar o livro” nunca foi a prioridade 
do autor. Pesquisar, investigar, buscar o fato na fonte 
confiável, detalhar, esclarecer... isso sim foi a priorida-
de de EDGARDO ao escrever sobre as curiosidades, os 
depoimentos e os fatos da história da cidade.

E EDGARDO gostava de pesquisar não só os fatos 
mais importantes e marcantes, mas gostava de trans-
crever os hábitos, os trejeitos, as falas de bastidores, as 
curiosidades, os medos e as agonias e as sensações e 
as emoções que envolviam cada acontecimento.

Esse estilo de narrativa foi adotado naturalmen-
te pelo autor, posto que, nascido em Pedreira, cresceu, 
casou-se e viveu toda sua vida respirando o ar de Pe-
dreira. Fazia parte do povo. Conhecia as famílias, fazia 
amizades facilmente com o Dito do Pito e da mesma 
forma com um empresário ceramista. 

E por participar de tantas e diferentes institui-
ções da cidade e se envolver em tantos projetos socio-
comunitários, colecionou invejável quantidade de ami-
gos e conviveu com muitas pessoas, o que lhe permitiu 
conhecer, se envolver, fazer parte do cotidiano da ci-
dade e escrever com facilidade e com a autoridade de 
quem viveu e viu acontecer muitos dos fatos narrados 
neste livro. 

Mas justiça seja feita, o autor terminou seu trabalho.
Fato curioso é que pouco tempo antes de adoe-

cer fez a compilação de seu livro, incorporou o Prefácio 
em agosto de 2013 e o entregou para ser publicado 
como se tivesse consciência plena de que fez seu me-
lhor e seria então o momento preciso para terminar 
sua maior obra literária.

Faleceu em 1º de dezembro de 2013.
O livro não foi publicado pela gráfica a quem o 

autor confiou. Surgiram dificuldades que impediram 
que o livro fosse publicado naquela empresa e a famí-
lia então retirou o texto para posterior edição.

Como se percebe, este Apêndice não faz parte 
da obra do autor. Foi escrito pela família que resolveu 
adicionar este capítulo para homenageá-lo, para eter-
nizá-lo na história e para suprir a falta indicada pelo 
autor do Prefácio, Dr. Paulo Begalli, que com muita 
sensibilidade escreveu:

“De fato, neste livro falta um capítulo. Seria 
aquele dedicado ao próprio EDGARDO STEULA e sua 
extraordinária colaboração...”.

O leitor deste livro encontrará em muitas páginas 
a citação “o autor deste livro”. Pois bem, a proposta da 
família para este Apêndice é apresentar o “autor deste 
livro” na intimidade de sua família, resumir seus feitos 
enquanto empresário e citar e narrar suas investidas nos 
projetos e nos trabalhos comunitários dos quais partici-
pou revelando fatos curiosos que até então possam ser 
desconhecidos de muitos amigos; também expor as di-
ficuldades pelas quais passou “o autor deste livro” que 
apesar de sua origem modesta se destacou a ponto de 
dar muito de si para a comunidade em que viveu. 

Pedreira, setembro de 2016.

Sua esposa 
Maria Ganzarolli Steula 
e
Seus filhos 
Sergio Luis Steula 
Claudio Luis Steula 

JUSTIFICATIVA PARA O APÊNDICE DESTE LIVRO
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SUA ORIGEM E SEU CRESCIMENTO

Seu pai Valentin Steula foi filho dos italianos 
Luigi Steola e de dona Angelina Campagnolli. 

Valentin nasceu em 03-07-1908, em Pedreira, 
e em sua cidade natal viveu praticamente toda sua 
vida, exceção de um curto período de tempo em que 
foi trabalhar na cidade de São Manoel (SP) como pe-
dreiro.

Casou-se em 07-11-1934 com Idalina Ártico, 
filha dos italianos Silvio Ártico e Gioconda Martinelli. 

Desse casamento, nasceu EDGARDO LUIS 
STEULA, em 31-07-1935, o primogênito do casal que 
teria ainda outros cinco filhos: Neide, Celso, Maria 
Cecília, Adilson e Valdir.

EDGARDO nasceu na residência do casal, na 
Rua XV de Novembro, 627. E até completar seis anos 
de idade morou ainda em outras duas casas também 
na Rua XV de Novembro, nº 240, e depois na casa de 
número 175.

Posteriormente, foi morar na fazenda Monte 
Nilo, onde seu avô Silvio era administrador. EDGAR-
DO morou nessa localidade por 26 anos, quando en-
tão se casou.

Seu dia a dia na fazenda era preenchido pe-
las brincadeiras de pescar, jogar futebol com seus 
amigos, partidas de bolinhas de gude, contar e ouvir 
histórias e também ajudava nos afazeres de sua casa 
e no armazém de seu avô Silvio. 

Frequentou seus quatro anos de estudo no 
Grupo Cel. João Pedro de Godoy Moreira recebendo 
o certificado de conclusão do curso primário em 30 
de novembro de 1946.

E qual emoção a de EDGARDO quando, mais tar-
de, ajudou a escrever, como coautor, a história dessa 
centenária instituição em que havia estudado.

Quando encerrou seu período de ensino bá-
sico escolar, foi trabalhar com seu tio Júlio Ártico 
numa oficina de consertos de veículos na qual des-
pertou seu gosto pela mecânica. Aí trabalhou até 
completar 14 anos.

Posteriormente, trabalhou por sete meses na 
Oficina Baccarelli, de Eteucle Baccarelli, continuan-
do seu aprendizado no ramo da mecânica.

E, por fim, foi trabalhar no setor de manuten-
ção da Porcelana São Sebastião, na qual foi empre-
gado por aproximadamente seis anos. 

Foi ainda na Porcelana São Sebastião que 
aprendeu a consertar, dentre outras máquinas e 
equipamentos, as pistolas para pintura que nessa 
fábrica se utilizavam para pintar manualmente os 
adornos aí produzidos. 

No entanto, para EDGARDO não bastaria so-
mente consertar as pistolas para pintura, então pas-
sou a conhecê-las e a entendê-las, quis, dessa forma, 
fazê-las melhor, aprimorá-las.

