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Ao mexer nos baús de fotos e 
conversar com os moradores 
mais antigos de Jaguariúna, po-
demos realizar uma viagem no 
tempo e conhecer como eram os 
costumes, modo de vida, formas 
de trabalho, educação, cultura 
e esportes, nas mais diferentes 
épocas. 
As fotos congelam momentos 
que aliados aos depoimentos 
nos mostram detalhes da nossa 
história. Não é possível viver no 
passado, mas é possível contar 
histórias que nos transportam 
para lembranças, saudades, nos-
talgias, conhecimentos e apren-
dizados, fortalecendo a im-
portância do resgate da história. 
Ao explorar o nosso passado, 
aprendemos e construímos o 
nosso futuro. 
No dia 12 de setembro, nós 
comemoramos 65 anos de 
emancipação político-admin-
istrativa de Jaguariúna, mas a 
história da cidade vai muito 
além desse número, pois existem 
registros antigos antes mesmo 
da Vila Bueno.   
Cada habitante dessa terra, 
desde os índios, escravos, imi-
grantes e descendentes con-
tribuíram para a construção da 
sociedade que vivemos hoje. Já 
em outra fase, milhares de pes-
soas de diversos cantos do Brasil 
escolheram a cidade para fixar 
residência, contribuindo para o 
desenvolvimento do nosso mu-
nicípio.   
Jaguariúna tem uma rica 
história, nos mais diferentes 
segmentos, e quando pensamos 
no tema do especial deste ano, 
não sabíamos as dificuldades 
que teríamos para encaixar to-

dos os assuntos nas páginas de 
um tabloide impresso, feito com 
muito carinho pela equipe de 
profissionais do site Estrela da 
Mogiana. 
Várias histórias ficaram de fora, 
mas já estão selecionadas para 
uma próxima publicação. Essa 
quantidade de informações 
demonstra como Jaguariúna é 
rica em sua história, e por este 
motivo precisa ser cada vez 
mais explorada pelos seus mora-
dores, desde os antigos até os 
recém-chegados. 
O site de notícias, Estrela da 
Mogiana, de Jaguariúna, foi cri-
ado com a missão de colaborar 
para a manutenção da nossa 
história, e hoje, percebemos que 
temos cumprido o nosso papel.
Mesmo diante das dificuldades 
em lançar uma publicação im-
pressa, resolvemos apostar mais 
um ano nesse tipo de especial, 
por acreditar que é a melhor ma-
neira para ser guardado como 
registro histórico para as futuras 
gerações, e desta maneira preser-
var a nossa cultura e história. 
Agradecemos em especial, aos 
comerciantes e empresários 
que acreditaram mais uma vez 
no nosso trabalho em prol da 
história da cidade e da valori-
zação das memórias dos nossos 
antigos moradores.
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bonneto

Estradinha Boiadeira por onde 
passaram os bandeirantes 1O antigo

Tanquinho
Velho 

Tanquinho Velho é um bairro 
antigo de Jaguariúna e tem a sua 
história ligada aos índios caiapós 
e aos bandeirantes. O morador, 
escritor e pesquisador Beraldo de 
Souza fez várias pesquisas sobre 
a história do bairro e gostava de 
conversar com os antigos mora-
dores e contadores de histórias. 
Ele recorda que em meados do 
século 16, o lugarejo que ainda 
não tinha o nome de Tanquinho, 
foi habitado pelos índios caiapós. 
Já no século 17, os bandeirantes 
passaram pela ‘estradinha boiadei-
ra’ rumo ao Caminho dos Goiases, 
em busca do ouro. A estrada ainda 
existe no bairro, só que ganhou as 
melhorias do asfalto. 
O Tanquinho Velho só recebeu 
esse nome, no final do século 17. 
A região já vivenciava o tempo do 

café, quando era comum ver tro-
peiros e boiadeiros transportando 
mercadorias com carros de boi, car-
roção, carroças, cavalos e mulas. 
Eles saiam do sul de Minas Gerais, 
atravessavam de balsa no Porto 
Velho, onde hoje é a Fazenda Nos-
sa Senhora de Lourdes e chegava 
no Tanquinho, que ainda não 
tinha esse nome. 
“Havia um tanque com água rasa 
de fundo batido com areia e tinha 
que atravessar por dentro desse 
tanque. Tudo atravessava ali, boia-
deiros, carroção, carroça, carro de 
boi. Era um lugar propício, tinha 
um gramado bonito e amplo, 
onde armavam as tendas e para-
vam ali, descarregavam as cargas, 
soltavam os cavalos e bois para 
descansar”, relata. E foi assim, que 
nasceu o bairro Tanquinho. 

Local que tinha um tanque, passagem de 
tropeiros e que deu origem ao bairro 
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O bairro João Aldo Nassif é um 
dos mais populosos de Jaguariúna. 
“Me lembro que na rua Fracheta 
só tinha uns 4 ou 5 vizinhos, sen-
do que o Dirceu Farias era um de-
les. Era precário, com ruas de terra, 
problemas quando chovia, a ponte 
era de madeira e estava quebrada, 
portanto, ônibus não entrava no 
bairro”, relata a moradora Adriana 
Maria Barbosa Lopes. 

Ela comenta que quando ia para 
Campinas, precisava caminhar 
pela linha do trem até a Roseira 
pra pegar o ônibus ou ir a pé para 
o centro. “Éramos atendidos por 
verdureiros e padeiros em peruas 
e caminhões, que quando chovia, 
não desciam até a rua Alface, por 
causa dos buracos. A minha rua 
Fracheta era sem saída. A minha 
casa era a última da rua e em volta 
era um pasto”, relata Adriana. 

Com o passar do tempo, o bair-
ro passou por melhorias, como, 
asfalto, posto de saúde, escola, o 

comércio foi se expandindo e teve 
a inauguração do Parque Serra 
Dourada. “O bairro foi ficando 
bonito. Depois veio a construção 
da Miguel Martini, que foi entre-
gue em 1992. Esse lado da cidade 
cresceu bastante e as indústrias 
também, trazendo empregos pra 
população”, destaca.

Os terrenos vazios no Nassif 
também foram loteados, mudan-
do também o cenário do bairro. 
No início só tinha escola de Edu-
cação Infantil e funcionava numa 
casa, com a professora Dalva Sisti.  