Foto de Edgardo quando bebê

Casal Valentin e Idalina: pais 
de Edgardo Luis Steula
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Um registro dos 
irmãos Steula

Diploma de conclusão do curso primário de Edgardo Luis Steula
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Edgardo (à direita) por ocasião da construção de um filtro-prensa na Oficina Baccarelli (data aproximada - 1949)

Carteira profissional de Edgardo com o registro na Porcelana São Sebastião
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UMA VISÃO E UM SONHO: 
INICIANDO SUA PRÓPRIA FÁBRICA
 
EDGARDO montou sua própria oficina mecânica 

em um pequeno galpão localizado na Rua Primo Fran-
cisco Castelo, nº 23, no centro de Pedreira. 

Inicialmente, a empresa se chamava Oficina São 
Luis, de Valentin Steula.

Cartão de visita da fábrica naquela época

Fachada do primeiro prédio que abrigou  
a empresa de EDGARDO LUIS STEULA

No princípio, produzia artigos de serralheria como 
esquadrias e outras estruturas metálicas, bem como con-
sertava máquinas e equipamentos como pistolas para 
pintura para diversas cerâmicas de nossa cidade. 

Certa vez, o senhor Pedro Crozato, empresário 
ceramista, trouxe uma pistola para pintura para que se 
fizesse o conserto. Ao desmontar essa pistola para fa-
zer sua revisão, EDGARDO acabou por quebrar um de 
seus componentes; e para efetuar seu conserto, teve 
de modificar a pistola construindo ele próprio alguns 
componentes de forma diferente da original. Montou 

e testou o equipamento modificado, devolvendo-o a 
seu proprietário com a ressalva de que teve de alterar 
o produto original.

Algum tempo se passou sem que Pedro Crozato 
comentasse se o resultado foi bom ou não. EDGARDO 
ficou ávido por ouvir algum comentário a respeito dos 
resultados, mas nada perguntou. Certo dia, o mesmo 
Pedro Crozato voltou com algumas outras pistolas para 
pintura para conserto e pediu a EDGARDO que con-
sertasse aquelas também, mas que as deixasse como 
aquela que havia anteriormente consertado.

A aprovação do cliente foi motivadora e, ainda 
que sem recursos financeiros, EDGARDO pôs-se a pro-
duzir “artesanalmente” algumas delas. 

Vendeu estas e fez algumas mais, tornando a ven-
dê-las... e aí, de repente, nascia uma nova empresa.

Na medida em que sua produção de pistolas 
para pintura crescia, EDGARDO ia deixando de se dedi-
car aos trabalhos de serralheria.

Seu conhecimento era resultante das experiências 
de trabalhos anteriores; e para continuar evoluindo, fez um 
curso de Desenho Técnico por correspondência pelo Ins-
tituto Universal Brasileiro, no qual aprendeu a fazer o de-
senho técnico, linguagem fundamental para a engenharia. 

Após concluir esse curso de Desenho Técnico, fez 
o desenho de um corpo de pistola para pintura. Levou 
o desenho feito para uma empresa chamada Metalúr-
gica RCN, em São Paulo, para obter um orçamento para 
o fornecimento dessa peça produzida sob processo de 
forjamento. EDGARDO ficou receoso de que os enge-
nheiros da Metalúrgica RCN não entendessem seu dese-
nho, posto que era a primeira vez que apresentava um 
desenho técnico feito por ele próprio a uma empresa. 
Inúmeras vezes revisou seu desenho antes de entregá-
-lo ao fornecedor. Mas EDGARDO se fez perfeitamente 
entendido em seu desenho e a empresa fornecedora fez 
a cotação passando a ele a segurança de que ele estava 
capaz de se comunicar por desenho técnico. A cotação 
foi aprovada por EDGARDO e aí se iniciou esse forne-
cimento de corpos forjados em latão para a fábrica de 
pistolas para pintura que se iniciava em Pedreira.

Em dezembro de 1964, EDGARDO encaminhou um 
lote maior de corpos de pistolas para niquelação ao forne-
cedor Nikeladora Brasil, de Campinas. Era uma peça que 
exigia cuidado no manuseio, mas o fornecedor não atentou 
para esse fato e durante o processo de niquelação houve 
danos irreversíveis a muitas peças do lote. Quando EDGAR-
DO foi pessoalmente retirá-las, de imediato percebeu que 
muitas peças haviam sido danificadas e ficou muitíssimo 
preocupado, posto que a perda dessas peças representaria 
um prejuízo de grande monta para sua empresa que, ainda 
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incipiente, tinha recursos financeiros muito limitados.
No entanto, conseguiu do fornecedor o compro-

misso da indenização das peças que não pudessem ser 
aproveitadas descontando do valor do beneficiamento 
dos próximos lotes o prejuízo correspondente à perda 
das peças daquele lote.

Essa pistola para pintura tinha o código TS 1 e foi 
o primeiro produto da STEULA, uma concepção resultan-
te da experiência do proprietário EDGARDO LUIS STEULA 
em fazer reparos nesse tipo de equipamento. Inicialmen-
te, a pistola TS 1 tinha cabo de madeira, caneca de cobre 
e corpo de latão forjado e foi passando por modificações 
ao longo das cinco décadas que permaneceu em linha. Foi 
retirada de linha em 2008, mas até hoje é lembrada por 
aerografistas que têm verdadeira paixão por esse modelo.

O visionário EDGARDO ia dia a dia superando as 
dificuldades que se apresentavam para o crescimento 
de sua pequena empresa. Certamente, ainda muitos se 

lembram de seu escritório adaptado sobre um mezani-
no feito de tábuas que só podia ser acessado com uma 
escada de madeira, daquelas bem simples, do tipo ain-
da usado por pedreiros e pintores.

Algumas crianças da redondeza gostavam e se di-
vertiam ao ficar observando óleo solúvel, líquido branco 
que se parecia com leite, circulando nas máquinas. 

EDGARDO trabalhava duro e, por volta de 1961, 
lançou um produto que permaneceria no mercado até 
os dias de hoje: o Bico para limpeza MS 4. Esse produ-
to foi lançado há mais de 50 anos e poucos produtos no 
mundo têm uma vida tão longa. É certo que passou por 
melhorias e aprimoramentos em razão dos recursos de 
cada época, mas mantém até hoje o mesmo estilo de seu 
primeiro modelo. Por muitos anos, este foi o item respon-
sável pela maior fatia do faturamento da empresa.

EDGARDO era quem projetava os produtos e ele 
próprio planejava sua produção.

Ano a ano novos produtos iam sendo projeta-
dos, desenhados e então produzidos. 

Novos modelos de bicos para limpeza foram 
lançados no mercado. E depois pulverizadores e esgui-
chos para o setor de lava-rápido de postos de serviço.

Em 1960, EDGARDO nomeou seu primeiro repre-
sentante comercial, sr. Orlando Campanelli, que na oca-
sião representava outras empresas do setor e atuava nas 
cidades da Grande São Paulo. Essa parceria abriu novas 
perspectivas de mercado alavancando as vendas da em-
presa. Sr. Orlando permanece ainda hoje como nosso 
parceiro, ainda que tenha delegado o exercício das ven-
das para seu neto Alexandre.

Em 1969, a empresa mudou sua razão social 
para EDGARDO LUIS STEULA.

EDGARDO sempre comentou que foi a partir de 
1970 que a empresa começou a lhe proporcionar um 
rendimento mais generoso. Até então, os lucros da 
empresa, com exceção de uma pequena parcela reser-
vada para sua subsistência e de sua família, eram total-
mente reaplicados na empresa.

EDGARDO sempre trabalhou de forma muito ár-
dua, e disciplina era seu ponto forte. A empresa crescia, 
conquistava novos clientes, lançava novos produtos. O 
próprio EDGARDO projetava e construía algumas das 
máquinas que utilizava na fabricação de seus produtos. 
A seguir, mostramos fotos de algumas dessas máquinas:

Pistola para pintura TS 1

Fotos da primeira versão (ano 1961) e da versão atual (ano 2013) do Bico para limpeza MS 4
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Fachada da nova fábrica

A empresa vinha se desenvolvendo e crescendo 
e, em 1977, mudou a fábrica para uma área maior, na 
Rua Sebastião Canesso, nº 272, na Vila Canesso.

EDGARDO sempre viu na automação dos proces-
sos produtivos uma forma de produzir em maior escala 
com custos reduzidos, e a empresa investia constan-
temente em novas e mais modernas máquinas. Entre 

1986 e 1988, a empresa importou da Argentina quatro 
novos tornos totalmente automáticos para a produção 
de peças usinadas. Essas novas máquinas proporciona-
ram um grande aumento de escala de produção alavan-
cando a empresa para um novo patamar.

Em 1987, a empresa adquiriu seu primeiro com-
putador, marcando o início de um processo de intensa 
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informatização das atividades de escritório que viriam 
nos anos seguintes.

Primeiro computador adquirido pela empresa, 
modelo Prológica Solution II 

A STEULA sempre investiu na informatização 
para ganhar agilidade e competitividade. Em 1989, a 
empresa concluiu a implantação do primeiro programa 
usado para faturamento e emitiu a primeira nota fiscal 
em formulário contínuo. Apesar de ser um recurso tão 
comum nos dias de hoje, poucas empresas do mesmo 
porte dispunham de tal informatização na época.

Em 1993, a empresa passou a ocupar um galpão 
maior, construído com recursos próprios, ao lado do 
galpão já existente.

Em 1994, a empresa faria sua primeira exporta-
ção, atendendo a um cliente do México. 

Nos anos seguintes, foram conquistados novos 
clientes em vários países sul-americanos. Em 1996, ini-
ciou-se também importação e distribuição de produtos 
da Itália e, atualmente, a STEULA opera regularmente 
em comércio exterior para vender seus produtos, ad-
quirir insumos e produtos para revenda e equipar seu 
parque fabril com máquinas de última geração.

E percebendo as vantagens que o projeto por 
computador proporcionava, EDGARDO investiu logo 
cedo em sistemas CAD (abreviação de Computer Aided 
Design ou Projeto Assistido por Computador) para 
agilizar e tornar mais eficiente a atividade de projeto de 
produtos. O CAD permite visualizar e antecipar todas 
as características do produto final, proporcionando um 
projeto mais ágil e confiável.

Ao longo do tempo, EDGARDO sempre foi acu-
mulando conhecimentos no trabalho e aproveitava 
oportunidades de realizar cursos nas diversas áreas: 
participou de palestras relacionadas à administração, 
fez cursos em qualidade industrial, assistiu a palestras 
de desenvolvimento pessoal e era assíduo frequenta-
dor de feiras e exposições técnicas, como a Feira da 
Mecânica, dentre tantas outras, até hoje realizada na 
cidade de São Paulo.

Em 1999, a STEULA lançou seu primeiro website 
<www.steula.com.br>. Era uma época em que o aces-
so à internet era do tipo “discado” e se restringia

Foto-lembrança da primeira exportação em 1994
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a poucos usuários. A banda larga se limitava a grandes 
empresas localizadas em metrópoles. 

No ano 2000, sua empresa fez a aquisição do 
primeiro torno CNC. Essa máquina computadorizada 
proporcionou novos ganhos de competitividade na pro-
dução de lotes seriados e na redução no tempo de pre-
paração de operações de torneamento. Paralelamente, 
a STEULA investia no treinamento e na qualificação de 
seus técnicos e preparadores de máquina, capacitando-
-os para conduzir essas máquinas informatizadas.

Primeiro torno CNC adquirido no ano 2000

Em 2005, seus filhos Sergio e Claudio passaram a 
fazer parte do quadro societário, e a razão social da em-

presa foi alterada para STEULA EQUIPAMENTOS LTDA. 
Aliás, EDGARDO sempre fez questão de encaminhar 
seus três filhos para o trabalho na empresa, incentivan-
do-os desde cedo a desempenharem tarefas simples e, 
mais tarde, após completarem seus estudos, atividades 
relacionadas ao gerenciamento da empresa.

Em 2008, caminhando a passos firmes e com 
muita determinação diante de seus objetivos, a STEU-
LA chega aos seus 50 anos de atividade com uma for-
ma muito clara de trabalho: Aprimorar sempre seus 
produtos e seu atendimento.

Na foto abaixo, são homenageados o proprietário 
EDGARDO LUIS STEULA (debaixo do selo de 50 anos) e 
os três colaboradores com mais tempo de empresa: Ivair 
Alberto Melro à sua direita, Odete Aparecida Gomes de 
Moraes Cézar e José Leonel de Oliveira à sua esquerda.