Apesar das dificuldades, ela recor-
da que os filhos brincavam soltos. 
“Era muito bom, porque a gente vi-
nha de Campinas, onde as crianças 
passavam o dia em quintais tranca-
dos. Aqui, no Nassif, eles puderam 
crescer brincando na rua, na terra, 
tomando sol, andando de bicicleta. 
Apesar das dificuldades, foi muito 
bom acompanhar as melhorias de 
um ambiente para se morar”. 

João Aldo 
Nassif: um dos 
bairros mais 
populosos2

Fotos mostram detalhes 
de como era o bairro, 
em 1989, e como foi se 
desenvolvendo até chegar 
em 1997 
 

Nassif é um dos maiores bairros de Jaguariúna e 
com o tempo foi passando por melhorias.

Com ruas de terras, moradores 
sofriam no início do bairro

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo Pessoal

Segundo o Departamento de Fiscalização, 
Jaguariúna conta com 112 bairros. 

Barranco existente em 
frente à casa de Adriana 
onde as crianças brinca-
vam e hoje se tornou o 
bairro Miguel Martini.
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1875: inauguração da linha férrea entre Campinas e Mogi Mirim, passando pela Vila Bueno.

1889: Início da construção da Igreja de Santa Maria.

1894: Coronel Amâncio Bueno contrata o engenheiro Guilherme Giesbrecht para fazer a planta da 
Vila Bueno.

1895: Inauguração da Igreja nos dias 12 e 13 de janeiro.

1896: A Vila é elevada à categoria de Distrito de Paz de Jaguary, em 5 de agosto.

1902: No dia 19 de fevereiro era criada a Paróquia de Santa Maria e no dia 24 de junho do 
mesmo ano, padre Ignácio Gióia assume como primeiro pároco.

1945: Em 15 de dezembro começava a funcionar a nova estação ferroviária que ficou 
em atividade até 1978. Atualmente sedia o Centro Cultural.

1952: Jornal A Comarca, de Mogi Mirim noticiava a 1ª reunião sobre a emanci-
pação político-administrativa de Jaguariúna, na sede da Fazenda

Florianópolis.

1953: Jaguariúna se torna município ao conseguir a emancipação em 30 
de dezembro. 

No caminho da 
emancipação 

Primeira reunião aconteceu na Fazenda Flori-
anópolis e depois ocorreram diversos encontros 

antes da emancipação

A primeira reunião para discutir a 
emancipação de Jaguariúna ocorreu 
em janeiro de 1952, na Fazenda Flo-
rianópolis. A população também foi 
consultada através de um plebiscito 
sobre a emancipação e ainda ocor-

reu a formação de uma comissão, 
que contou com vários membros da 
comunidade jaguariunense. 

A primeira eleição ocorreu em 
5 de outubro de 1954. De acor-
do com o coordenador da Casa 

da Memória, Tomaz de Aquino 
Pires, naquele tempo o eleitor 
votava separado para prefeito e 
vice, e na primeira eleição, os dois 
da mesma chapa se elegeram por 
pequena margem de votos. 

Joaquim Pires Sobrinho foi 
eleito com 528 votos contra 497 
de Alonso José de Almeida, en-
quanto que Carlos Turato ganhou 
para vice, com 527 votos enquan-
to que João Angelo teve 496. 

3

Dados da história

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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4
Joaquim Pires Sobrinho, o 

Quinzinho, se tornou o primeiro 
prefeito de Jaguariúna e a posse 
ocorreu em 1º de janeiro de 1955. 
Os desafios foram grandes. 

O coordenador da Casa da Me-
mória Padre Gomes, Tomaz de 
Aquino Pires disse que a cidade 

não tinha nada e foi responsabi-
lidade do primeiro prefeito alugar 
uma casa, comprar os móveis e 
montar a primeira prefeitura. 

“Não tinha condução e usava 
o seu próprio carro para servir o 
município”, complementa. Ele 
recorda que o lixo era recolhido 

por uma carrocinha e dois burros, 
nas ruas centrais. Naquela época, 
a cidade possuía 5 mil habitantes, 
sendo 2.900 na zona rural. 

Na época, ele inaugurou o 
posto de Puericultura, com o 
intuito de cuidar exclusivamente 
das crianças. Procedeu à instala-

ção de tubos canalizando córre-
gos, arrumou estradas, criou o 
Ginásio Estadual de Jaguariúna, 
inaugurou posto de saúde, efe-
tuou a compra de terreno para 
a construção de prédio próprio 
da prefeitura, dentre outras ben-
feitorias.

Os desafios de 
Quinzinho 

Quinzinho com o seu 
carro que era utilizado 

para realizar serviços para 
a Prefeitura

Prédio que abrigou a Prefeitura 
na década de 50

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

De acordo com dados de 2018 do IBGE, a população estimada 
de Jaguariúna é de 56.221 pessoas.



8

A banda de música de coreto é 
uma antiga tradição. O primeiro 
registro de uma corporação musi-
cal fundada, em Jaguariúna, ocor-
reu em 27 de setembro de 1906, 
com a Banda Santa Maria de Ja-
guary. “A história nos mostra que 
a banda de música é uma das mais 
antigas tradições do nosso muni-
cípio”, enfatiza o pesquisador José 
Carlos Rossi. Ele recorda que na-
quela época acontecia a retreta no 
coreto, duas vezes no mês, sempre 
aos domingos.
“Enquanto as crianças brincavam 

em volta da praça, os casais ficavam 
sentados assistindo a apresentação e 
as pessoas passeavam no jardim. E 
quando chegava numa certa hora, 
21h ou 22h, era costume ir embora 
para casa”, relata José Carlos.
Ao longo dos anos, a banda contou 
com outras denominações: Banda 
União Jaguaryense (1911), Cor-
poração Musical Lyra Jaguaryense 
(1928 a 1960), Corporação Mu-
sical Santa Maria de Jaguariúna 
(1962 a 1976) e Banda Municipal 
Paulo de Moraes Penteado (2004 
até os dias atuais).

A Praça Umbelina Bueno era 
ponto de encontro dos jovens e 
das famílias, no tempo do distrito 
de Jaguary. Era comum, as festas e 
encontros acontecerem em torno 
da Matriz de Santa Maria, atual 
Igreja Centenária.
Uma obra fundamental na praça 
era o coreto, que sediava as apre-
sentações da banda de música.
De acordo com o pesquisador 
José Carlos Rossi, a comuni-
dade fez diversos pedidos para 
a Câmara Municipal de Mogi 
Mirim solicitando a constru-

ção de um coreto, no Largo 
da Igreja. Já existiam relatos 
dos pedidos, em artigos de jor-
nais, a partir de 13 de agosto 
de 1913.
Só em 21 de novembro de 1926 
foi colocada a pedra fundamental 
na Praça Umbelina Bueno e a co-
munidade se uniu visando anga-
riar fundos para a obra.
No ano seguinte, a comunidade co-
memorava a inauguração do coreto. 
Com o decorrer do tempo, o espaço 
foi passando por transformações até 
chegar aos dias atuais.

Ser coroinha era um costume an-
tigo que ainda continua presente 
entre os católicos. O coordenador 
da Casa da Memória, Tomaz de 
Aquino Pires recorda que exerceu 
essa função, no período de 1955 
até 1959, no tempo do padre An-
tonio Joaquim Gomes.
“A gente precisava estar sempre 
com a roupa em ordem, sapatos 
engraxados, cabelo curto e pente-
ado. Nas missas, o coroinha usava 
uma batinha preta comprida até o 
pé e o roquete branco com renda. 
Tinha que ficar em silêncio no 

altar, as respostas dos textos lidos 
nas missas eram em latim e o pa-
dre ficava de costas para o povo”, 
relata. Tomaz recorda que antes 
de assumir a função, o padre fazia 
um exame oral para verificar se a 
criança estava preparada para ser 
admitida como coroinha.
E destaca que o padre Gomes pro-
porcionava lazer e esportes, e tinha 
até o time de futebol São Cristó-
vão, formado por coroinhas, que 
treinava no Campo do Padre. O 
técnico era o poeta José Sebastião 
Bergamasco (Bega).

5
6

A tradição
da banda de 
música

Lugar de encontro, 
música e lazer

Em diferentes épocas, a banda cumpriu a sua missão de levar 
religião e cultura

Foto: Acervo Casa da Memória Padre Gomes

Foto: Acervo Casa da Memória Padre Gomes

De acordo com o Departamento de Fiscalização, 
Jaguariúna conta atualmente com 70 igrejas.

Meninos se tornam coroinhas

Coreto faz parte da
paisagem urbana na
praça central 

7
Tomaz ajudando o padre Gomes durante a celebração de um casamento 
na Igreja Centenária

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - RELIGIÃO E COTIDIANO
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8 A morte do padre Antonio Joa-
quim Gomes, conhecido entre os 
fiéis, como padre Gomes, como-
veu a cidade de Jaguariúna, em 27 
de julho de 2003. Com 96 anos 
de idade, ele faleceu dormindo em 
sua casa, de insuficiência cardíaca. 

Do velório na Igreja Centená-
ria, até a missa na Matriz Nova e 
o enterro, a estimativa é que mais 
de 10 mil pessoas prestaram as 
últimas homenagens ao padre, 
que chegou na cidade no ano de 
1947, e foi responsável por diver-
sas benfeitorias, como, construção 
de campo de futebol, inauguração 
de cinema, criação da escola de 
datilografia, dispensário e primei-
ra gráfica. 

No momento do enterro, o seu 
corpo foi levado pelo caminhão 

Adeus 
Padre 
Gomes

Crianças da creche Santo Antonio se despedem do padre acenando com 
lenços brancos

Foto: Gislaine Mathias
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do Corpo de Bombeiros, contou 
com escolta da Guarda Municipal 
e parou o centro da cidade.  

Num dos momentos de maior 
emoção, na frente da creche Santo 

Antonio, obra idealizada e construí-
da pelo padre, várias crianças acena-
vam com lenços brancos. Na época, 
a Prefeitura de Jaguariúna decretou 
três dias de luto oficial.  
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O transporte foi passando por 
mudanças com o decorrer dos 
anos, em Jaguariúna. 

Quando ainda era um luga-
rejo ou distrito de Jaguary, com 
poucas casas e várias proprieda-
des rurais, as dificuldades eram 
grandes em relação ao transpor-

te, sendo que a maioria das pes-
soas andava a pé, pelas estradas 
de terra. 

Mas nesse tempo também já exis-
tiam outros meios para transportar 
pessoas e mercadorias, como cava-
los, troles, carroças, carros de boi, 
charretes e cabriolés.  

O trem vem fazendo parte da 
história de Jaguariúna desde 1875, 
com a Estação de Jaguary, quando 
era inaugurada a estrada de ferro. 
A intenção da ferrovia era atender 
as lavouras de café. 

O trem passou a ser o único 
meio de transporte rápido e efi-
ciente, atendendo passageiros e 
levando mercadorias para os di-
versos cantos do Brasil.  

Já no ano de 1945, era inaugu-
rada a Estação de Jaguariúna, atu-
al Centro Cultural. O ex-ferroviá-
rio Manoel Rodrigues Seixas disse 
que a ferrovia foi um marco de 
sucesso e progresso para Jaguari-
úna, pois transportou passageiros, 

cargas e contribuiu no crescimen-
to do lugarejo.  

No ano de 2006, a velha Maria 
Fumaça voltou a fazer parte do ce-
nário de Jaguariúna, com passeios 
de Maria Fumaça, organizados 
pela Associação Brasileira de Pre-
servação Ferroviária (ABPF). 

 Desde o período de testes até a 
inauguração do trecho, no dia 6 
de outubro, os moradores acom-
panharam atentos a movimen-
tação da Maria Fumaça e o seu 
velho apito.  

“Foi um momento de muita ale-
gria ver o trem retornar ao ninho 
antigo trazendo poesia e felicida-
de”, frisa. 

9De charrete, 
cabriolé ou a pé 10 Unindo

o passado
e o presente

Cenário do distri-
to com carroças e 
cabriolés, na Rua 
Julia Bueno quase 
esquina com a 
Cândido Bueno

O cabriolé era um dos meios de transporte das 
famílias no tempo de Jaguary

Primeira vez que a 
Maria Fumaça entrou 
novamente em Jagua-
riúna na fase de testes 

Ferroviários aposentados 
participaram da inau-
guração

Foto: Gislaine Mathias
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11Táxi era ambulância
e carro de polícia 

Paschoal Gandolphi na rua Alfredo Bueno com o seu 
Fordinho 46, que o acompanhou por muitos anos 

Junho de 1953. Jaguariúna ainda 
estava em processo de emancipa-
ção, quando Paschoal Gandolphi 
começou trabalhar como moto-
rista de táxi, ou chofer de praça, 
como também era chamado por 
algumas pessoas. 