O ano de 2008 também marcou o início do Aten-
dimento Steula on-line, área de acesso restrito aos 
clientes e aos representantes da STEULA que podem 
então desfrutar de um serviço de autoatendimento 
no website <www.steula.com.br>. Desde então, esse 
portal de autoatendimento, capaz de oferecer infor-
mações e agregar serviços aos seus clientes, vem evo-
luindo até os dias de hoje. Atualmente, 80% dos pedi-
dos são transmitidos para a STEULA pelo website. No 
portal da STEULA, os clientes transmitem seus pedi-
dos, consultam preços, baixam manuais e catálogos e 
consultam posição de seus pedidos. É um serviço auto-
mático de atendimento que disponibiliza informações 
de forma prática aos clientes da empresa.

Primeiro Sistema CAD, adquirido em 1994
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EDGARDO sempre se mostrou favorável a inves-
timentos na informatização das atividades fabris, inclu-
sive nas tarefas de escritório.

Ainda em 2009, a STEULA se antecipou à data 
exigida pela legislação e foi uma das primeiras indús-
trias em sua região a emitir a nota fiscal eletrônica. 

Os investimentos no parque fabril da empresa 
de EDGARDO sempre foram acompanhados de inves-
timentos também na área de segurança no trabalho. 
No ano de 2012, a STEULA EQUIPAMENTOS LTDA. atin-
giu a marca invejável de 2.000 dias sem acidentes de 
trabalho, uma marca até então inédita que coroou um 
compromisso permanente de respeito da STEULA com 
a segurança no trabalho de seus colaboradores. Uma 
proeza que não seria alcançada sem o comprometi-
mento do diretor-proprietário EDGARDO.

Em 2013, EDGARDO ainda participou do estudo 
de viabilidade econômica, da avaliação de alternativas e 
da aquisição de um equipamento que representou um 
novo e importante investimento, qual seja, a aquisição 
do primeiro centro de usinagem CNC. A aquisição dessa 
máquina de última geração, importada do Japão, marcou 
uma nova fase na produção de pistolas para pintura por 
possuir recursos que asseguraram desempenho superior 
na usinagem complexa de peças de alumínio.

Antes de seu falecimento, EDGARDO ainda par-
ticipou de outros projetos que viriam a dar frutos nos 
anos seguintes.

Um deles foi a aquisição de um novo torno CNC, 
da marca Mazak, de recursos até então indisponíveis 
para sua empresa. A aquisição dessa máquina propor-
cionou aumento da capacidade produtiva da empresa 
e recursos para fabricar em uma só operação várias 
peças anteriormente fabricadas em duas ou mais ope-
rações. A marca japonesa de tornos Mazak é uma das 
mais conceituadas do mundo destacando-se pela du-
rabilidade e pela alta precisão.

Outro projeto foi o lançamento simultâneo de 
dois novos modelos de pistolas para pintura que com-
pletaram a linha de pistolas para pintura da STEULA.

Nos anos anteriores, a STEULA vinha investindo 
fortemente no segmento de equipamentos para pin-
tura e lançou inúmeros modelos de pistolas e aerógra-
fos. No final do ano de 2014, foram apresentados ao 
mercado os modelos MS 35 e MS 36, fabricados pela 
STEULA com equipamentos de última geração. EDGAR-
DO contribuiu com muitas ideias, com seu trabalho e 
com sua experiência para que a STEULA tivesse enfim 
uma linha completa de pistolas para pintura.

Uma boa semente gera bons frutos e o trabalho 
árduo e disciplinado de tantos anos resultou em uma 
empresa sólida e próspera.

Atualmente, a STEULA EQUIPAMENTOS LTDA. 
ocupa um prédio próprio com área construída de 1.600 
m², tem uma rede de clientes de mais de 2.000 distri-
buidores ativos , possui rede de assistência técnica em 
todo o Brasil para dar suporte pós-venda a seus produ-
tos e é líder nacional em vários dos segmentos em que 
atua, apostando sempre em produtos de qualidade 
e que representem soluções duradouras e funcionais 
para as necessidades de seus usuários.
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A empresa atua também em comércio exterior 
importando produtos para distribuição no mercado 
nacional e também exportando para vários países la-
tino-americanos. Habitualmente importa máquinas e 
equipamentos para equipar seu parque fabril.

Para fabricar seus produtos, conta com linhas de 
produção modernas e automatizadas e funcionários 
capacitados que garantem a qualidade de sua própria 
produção por meio de técnicas de controle avançadas 
e instrumentos de medição e calibração em todas as 
etapas de fabricação.

O lema da empresa é um legado de seu funda-
dor EDGARDO LUIS STEULA que representa exatamen-
te seu pensamento quanto à forma de trabalhar: “Apri-
morando sempre”.

Esse lema faz parte da logomarca da empresa 
STEULA EQUIPAMENTOS LTDA.

O AMOR PELA CIDADE E SUA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Nos anos 1960, EDGARDO já demonstrava seu 
gosto pela atuação social e seu desejo de contribuir 
com o desenvolvimento de nossa cidade.

Em 1969, foi membro da comissão realizadora 
da primeira Feira Industrial de Pedreira (FIP), realizada 
na Rua Waldemar Cartarozzi, centro de Pedreira, tra-
balhando até mesmo na realização de seu estatuto.

E, além de fazer parte da comissão realizadora, 
também expôs os produtos de sua empresa.

Participação da empresa na 1ª FIP 

Entre 1969 e 1971, foi presidente da ACIAP (As-
sociação Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreira) e 
autor de seu estatuto e seu regimento interno, dando 
personalidade jurídica a essa instituição e dinamizando 
suas atividades.

No biênio 1971/1973, foi diretor adjunto da 
ACIAP, em substituição ao sr. José Broglio Sobrinho.

Eleito em 1972, tomou posse como vereador em 
31-01-1973 para o mandato de 1973-1976. Foi o ter-
ceiro candidato mais votado naquele pleito.

Durante seu mandato, convidado pelo então 
prefeito Sergio Ferrari Rossi, coordenou e presidiu a 
assembleia de fundação e colaborou com a implanta-
ção do SOS (Serviço de Obras Sociais), sendo também 
autor de seu estatuto.

Em 14-07-1973, EDGARDO tomou posse como 
conselheiro da Corporação Musical Santana.