“As estradas eram de terra, e só 
tinha asfalto na estrada de Campi-
nas a Mogi Mirim. Quando cho-
via era barro e com sol era poeira. 
Tinha que tomar muito cuidado, 
embora os carros eram muito for-
tes e aguentavam os buracos. Se 
fosse os carros de hoje não dura-
vam um ano naquelas estradas”, 
recorda Paschoal, que se aposen-
tou em junho de 1982. 

Naquela época, Jaguariúna ti-
nha apenas cinco carros particu-

lares. Ele recorda que os serviços 
de ambulância e de polícia, por 
exemplos, eram feitos por taxistas 
com seus carros, além de prestar 
serviços nas fazendas, como Santa 
Úrsula.  

Entre os primeiros carros de táxi 
estavam o de José Mantovani e 
Vitório Marques. Ele relata que a 
profissão foi marcada pela tristeza 
de dois falecimentos dentro do 
carro. 

Mas também participou de vários 
casamentos e nascimentos. “Na 
época do Padre Gomes teve sete 
casamentos num único sábado. Na 
minha vida sempre tive muita pro-
teção, pois sou devoto de Nossa Se-
nhora Aparecida.  Nunca me acon-
teceu nada”, conclui. 

Foto: Acervo Pessoal
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O tempo foi passando e os 
meios de transporte foram se 
modificando ao longo dos anos. 
O caminhão passou a fazer parte 
do cenário do distrito de Jaguary 
e um dos primeiros caminhonei-
ros foi Guido Tozzi. 

O filho Paulo recorda que 
o seu pai tinha um sítio e em 
1952 comprou dois caminhões 
para transportar frutas. Depois 
de um certo tempo, ele passou 
a fazer fretes.  

Já o sobrinho Antonio Fer-
nando Tozzi lembra que por 

um período ele trabalhou com 
moinho de fubá e quando co-
meçou fazer frete transportava 
areia, sendo que naquele tempo 
era carregada na pá, além disso, 
buscava pedra na pedreira e fa-
rinha nos moinhos para trazer 
para a padaria Gottardo.  

“Nas festas de São Sebastião, 
Guido era o leiloeiro oficial. 
Por ter uma voz forte e pos-
sante, trabalhou muitos anos 
nessa profissão, e era um ícone 
das festas religiosas da cidade”, 
complementa.  

A Viação Jaguariúna Ltda (Vijal) 
foi a primeira empresa de ônibus de 
Jaguariúna, que fazia o transporte 
coletivo municipal. A inauguração 
aconteceu no ano de 1978. 
“Eu morava em Itapira e sempre 
passei férias escolares na casa da 
minha tia, em Jaguariúna. Quan-
do moço resolvi colocar o ônibus 
circular em Jaguariúna”, conta o 
proprietário Divaldo Coradi. 
Ele iniciou com três ônibus, que 
percorriam os bairros de Guedes, 
Vargeão, Dom Bosco, Roseira e 
Tanquinho. 
“Todos os bairros não tinham 
asfalto. Foi um trabalho árduo, 
era poeira ou barro. O trabalho 
evoluiu e posteriormente começa-
mos fazer transporte de alunos, e 

foi uma inovação para a cidade e 
contribuiu muito para o seu de-
senvolvimento”, relata Divaldo. 
De acordo com ele foram mui-
tas lutas e um trabalho exausti-
vo, e para montar a empresa foi 
até Curitiba para ver como era o 
sistema naquela cidade, que era 
referência nacional de transporte 
coletivo.
Ele instalou o mesmo sistema de 
integração de bairros, onde não 
havia ponto final. “Tinham pes-
soas que entravam no ônibus, só 
pra ficar passeando, já que não ti-
nham que descer em ponto final”, 
ressalta. Trabalhou com ônibus 
até 1997, quando a empresa mu-
dou a atividade para o transporte 
de caçambas. 

12 Transportando o
progresso no caminhão

13 Enfrentando 
barro e poeira 

Caminhão de transportes: motorista Guido 
Tozzi, na carroceria a criança Eduardinho 

Tozzi. Em pé: Reinaldo Abrucezzi com 
Celso Henrique Tozzi(Cecé) ao colo. Na 

Rua Júlia Bueno, 1949 

Os desafios eram grandes, 
principalmente, referentes 

as estradas 

Foto: Acervo Casa da Memória Padre Gomes

Frota de ônibus percorria cinco 
bairros da cidade 

Acervo Pessoal
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“Eu lembro desde a minha pri-
meira professora Lurdes Medeiros, 
era uma moça linda e vinha de trem 
de Campinas e a gente costumava 
esperá-la na estação para trazer a 
bolsa e mala”, relata Maria Teresa 
Penteado Parisi. 

Ela recorda que o lanche era 
pão com banana e naquela época 
tinha caixa escolar, que era para 
ajudar as crianças mais pobres na 
hora da merenda.

 No intervalo, brincava de pe-
ga-pega. “A gente gostava de subir 

14
Lembranças
da minha
escola 

Foto de 1940 mostra 
formatura da turma 

da escola 

num barranco, uma vez eu cai desse 
local e me machuquei. A maioria 
da turma ia descalço na escola, com 
chinelinho ou usava tamanco de 
madeira. Tinha caderno de caligra-
fia e ‘borrador’, que era um caderno 

mais grosso”, relata. 
“Quando tiramos o diploma 

do 4º ano teve uma festa na pen-
são da Marica. Eu era boa aluna 
na matemática, mas tinha a letra 
feia”, complementa.  

Foto: Acervo Casa da Memória Padre Gomes
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A educação foi passando por di-
versas etapas ao longo dos anos. 
Em 1902, o Coronel Amâncio 
Bueno conseguia a criação de 
duas salas de aula: Escola Estadual 
Masculina e Escola Estadual Fe-
minina.
No mesmo ano, Lucillo Poltronie-
ri criou uma escola particular de 
alfabetização noturna. Em 1905, 
em vilarejos distantes e próximos 
das fazendas surgiram as Escolas 
Isoladas, que funcionavam quan-
do haviam alunos.  
Com o tempo, de acordo com o 
coordenador da Casa da Memória, 
Tomaz de Aquino Pires essas esco-
las foram aumentando e ocorre-
ram reivindicações para reuni-las 
num único espaço para ter uma 

melhor organização. Foi então, 
que em 1919, as Escolas Reunidas 
de Jaguari foram criadas, com 1ª 
e 2ª séries, e funcionavam em um 
prédio arrendado pelo Estado, na 
Rua Cândido Bueno. 
Quando chegou a 4ª série e houve 
a necessidade de dobrar o período, 
surgiu o Grupo Escolar de Jaguari, 
em 1932, quando assumiu o dire-
tor Oscar de Almeida. 
Já no ano de 1944, o Grupo Es-
colar passou a ser chamado de 
Coronel Amâncio Bueno e ainda 
funcionava no mesmo local. 
Em 6 de outubro de 1946 foi 
inaugurado o Grupo Escolar Co-
ronel Amâncio Bueno, em novo 
prédio, onde atualmente é o Ga-
binete do Prefeito. 