Em 1973, convidado por um grupo de senhoras 
beneméritas da cidade, dentre elas dona Enhon Bueno 
Gonçalves (dona Enóe) e dona Terezinha Morato Lopes, 
foi presidente de fundação da APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) e colocou essa importante 
entidade em funcionamento. Foi, portanto, o primeiro 
presidente da APAE de Pedreira com mandato de 10-07-
1973 a 10-07-1975. Inicialmente, a APAE funcionou na 
Praça Coronel João Pedro de Godoy Moreira, no prédio 
que hoje é ocupado pelo Museu da Porcelana.

Entre 10-07-1979 e 10-07-1983 (dois man-
datos consecutivos), voltou a presidir a APAE e co-
mandou a grande equipe que angariou os recursos 
financeiros para construir o prédio da associação no 
Parque Bela Vista, com terreno doado pela Cerâmica 
Santana S.A. e com planta doada pelo engenheiro 
civil Dr. Paulo Antonio Begalli, contando ainda com 
grande auxílio do presidente do Conselho Delibera-
tivo, sr. José Valente. Essa obra resultou em um pré-
dio de 445 m², uma piscina, um parque infantil e um 
campinho de futebol.

Em 1974, foi diretor bibliotecário do E. C. Corin-
thians, ocasião em que o presidente dessa associação 
era o Dr. José Castelo.

Em 1980, foi membro fundador do Comen (Con-
selho Municipal de Entorpecentes), órgão vinculado à 
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo, vindo a elaborar o estatuto dessa instituição.

No início dos anos 1980, fez parte da comissão 
que angariou fundos para a aquisição de equipamen-
tos de retransmissão de canais de televisão em nossa 
cidade. Numa época em que os sinais de TV eram “po-
bres” nessa região, os novos equipamentos instalados 
permitiram que toda a população pudesse assistir com 
muito mais qualidade aos canais 2, 4, 5, 7 e 13. Foi uma 
contribuição para o bem-estar da comunidade.

No biênio 1979/1981, foi membro do Conselho 
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Carta recebida 
de Nabi Abi Chedid

Edgardo na inauguração da APAE Monumento – Símbolo da APAE
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Fiscal da ACIP – Pedreira, quando foi presidente o sr. 
Ayrton Amaral Gonçalves.

No biênio 1981/1983, foi 2º secretário da ACIP 
– Pedreira, quando foi presidente o sr. Ayrton Amaral 
Gonçalves.

Em 28 de agosto de 1983, presidiu a assembleia 
de fundação da GCP (Guarda Cidade de Pedreira), enti-
dade paramilitar destinada a auxiliar as polícias civil e 
militar, a fim de melhorar o sistema de segurança pú-

blica em Pedreira, tendo sido seu presidente por três 
anos. EDGARDO também elaborou seu estatuto e seu 
regimento interno.

A Guarda Cidade de Pedreira foi precursora da 
Guarda Municipal de Pedreira, atualmente mantida 
pela Prefeitura Municipal de Pedreira.

EDGARDO ocupou lugar no Conselho Consulti-
vo da AEHA (Associação de Educação dos Homens de 
Amanhã) durante cinco mandatos de dois anos, ou 

Fotos da 
equipe da 

Guarda 
Cidade de 

Pedreira 
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seja, trabalhou em prol dessa instituição entre 23-02-
1981 e 22-02-1991.

Ainda em 1983, a pedido do Monsenhor Nilo 
Romano Corsi, EDGARDO assumiu a responsabilidade 
de formar e comandar uma equipe para a construção 
da Igreja de São Sebastião, na Vila Canesso. O terre-
no foi doado pelo sr. Amadeu Canesso e a planta do 
prédio doada pelo então engenheiro civil Paulo Anto-
nio Begalli. Com a participação da comunidade local, 
a comissão presidida por EDGARDO juntou fundos e 
edificou por completo a igreja que está localizada à 
Rua Sebastião Canesso, defronte à Cerâmica São Joa-
quim. A igreja conta também com salão para eventos 
no piso inferior, sendo muito frequentada pela comu-
nidade católica.

Em 06-09-1983, EDGARDO recebeu o título 
de Cidadão Benemérito da Câmara Municipal de 
Pedreira, projeto do então vereador Paulo Antonio 
Begalli, por relevantes serviços prestados à coletivi-
dade pedreirense.

Em 1984, EDGARDO foi o presidente da Comissão 
Executiva organizadora da tradicional Festa de Sant’Ana, da 
Igreja Matriz Santana, realizada de 23-06 a 29-07-1984.

Em 1987, participou da fundação da AIP (Asso-
ciação Industrial de Pedreira).

Entre 15-07-1999 e 15-07-2001 foi vice-presi-
dente da Corporação Musical Santana assumindo a 
presidência entre 27-03-2000 e 02-04-2001 no lugar 
do Prof. João Eduardo Corsi, que se afastou tempora-
riamente desse posto em razão de sua candidatura a 
vereador naquela época.

Entre 1993 e 2004, EDGARDO foi o representan-
te da categoria indústria no Conselho de Consumido-

res da Companhia Jaguari de Energia.
Em 19-09-2003, EDGARDO passou a integrar 

a Academia Pedreirense de Letras (APL) assumindo 
como titular da Cadeira nº 4, sendo seu patrono o Cel. 
João Pedro de Godoy Moreira. EDGARDO fez parte do 
grupo inicial de 11 nomes eleitos para ocupar as pri-
meiras 11 cadeiras dessa instituição.

A partir de 09-09-2009, foi eleito e empossado 
presidente da Academia Pedreirense de Letras para 
um mandato de dois anos. Em 09-09-2011, foi reeleito 
presidente para ocupar esse cargo até 09-09-2013. 

À frente da Academia Pedreirense de Letras (APL), 
o presidente EDGARDO teve atuação extremamente di-
nâmica. Relacionamos abaixo suas principais atividades:

• elaborou seu regimento interno e concluiu 
atualização de seu estatuto social em 02-08-
2010;

• trabalhou e conseguiu que a Câmara Munici-
pal de Pedreira aprovasse a Lei nº 3.042, de 
23-06-2010, que declarava a APL como entida-
de de utilidade pública;

• avaliação das redações do concurso da Câma-
ra Municipal de Pedreira e participação na so-
lenidade de premiação;

• confecção da bandeira da APL;
• instalação da Galeria dos Acadêmicos;
• confecção de identificação do acadêmico;
• eleição de seis novos acadêmicos;
• elaboração do livro “Biografia dos acadêmicos”.