15 A educação em
desenvolvimento

Rua Cândido Bueno onde funcionava o Grupo Escolar de Jaguari, que 
passou a ser chamado de Amâncio Bueno  

Acervo Casa da Memória Padre Gomes

Prédio antigo sediava da 1ª a 4ª séries e foi um passo importante na 
educação de Jaguariúna

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - EDUCAÇÃO
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A educação no passado era 
marcada por muito amor ao 
ensino e superação de desafios. 
Essa é a história da professora 
Adna Hossri Faria,  que dedicou 
grande parte de sua vida à pro-
fissão. Ela se formou em Peda-
gogia, e contava com especiali-
zações e cursos.   

“Ingressou no Estado em 
1952, na Fazenda Ipiranga e de-
pois veio para Roseira, que era 
um pequeno galinheiro adapta-
do”, explica a filha Márcia Josele 
Hossri F. Coelho, completando 
que quando foi feita a dupli-
cação da estrada, a escola saiu 
desse local e foi construída onde 

está localizada nos dias de hoje. 
A filha recorda que a mãe ti-

nha um amor pela profissão, 
pela educação e pelas crianças. 
“Era um desafio enorme. As 
crianças não tinham material, 
não tinha merenda e era tudo 
adaptado. Depois, foi contan-
do com a ajuda de muitas pes-

soas e do DER para obter me-
lhorias”. 

Márcia recorda que a mãe ia de 
charrete dar aula na Fazenda Ipi-
ranga, levava o almoço e comida 
para as crianças. “A minha mãe 
dizia que a Educação era um ins-
trumento de mudança na vida de 
uma pessoa”, finaliza.  

Amor e
dedicação
ao ensino  

Foto Acervo da família

Foto Acervo da família

Um galinheiro na 
Roseira transformado em 

escola, no ano de 1967

 Inauguração da 
ampliação da 

Escola da Roseira 
e início da Escola 

Agrupada com 
168 alunos
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A década de 60 teve um gran-
de avanço na Educação de Ja-
guariúna, com a criação do Gi-
násio Estadual de Jaguariúna, 
que a princípio, funcionava no 
grupo escolar Amâncio Bueno, 
no período vespertino. 

No ano de 1971 acontecia a 
inauguração do prédio próprio, e 
tinha como diretor Irineu Expedi-
to Ferrari e o secretário José Maria 
Toledo de Moraes, que contribuiu 
na montagem do ginásio, desde a 
sua criação na década de 60, junto 
com o prefeito Joaquim Pires So-
brinho, como recorda Maria Fa-
ride Chaib de Moraes, conhecida 
por Fafa.  

No ano de 1976, o Ginásio 
passou a ser chamado de Es-
cola Estadual de 1º e 2º graus 
(EEPSG), e através da lei 1752 

de 31 de agosto de 1978 recebeu 
o nome de Professor Celso Hen-
rique Tozzi. 

A ex-aluna Suelena Granchelli 
disse que fez parte da primei-
ra turma e foi um marco mui-
to grande e importante para o 
município. Ela ainda elogiou a 
construção por ser um prédio 
amplo e moderno, com salas 
enormes. “Nessa época ainda ti-
nha o pontilhão e os caminhões 
ficavam enroscados”, relembra. 

Segundo ela estudar naque-
la época era diferente porque 
existia muito respeito entre co-
legas, professores, funcionários 
e diretor. “Era algo que tocava 
o coração. Não havia discór-
dias, brigas, existiam regras e os 
professores eram nossos ídolos”, 
conclui. 

Na década de 90, o morador 
de Jaguariúna presenciava uma 
mudança radical no ensino, com 
a possibilidade de cursar uma uni-
versidade na sua própria cidade. 

“A Universidade de Jaguariú-
na, inicialmente Faculdade de 
Jaguariúna, foi resultado prático 
de uma situação que se sonhou 
durante muito tempo. A compo-
sição, constituição e estruturação 
começou a partir de 4 de maio de 
1999, mas já vinha sendo pensada 
e articulada desde o início da dé-
cada de 90”, relata o diretor acadê-
mico de unidade, dos campus II, 
campus III - Interclínicas e FAA-
GROH, Flávio Pacetta. 

As obras tiveram início no ano 
de 1999, mas se concretizaram em 

2000, no Campus I, e na época ti-
nham dois cursos: Administração e 
Turismo, e em torno de 150 alunos.  

“De forma gradativa, fomos 
crescendo pouco a pouco inves-
tindo, sempre na qualidade, estru-
tura física, mas principalmente, 
a prática desde o primeiro dia de 
aula, pelo menos metade da carga 
horária das disciplinas”, salienta. 

Atualmente são 14 mil alunos e 
só em Jaguariúna são cinco unida-
des, e uma vem sendo construída 
para o curso de Medicina Huma-
na. “Nós crescemos com qualida-
de, investimos na formação dos 
alunos, docentes e conciliamos 
com o que há de melhor no mer-
cado, e fizemos algo diferenciado”, 
conclui. 

No caminho 
do saber 

Obra do ginásio é inspecionada por autoridades, como o ex-prefeito 
Francisco Xavier Santiago, na época, antes da inauguração 

Rumo à
universidade 

Obras da primeira unidade da UniFAJ começaram no ano de 1999 
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18
Acervo Casa da Memória Padre Gomes

Acervo Universidade de Jaguariúna

De acordo com dados da Secretaria de Educação, Jaguariúna 
possui 9.210 alunos distribuídos entre 15 CEIS, 13 EMEIS 
e 13 EMEF. A cidade ainda possui seis escolas particulares de 
educação infantil, três escolas estaduais de ensino médio e três 

escolas particulares de ensino fundamental/médio. 
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Os imigrantes contribuí-
ram em diferentes setores 
para o desenvolvimento 
da economia na Vila Bue-
no. Os italianos vieram em 
substituição a mão-de-obra 
escrava e para trabalhar na 
lavoura de café, nas grandes 
fazendas. 
Com o passar do tempo, 
eles foram conquistando a 
sua própria terra e outros 
optaram pelo ramo do co-
mércio, sendo ainda ser 
possível encontrar famílias 
descendentes de imigrantes 
italianos, nesse segmento, 
em Jaguariúna. 
Já uma boa parte dos imi-
grantes portugueses traba-
lharam na construção da 
linha férrea da Companhia 
Mogiana, num trabalho bas-
tante pesado e exaustivo. 
A ligação com a ferrovia foi 
tão forte que muitos deles 
e até seus descendentes se 
tornaram ferroviários. Ja-

guariúna mostra essa forte 
tradição que até chegou 
ter a Procissão dos Ferro-
viários, em homenagem a 
Nossa Senhora de Fátima. 
Já os libaneses chegaram 
na Vila Bueno, com o 
dom para o comércio e 
foram exercer a profissão 
de mascate. Com malas 
contendo mercadorias, 
eles percorriam as fazen-
das e sítios, e faziam todo 
o trajeto à pé. Depois, eles 
foram investindo e adqui-
rindo seu próprio negócio 
ainda na Vila. 
Jaguariúna tem ainda a 
sua formação de negros, 
além de outros imigran-
tes, como, espanhóis, ho-
landeses e japoneses. Na 
fase mais recente, também 
passou a contar com a for-
ça do trabalho de pessoas 
de diversos cantos do País 
que escolheram Jaguariú-
na para morar. 

19 Imigrantes na Vila 

Imigrantes portugueses contribuíram para 
a construção e o trabalho na ferrovia. 

¼ Botequim 

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - IMIGRAÇÃO
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Jaguariúna contou em sua for-
mação com a força do trabalho 
dos imigrantes italianos, libaneses, 
portugueses e espanhóis, sendo 
que a imigração ocorreu no final 
do século 19 e início do século 20. 
Quando os coronéis começaram 
a quebrar em decorrência da crise 
do café, muitos imigrantes conse-
guiram adquirir as suas terras. 

Eles ajudaram a construir Ja-
guariúna, em diversos segmentos. 
“Existe documentado em cartório, 
a compra de um terreno do Coro-
nel Amâncio Bueno, em frente a 
Matriz, pelo meu bisavó Vittório 
Buffolo, em 1901”, comenta Mi-
riam Alzira de Souza Zanon. 

Nesse período, os imigrantes já 
estavam saindo das fazendas e se 
mudando para Jaguariúna, então, 
foram surgindo serrarias, arma-
zéns de secos e molhados, alfaiata-
ria, ferraria e padaria, entre outros 
serviços. 

A mulher imigrante também 
mostrava muita força à frente da 
família. “A mulher era o grande 
pilar da sociedade de Jaguariúna, 
sendo muito participativa. Elas 
não só cuidavam dos filhos e da 
casa, mas coordenavam as famílias 
e participavam dos negócios do 
marido”, analisa Miriam. 

Imigrantes
na construção
da Vila Bueno

20

Sisti é outra família que 
chegou no distrito e seus 
descendentes moram na 
cidade até os dias de hoje

Fontanella foi uma das 
famílias que chegaram no 
distrito com a imigração e 

fixou residência
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As bombas de gasolina de rua 
mais antigas de Jaguariúna, no 
tempo ainda de distrito, ficavam 
instaladas na rua Cândido Bueno. 
Era uma época que não existia 
posto de gasolina. 

Três comerciantes ofereciam esse 
tipo de atendimento, num tempo, 
em que o número de carros ainda 
era bem reduzido. Moacir Manto-
vani conta que a primeira bomba 
era de propriedade da família Cas-
tanho, conhecida como bomba 
coqueiro, e ficava bem em frente à 
Praça Umbelina Bueno, do outro 
lado da rua. 

Já a bomba de gasolina, de Aris-
tides Rizzoni, foi adquirida do seu 
sogro Alberto de Almeida. E a ter-

ceira bomba foi de propriedade da 
família Mantovani, já era elétrica, 
e estava localizada em frente ao 
atual prédio residencial do centro 
de Jaguariúna, próxima a Praça 
Umbelina Bueno. 

“Quando faltava força precisava 
usar a manivela para movimentar 
a bomba. Com 15 anos, eu ficava 
de macacãozinho, tanto atendia 
na bomba como calibrava pneu, 
fazia mecânica e trocava óleo. Foi 
um grande momento na minha 
vida e nunca deixei de trabalhar. 
Tenho amor pelo meu trabalho e 
sempre tive comércio, então con-
sidero isso uma grande riqueza 
e um presente”, destaca Moacir 
Mantovani. 

Bombas de 
gasolina na 
rua 

21

Bomba de gasolina da família Mantovani 
já elétrica, mas ainda muito antiga

Momento em que o morador 
Pedro Vieira de Barros, conhecido 

como Pedro Guarda, da Polícia 
Rodoviária, abasteceu a sua moto-

cicleta, na antiga bomba

Bomba de gasolina 
de propriedade da 

família Rizzoni

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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Antigamente, dois momentos 
foram considerados fundamentais 
para a formação do comércio de 
Jaguariúna. Quando ainda era um 
lugarejo, a chegada do trem, no ano 
de 1875, começou mudar o cenário 
com o surgimento de armazéns em 
torno da Estação de Jaguary. 

Também era comum encontrar 
na estação bancas de frutas, bar, res-
taurante e a venda de torneados.

Já com a fundação da Vila Bue-
no e o surgimento das primeiras 

casas, o coordenador da Casa da 
Memória, Tomaz de Aquino Pi-
res, explica que o movimento co-
meçou se deslocar para a Rua Al-
fredo Engler, no início do século 
XX. “Mas na estação tinha muita 
coisa, restaurante, bares, vinhos 
importados e frutas natalinas”, 
complementa Tomaz. 

Essa tradição de banca de frutas 
e torneados também permaneceu 
quando foi inaugurada a Estação 
de Jaguariúna, em 1945.

Dois casarões antigos, na Rua 
Alfredo Engler, ainda resistem ao 
tempo e foram importantes para o 
comércio de secos e molhados, no 
distrito de Jaguary. 

A Casa Syria, de Gabriel Sayad 
era bastante movimentada. De 
acordo com o ex-prefeito Maurí-
cio Hossri, além de atender o povo 
do distrito, entregava mercadorias 
em Carlos Gomes, Tanquinho, 
Anhumas e até no Guanabara, em 
Campinas. 