Em 23-08-2005, foi eleito segundo tesoureiro 
da entidade Lar dos Velhos Flamínio Maurício Neto 
e assumiu a tesouraria de maio de 2006 até julho de 

Igreja São Sebastião  
Ano de 2007 - Vila Canesso
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Solenidade de recebimento do título Cidadão Benemérito
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Foto do certificado do título Cidadão Benemérito
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2009 em razão de problemas de saúde do primeiro 
tesoureiro, Sargento Octávio Fabrin.

EDGARDO frequentemente colaborava com o 
Hospital Humberto Piva fazendo doações e manuten-
ção de equipamentos hospitalares graças aos seus co-
nhecimentos em mecânica.

Participou ainda de várias outras entidades, 
como diretor ou membro de diretoria:

• APM (Associação de Pais e Mestres) da EEPG 
Prof. Arnaldo Rossi;

• Lions Clube de Pedreira;
• Codephac (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Cultural) de Pedreira (SP).

AUTORIA E COAUTORIA EM OUTROS 
TRABALHOS LITERÁRIOS

Ainda que não tivesse estudo superior, ED-
GARDO sempre gostou muito de leitura e sempre 
exercitou a escrita. 

Tanto é que fez o estatuto de diversas institui-
ções, como o da APAE, da FIP, do SOS, da Guarda Cida-
de de Pedreira (GCP), da Corporação Musical Santa'An-
na, da ACIAP e do Comen-Pedreira.

Foi correspondente da “Folha de S. Paulo” e ou-
tros jornais do Estado de São Paulo por muitos anos 
escrevendo para esses jornais notícias de nossa região. 

Cópia de uma carta recebida da “Folha da Manhã” (1969)
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Cópia de carta recebida da “Folha de S. Paulo”  (junho de 1971)
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Cópia de carta recebida da “Folha de S. Paulo”  (dezembro de 1971)
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Cópia de um artigo escrito por Edgardo para esse tradicional periódico de nossa cidade

Escreveu também inúmeros artigos para o 
“Jornal da Comarca”. Esse importante periódico pe-
dreirense foi fundado por José G. G. Jampaulo e, 

após seu falecimento, foi dirigido por sua esposa 
Beni Jampaulo que tem publicado o jornal semanal-
mente até os dias atuais.
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A) O livro “História da Igreja Santo Antônio de 
Pádua”

Em 2008, escreveu o livro “História da Igreja 
Santo Antônio de Pádua”, dessa cidade de Pedreira, 
com visto do Pároco João Gonçalves da Silva e do Mon-
senhor Nilo Romano Corsi.  

Nesse livro, EDGARDO inicia sua narração des-
crevendo o contexto em que o então Padre Nilo Ro-
mano Corsi cita a necessidade de se construir, próximo 
à Vila Macedo, uma nova igreja. E prossegue com seu 
texto citando a formação da comissão que trabalhou 
para angariar fundos e coordenar a construção do 
novo templo, cuja obra se iniciou em 07-05-1973. Re-
vela detalhes da saga de uma comunidade que viu a 
obra inacabada ruir em escombros durante uma tem-
pestade, mas que não se deixou abater e, motivada 
pela fé, prosseguiu e construiu a belíssima Igreja de 
Santo Antônio em nossa cidade. 

EDGARDO registrou a história da construção, mas 
prosseguiu narrando momentos relevantes da história 
daquela comunidade citando nomeações de novos pa-
dres até a elevação daquela igreja à condição de Matriz 
da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em 13-06-1987. 

Ao concluir esse livro, EDGARDO fez sua entrega ao 
Padre João Gonçalves da Silva durante uma missa de sá-
bado à tarde naquela igreja sob aplausos da assembleia.

B) O documentário “História do Grupo Escolar Cel. 
João Pedro de Godoy Moreira em seu primeiro centenário: 
Páginas da história e documentos que a fundamentaram”

Esse documentário foi uma obra maravilhosa 
elaborada por EDGARDO LUIS STEULA. Como seria de 
se esperar, EDGARDO apresentou fatos importantes 
ocorridos ao longo dos 100 anos de existência dessa 
centenária instituição de ensino, como relação de pro-
fessores, fotos históricas da construção da escola, datas 
relevantes; conta também sobre a criação da Águia, sím-
bolo dessa instituição, dentre tantos outros momentos 
importantes do desenvolvimento desse Grupo Escolar. 

EDGARDO conta em detalhes alguns fatos que 
hoje em dia certamente passariam despercebidos pe-
los leitores. No início desse documentário, EDGARDO 
se atém à história do próprio município de Pedreira e 
vai prosseguindo pela época em que uma fazenda deu 
origem a uma Freguesia e, posteriormente, à “Villa de 
Pedreira”, ainda sem cemitério, sem escola, sem dele-
gacia e sem outras benfeitorias mínimas exigidas para 
a criação de um município. Até a p. 27 o leitor até terá 
a sensação de que está lendo um texto que não versa 
sobre a história de uma instituição de ensino. 

A partir desse ponto, EDGARDO, revelando seus 
talentos de historiador, vai então inserindo e contex-
tualizando a criação de uma escola para que a comu-
nidade local progredisse e se tornasse, algum dia, um 

município independente.
E para que o documentário fosse de incontestável 

valor histórico, EDGARDO o enriqueceu com documentos 
comprobatórios como:

• cópia da escritura em que o sr. Manoel Cava-
lheiro fez a doação do terreno para o Grupo 
Escolar;

• citação da ata em que o intendente João Fran-
cisco Duarte, em 09-11-1905, solicita autori-
zação à Câmara Municipal para realizar gastos 
relativos aos festejos a serem realizados para 
a colocação da pedra fundamental da constru-
ção do Grupo Escolar, o que acabou sendo fei-
to no dia 10-11-1905;

• cópia da ata da Câmara Municipal de 02-06-
1926, na qual os vereadores autorizaram o 
intendente a assumir as despesas para “colo-
cação de luz elétrica” no Grupo;

• cópia da Lei nº 59, de 30-06-1951, na qual a 
Câmara Municipal autorizava a Prefeitura Mu-
nicipal a fazer doação de terras à Fazenda do 
Estado para ampliação do Grupo Escolar.

E como não poderia deixar de ser, para quem co-
nheceu o autor, EDGARDO faz uma saudosa descrição 
intitulada “Contos de um ex-aluno”, relatando entre as 
páginas 53 e 57 desse livro as brincadeiras e os costu-
mes vividos na época em que EDGARDO foi aluno des-
sa honrosa instituição de ensino.

C) O livro “Coronel 100 anos – Você faz parte 
desta história”

Nessa obra, EDGARDO LUIS STEULA foi coautor 
junto com Mara Regina Faustino e Sonia Maria Ferra-
reto Baccareli.

Esse livro conta em 11 capítulos a história da es-
cola “Coronel” com um foco diferente da obra anterior.  
Apesar de também contar, em seus capítulos iniciais, 
sobre a criação do Grupo Escolar e o que represen-
tou na história do desenvolvimento do município de 
Pedreira, narra também a evolução dessa instituição 
abordando temas como a organização pedagógica, a 
tradição das comemorações cívicas, as festas, as expo-
sições, os esportes, as formaturas e outros projetos.

O livro traz também uma relação completa de 
professores e diretores dessa instituição e relata de-
talhes dos primeiros anos de funcionamento da esco-
la quando os alunos, em sua maioria, eram filhos de 
imigrantes cuja dificuldade maior era, muitas vezes, o 
próprio idioma.

E, por fim, registra de forma emocionante de-
poimentos dos autores, ex-alunos, ex-professores, ex-
-diretores e ex-funcionários, momentos inesquecíveis 
de cada época vividos por diferentes pessoas cujas 
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vidas ficaram marcadas pela passagem por essa cen-
tenária instituição. 

Livro de valor histórico, repleto de fotos e docu-
mentos.

D) “Biografia dos imortais” 

Em agosto de 2011, durante sua ges-
tão à frente da Academia Pedreirense de Le-
tras (APL), EDGARDO elaborou o livro “Bio-
grafia dos imortais”.

A VIDA EM FAMÍLIA

Em 28-10-1967, EDGARDO casou-se 
com Maria Ganzarolli e foram morar em uma 
casa de quatro cômodos na Rua Sebastião 
Canesso, 262, no bairro Vila Canesso, resi-
dência que posteriormente foi reformada e 
ampliada e onde viveria por toda sua vida.

EDGARDO e Maria tiveram três filhos: 
Sergio Luis Steula (em 1968), Claudio Luis Steu-
la (em 1970) e Marcio Luis Steula (em 1971).

Enquanto recém-casados, EDGARDO 
e Maria tinham uma vida voltada ao traba-
lho e à economia de seus ganhos visando à 
constituição da família. Era uma época em 

que EDGARDO estava muito voltado ao gerenciamen-
to de sua pequena empresa que crescia dia a dia. Não 
obstante, já se dedicava a trabalhos sociais da comu-
nidade pedreirense.

Edgardo autografando durante o lançamento do livro 
“Coronel 100 anos – Você faz parte desta história” em 
cerimônia de lançamento realizado no salão paroquial 

da Igreja Matriz Santana em 27-10-2011

Casal Edgardo e Maria
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EDGARDO tinha uma vida caseira e tão simples 
quanto seu tempo de infância e adolescência vividos 
na fazenda Monte Nilo. Já saudoso desse tempo, ED-
GARDO adquiriu um sítio no bairro de Guedes, em 
Jaguariúna, em sociedade com Moacyr Gasparini, por 
volta de 1971. Gostava das coisas do campo: plantar, 
cultivar, observar os animais. Também gostava muito 
de pescar no rio Camanducaia que passa por aquela 
propriedade.

EDGARDO participou do Cursilho 90 (grupo São 
João) em julho de 1972.

Outra paixão dessa época era passear na cidade 
de Poços de Caldas. Foi lá, inclusive, que passou sua 
lua de mel. Levava sua família para passar fins de se-
mana nessa cidade e desfrutava dos passeios no jar-
dim público, levava seus filhos para fazer os passeios 
de charretinhas puxadas pelos bodinhos de aluguel lá 
existentes, acompanhava seus filhos até o parquinho 
no centro da cidade, passeava pelas diversas fontes 
existentes nessa tão bonita cidade sul-mineira. Sem-
pre tirava muitas fotos para registrar cada momento 
em família. 

Gostava realmente muito dessa cidade e em vá-
rias e diferentes ocasiões levou para lá também seus 
pais Valentin e Idalina, alguns de seus primos, sua so-
gra, amigos e funcionários da empresa.

Apreciava e frequentava o Hotel Glória, localiza-
do na região central da cidade, e na época muito fre-
quentado e conhecido dos pedreirenses.

Sempre influenciado pela vida na fazenda, em 
1979 adquiriu um sítio no bairro Areia Branca, em Am-
paro. Uma propriedade de aproximadamente 8 alquei-
res de somente terra nua. Posteriormente, compraria 
outros 7 alqueires integralizando 15 alqueires. Não ha-
via sequer estrada de acesso nem energia elétrica. 

EDGARDO era um visionário e com facilidade 
planejou a ocupação desse sítio que foi acontecendo 
gradativamente: fez o acesso via terraplanagem, 
construiu lagos, casas, plantou muitas árvores nativas 
e frutíferas, encomendou a infraestrutura de energia 

Foto de Sergio, Claudio e Marcio

O casal Edgardo e Maria e seus filhos Sergio, Claudio e Marcio
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elétrica. Gostava das coisas feitas de forma simples. 
Tamanha era a frequência que se deslocava até 

esse sítio que não demorou a se tornar bem conhecido 
naquela redondeza. 

Gostava muito de passar os dias em seu sítio, 
almoçando em família e desfrutando do lazer que a 
propriedade rural naturalmente proporcionava pela 
exuberante natureza sempre preservada.

Para EDGARDO sempre foi motivo de grande 
alegria receber seus irmãos, filhos, sobrinhos em seu 
sítio para se reunirem em brincadeiras de futebol, pes-
caria, na piscina, cavalgar pelas estradas dessa região, 
enfim passarem bons momentos juntos.

Com muita empolgação EDGARDO reuniu a fa-
mília toda em seu sítio para comemorar os 88 anos de 
seu pai Valentin Steula. Mais tarde, também foi neste 
sítio a comemoração de 99 anos de Valentin, que viveu 
até os 107 anos.

Aliás, a vivência com o pai “centenário” sempre 
foi uma prática prazerosa: os almoços de sábado e do-
mingo eram um encontro costumeiro.

Em 1998, foi homenageado como ciclista vete-
rano, posto que ainda quando solteiro adorava pedalar 
e participou de diversas corridas de rua em bicicleta, 
inclusive na cidade de Poços de Caldas.