Era vendido desde mantimen-
tos até roupas. “Era um comér-

cio muito grande”, completa 
Maurício. 

Já o Casarão Poltronieri, atu-
al sede da Biblioteca Municipal, 
abrigava no passado várias ativi-
dades, como, Bar do Ponto, bazar 
de produtos para costura, cinema 
mudo e funerária. 

A tradição do comércio foi 
sendo transmitida de geração em 
geração. Na atualidade, ainda é 
possível encontrar estabelecimen-
tos comerciais de famílias antigas, 
como, Gottardo, Ferrari, Manto-
vani e Hossri. 

O Bar do Felício, da família 
Curi, na esquina das ruas Alfredo 
Engler e José Alves Guedes, era 
um comércio bastante frequen-
tado e conhecido em Jaguariúna, 
principalmente, pela venda de fo-
gos de artifício. Na época, era pos-
sível comprar bombinhas, traques 
e rojões de um tiro e de vara.  

A jaguariunense Helena Regi-
na Mafra morava na Rua Alfre-
do Engler e recorda que naquela 
época soltar bombinhas era coi-
sa de menino. “Tinha o fósforo 

de vista que vinha numa caixa, 
quando acendia, girava e era 
todo colorido, e a menina podia 
brincar”, recorda. 

Também fazia a alegria dos 
moradores o tradicional bus-
ca-pé que os moços soltavam 
no chão para assustar as moças. 
Ela conta ainda que era um bar 
antigo e muitas pessoas que mo-
ravam em bairros mais distantes 
frequentavam direto o espaço. 
“Tinha pão com mortadela, pin-
ga e docinhos”, finaliza Helena.  

22 O surgimento
do comércio 

Anúncio de jornal de Armazém de Secos e Molhados, funda-
do em 1897, mostra como era a escrita naquela época

24 Os fogos no Bar do Felício 

23 Casarões antigos na rua Alfredo Engler

Casa Syria tinha a tradição de atender o povo do distrito e ainda entregava 
mercadorias em bairros de Campinas 

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - COMÉRCIO

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Bar do Felício localizado na es-
quina das ruas Alfredo Engler e 
José Alves Guedes era bastante 
movimentado 
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Uma pensão aconchegante. 
Desta maneira era conhecida a 
Pensão da Mariquinha, de pro-
priedade de Maria Munaretti 
Picelli, que na década de 40, foi 
transferida para o Casarão da Al-
fredo Engler, atual Vila Bueno. 

A partir dos anos 60, a filha Ma-

ria Picelli Carneiro, conhecida por 
Marica, assumiu a função de 

administrá-la, até 1981. Apesar de 
ter o nome de pensão, tinha a ca-
racterística de um lar para muitas 
pessoas, que permaneceriam hos-
pedados por um longo período, 
principalmente, os professores do 

Grupo Escolar. 
De acordo com a filha Regina 

Carneiro muitas das pessoas que 
ficavam hospedadas acabaram se 
estabelecendo, posteriormente, 
em Jaguariúna. 

Ela conta que a pensão abriga-
va alguns ferroviários, incluindo 

o seu pai Osmaldo Carneiro, o 
Osmar, que conheceu a sua mãe 
se hospedando nesse local. “Meu 
pai veio trabalhar na estação como 
telegrafista e fazia as refeições em 
casa”, conta. Os moradores de Ja-
guariúna frequentavam a pensão, 
em busca de alimentação. 

25 Uma pensão
com jeito de lar

Vila Bueno sediou por muitos 
anos a Pensão da Mariquinha e 
da Marica

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - COMÉRCIO

De acordo com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Social, Ja-
guariúna conta com 1.063 comércios e 

3.504 estabelecimentos de serviços.
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A Cerâmica Santa Cruz, com 
suas enormes chaminés, fabricava 
telhas e tijolos, e com o passar do 
tempo começou produzir lajes. 

Com experiência em cerâmica 
desde os 10 anos de idade, Gua-
rino Zanon veio de Santa Gertru-
des, em 1946, com 25 anos, para 
morar na fazenda e se tornou ge-
rente de produção da cerâmica. 

Ele foi convidado pelo proprie-
tário José Theodoro de Lima, que 
conheceu o trabalho que realizava 
em outras cerâmicas, pois tinha a 
habilidade de conseguir analisar 
apenas tocando no barro/argila, 
qual tinha uma boa qualidade 
para ser utilizado pela cerâmica. 

De acordo com a filha, Marici 
Aparecida Zanon Alface, a Fazenda 
Santa Cruz era gigantesca, ia da Ro-
seira de Baixo, sendo que tinha casas 

26
Uma cerâmica 
na fazenda 

de colonos na Roseira de Cima e se-
guia até perto do rio Jaguari. 

A fazenda produzia café, algo-
dão, laranja, uva, tinha moinho 
de milho e muito marmelo, que 
era transportado para a fábrica 

de marmelada. A produção da 
Cerâmica era levada para Cam-
pinas, Pedreira e todas as cidades 
da região. A estimativa é de que 
existiam cerca de 40 colonos na 
fazenda.  

Enormes chaminés cham-
avam a atenção de quem 

passava na estrada 

Guarino Zanon realizando a leitura na missa realizada na Fazen-
da Santa Cruz (elas aconteciam no terreiro onde secavam café) ao 
fundo são as casas que existiam perto da sede da fazenda.

Guarino Zanon e um dos donos da 
Fazenda Santa Cruz, provavelmente o 
senhor José Theodoro de Lima

A Fecularia Santo Antonio, de 
Adone Bonetti, instalada no final da 
rua Coronel Amâncio Bueno, próxi-
ma ao escadão, foi uma das primeiras 
indústrias no Distrito de Jaguary. 

O jornal A Comarca, na década de 
40, trazia um registro dessa instala-
ção no distrito, mas os fazendeiros já 
produziam farinha de milho desde o 
ano de 1919.

Bonetti também inaugurou a fábrica 
de massa de goiaba e era comum ver 
os sitiantes, com as carroças puxadas a 
cavalo, trazerem as goiabas para a in-
dústria. Era comum o cheiro da goiaba 
invadir as casas. 

Também existem registros da ins-
talação da fábrica de sabão Vitória, 
da família Venturini, em Jaguariúna 
e com o tempo foram surgindo ou-
tras indústrias. 