Em 2004, EDGARDO sofreu a terrível perda de 

seu filho caçula Marcio em decorrência de um acidente 
de carro. Naturalmente que tal acontecimento abalou 
muito EDGARDO e toda a família tornando mais tristes 
os anos seguintes.

Em 2007, quando estava ao lado de sua família 
em seu sítio, passou por momento muito preocupante 
de saúde ao sofrer um infarto. Conduzido imediatamen-
te ao hospital, recebeu cuidados médicos emergenciais 
e, posteriormente, passou por uma cirurgia cardíaca 
que permitiu que EDGARDO voltasse a viver muito bem.

Palmeirense de coração, mas sem fanatismo, 
EDGARDO adorava assistir a jogos de futebol. Também 
apreciava muito as corridas de Fórmula 1. 

Para EDGARDO, ver seus três filhos chegarem à 
faculdade foi um grande prêmio. Dono de um caráter 
disciplinado, EDGARDO sempre apontou o caminho do 
estudo e do trabalho como chave para o sucesso e para 
a autorrealização. Ele próprio não teve a oportunida-
de de cursar uma escola superior, mas foi autodidata e 
percebeu quanto o aprender é importante para o cres-
cimento de qualquer ser humano.

Em se tratando de assuntos de família, viveu e 
participou com alegria dos momentos juntos a seus 
netos, sempre brincando muito com eles, querendo-os 
perto de si o tempo todo.

Não poderíamos deixar de registrar um hábito 

Edgardo com a esposa e o 
pai Valentin na Cascata das 
Antas em Poços de Caldas
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Edgardo participando de corrida de rua

Homenagem aos ciclistas veteranos em 1998
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Edgardo em seu computador 
(08-08-2007)
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curioso e divertido que EDGARDO cultivava: receber e 
dar um “dinheirinho” a título de “bom princípio do ano-
-novo” a todas as crianças que batiam à porta de sua casa 
desde a meia-noite até as 9h do dia primeiro de cada ano. 
Semanas antes dessa data, EDGARDO já ia preparando 
suas contribuições separando em partes que seriam da-
das a cada criança que tocasse a campainha de sua casa e 
gritando “Bom princípio do ano-novo”.

Na fase de plena maturidade de sua vida, nota-
damente após os 65 anos, EDGARDO passou a escrever 
muito. Foi a partir daí que elaborou seus livros. 

Gostava de pesquisar e como disciplinado historia-
dor tinha por hábito confirmar a informação na fonte. 

As fontes necessariamente não haveriam, po-
rém, de ser documentos oficiais ou escritos. EDGARDO 
sempre fez questão de perguntar e ouvir. E, para tanto, 
fez pleno uso de suas incontáveis amizades para coletar 
narrativas sobre a história. As narrativas incorporam os 
costumes, o folclore e os sentimentos das pessoas. Em 
especial, contou com a lucidez de seu centenário pai, 
Valentin Steula, que lhe narrou inúmeros fatos da his-
tória de Pedreira.

Sua escrita, certamente perceberá o leitor de 
suas obras, não é composta de letras frias, pois sem-
pre escrevia com detalhamento das emoções e por 
sentimentos expressos pelas pessoas citadas. Por 
exemplo, ao falar de uma crise nem de longe se li-
mitava a apresentar gráficos quantitativos, tabelas de 
números ou percentuais. Sua escrita tinha a marca de 
priorizar as emoções das pessoas diante de um fato; 
assim, falava da crise, citando a agonia das pessoas 
em razão das dificuldades que se apresentavam e 
os esforços das pessoas e suas preocupações. Tinha 
prioritariamente uma ótica sobre o ser humano ao 
escrever.

Ao escrever, EDGARDO se engajava no aconteci-
mento, tinha sensibilidade para perceber um fato em 
um contexto mais amplo da história. Para todo fato 
existia uma história preliminar e também consequên-
cias. Para EDGARDO, contextualizar era importante para 
compreender cada evento. Por exemplo, no livro sobre 
a história do Grupo Escolar Coronel João Pedro de Go-
doy Moreira ele inicia a narrativa falando da formação 

da cidade de Pedreira e nesse ínterim vai explicando o 
surgimento dessa instituição escolar como parte do de-
senvolvimento de uma cidade.

Mas como bom historiador, em nenhum momento 
se absteve de buscar informações em institutos de me-
mória, museus, em outras obras literárias e também na 
internet, que o fascinava pela facilidade que oferecia para 
obter tamanha quantidade de informações.

EDGARDO faleceu em 01-12-2013 deixando 
como legado um conjunto enorme de contribuições 
para a comunidade da qual fez parte.

Muitas de suas contribuições tinham um senti-
do de missão: construir o prédio da APAE, organizar a 
Festa de Santana, adquirir e instalar as antenas de TV 
no Morro do Cristo, implantar a Guarda Cidade de Pe-
dreira, fundar e estabelecer o Serviço de Obras Sociais 
(SOS), entre outras caminhadas, são alguns exemplos 
de missão que assumiu.

Marcas registradas de seu trabalho eram a trans-
parência, a honestidade e a disciplina. Para EDGARDO, 
era inadmissível o toma lá dá cá atualmente pratica-
do tão corriqueiramente e de forma tão vergonhosa 
no meio político brasileiro. O fato de ser um líder não 
lhe dava o direito de ter privilégios, pelo contrário, era 
uma razão a mais para que fosse o exemplo fazendo 
tudo com absoluta honestidade e transparência.

Seu entendimento era o de que se estava lá para 
contribuir não lhe cabia recompensa, não teria de ha-
ver contrapartida em favorecimentos pessoais.

Suas contribuições foram doações espontâneas ou 
aceitas de bom grado mediante convite de outros pedrei-
renses que, como ele, tinham desejo de ajudar o próximo.

Em vida, EDGARDO pôs em prática o ensina-
mento de Jesus: “Em verdade vos digo que, quando o 
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o 
fizeram”. Foi aos pequeninos que EDGARDO mais aju-
dou, com sua liderança, com sua capacidade empreen-
dedora e com seu talento administrativo inato.

Para seus filhos, EDGARDO ensinou com seus 
exemplos os valores de família, a honestidade, a cari-
dade, a perseverança e o valor do trabalho.

Certamente será lembrado pelos que o conhe-
ceram como um grande ser humano.
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