27 As primeiras 
fábricas 

Prédio onde 
funcionava a 
Fecularia Santo 
Antonio e a 
fábrica de massa 
de goiaba de 
Adone Bonetti 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
Acervo: Família

Acervo: Família

De acordo com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, Jaguariúna 
conta com 121 indústrias. Es-
sas empresas abrangem vários 
ramos de atuação: Plástico; 
Tecnológico; Alimentício; Au-
tomotivo; Metalúrgico; Ele-
trônico e Microeletrônico. 
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Jaguariúna tinha se torna-
do município, no ano 1954, 
quando Carlos Turato com-
prou a Cerâmica Santa Maria, 
dos irmãos Bertaioli, residentes 
em Pedreira. A filha Thereza 
Turato Medéia conta que no 
início se fabricava tigelinhas 
passando depois para a fabri-
cação de bibelôs e em seguida 
era produzido pires e xícaras. A 
empresa adquiriu mais equipa-
mentos, como, prensa e tornos. 

Conhecida popularmente 
como fábrica de louça, a em-
presa foi vendida por volta de 
1959. Um dos proprietários, 
Jayr Piva conta que antes de 
adquirir o negócio já comprava 
xícaras de Carlos Turato. 

Ele recorda que no início 
eram 50 funcionários, todos 

de Jaguariúna, e com o tempo 
chegou a ter 80 pessoas traba-
lhando na fábrica. 

A empresa continuava fabri-
cando xícaras e bibelôs. Jayr 
conta que vendia para todo o 
Brasil e tinha dois vendedores, 
que oferecia o produto em ou-
tras localidades. 

Ele recorda que costumava 
viajar de caminhão, junto com 
o empregado, para realizar as 
entregas de cidade em cidade. 
“Às vezes, nós pousávamos no 
caminhão”, completa. Uma 
marca da empresa era a sirene, 
que tocava às 11h anunciando 
o horário de almoço e às 12h, 
marcando o retorno ao traba-
lho. 

Depois da empresa, ele se-
guiu no ramo do comércio. 

Bibelô, que 
foi produzido 
na Cerâmica 

Santa Maria, 
na década de 

50, é guardado 
com carinho por 

Thereza

As xícaras
e os bibelôs28
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Jayr Piva (camisa 
branca) no ano de 
1963 no forno da 

fábrica de louça que 
passava por reformas 

Acervo Pessoal
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Com a proposta de promover 
a evangelização entre os fiéis, o 
padre Manoel Simões realizou 
a primeira Procissão de Barcos, 
em 8 de dezembro de 1938, para 
comemorar o Dia da Imaculada 
Conceição. 

Nessa procissão havia a luta do 
bem contra o mau. Numa repre-
sentação feita no rio, os pesca-
dores corriam perigo e pediam 
proteção de Nossa Senhora para 
que intercedesse contra o demô-
nio.  

Na época, Alda Ferrari cantou 
Ave Maria e foi acompanhada no 
trompete, pelo farmacêutico Luiz 
Fernandes Costódio. 

O coordenador da Casa da Me-
mória, Tomaz de Aquino Pires 
disse que no começo da década de 
90, as escolas estavam empenha-
das em conscientizar a população 

para a necessidade de respeito ao 
meio ambiente. 

Foi quando a professora Isabel 
Bande Espinosa fez um movi-
mento que reuniu alunos e profes-
sores para jogar flores sobre o rio 
Jaguari. A partir desse momento 
surgiu o Programa de Educação 
Ambiental: Jaguari, Epopeia de 
um Rio. 

A partir de então, foram feitas 
seis procissões, saindo da ponte 
da Maria Fumaça, com a partici-
pação de cerca de 20 barcos e a 
chegada na Praça dos Imigrantes, 
na Nova Jaguariúna, para a cele-
bração da Missa Ecológica. 

“A cidade depende do rio e da 
água, então, foi sempre um sím-
bolo da vida. O rio foi um marco 
para a fundação da vila e da cida-
de, e o rio deu nome ao municí-
pio”, completa Tomaz. 

29Nas águas
do Jaguari
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1938 foi realizada a 
primeira Procissão de 
Barcos no distrito de 

Jaguary 

Público acompanhava 
a Procissão de Barcos 
em cima da ponte 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Diversos ângulos do evento 
que se tornou uma tradição 
na cidade 
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O tempo foi passando e em de-
corrência da incidência da febre 
maculosa, a Procissão de Barcos 
teve a sua última edição em 1997, 
quando no ano seguinte, ocorreu 
uma passeata envolvendo as esco-
las, com saída do Centro Cultu-
ral até a Praça Umbelina Bueno, 
quando acontecia a celebração da 
Missa Ecológica.  

Na procissão das ofertas, as 

crianças entravam com mudas 
de árvores e sacos com alevinos 
para serem soltos no rio, por 
pescadores, numa atitude de re-
povoamento. A Missa Ecológica 
foi realizada por 16 anos conse-
cutivos. 

Em preparação ao evento era 
tradição realizar a limpeza simbó-
lica do rio, com a participação de 
professores e pescadores.  
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30
Missa
Ecológica 
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Crianças 
participam 

do momento 
do ofertório 

com mudas de 
árvores

Missa Ecológica foi 
realizada por 16 anos 

Foto Gislaine Mathias
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Trinta anos dedicados a pesca-
ria. Essa é a história de Odilon 
Masotti, que conhecia cada peda-
cinho do Rio Jaguari e tinha amor 
e respeito pela natureza. Apesar de 
ter trabalhado em ferraria, foi na 
pescaria que ficou mais tempo e 
mostrou a sua paixão. 

Ele tinha o hábito de sair de ma-
nhã com o barco e pescava o dia 
todo, levava até almoço e sempre 
dizia que podia beber a água do 
rio de tão limpa. A mulher de 
Odilon, Dulce Bernardino Ma-
sotti reforçou sobre a limpeza da 
água quando lavava roupa no rio.    

O rio Jaguari era ponto de en-
contro, passeio, lazer e diversão 
dos moradores. Era muito comum 
ver pessoas nadando no rio. “Na-
quele tempo não haviam clubes e 
nem piscinas, e até décadas atrás 
a nossa distração era nadar escon-
dido e depois apanhava do pai e 
da mãe. As águas eram limpas e 
cristalinas”, conta o coordenador 
da Casa da Memória, Tomaz de 

Aquino Pires. 
Ele ainda recorda que até a dé-

cada de 60, a população subia na 
ponte da Maria Fumaça para ver 
enchente, que era comum em 
tempo de muita chuva. Já nos 
anos 70, com a implantação do 
Sistema Cantareira, Jaguariúna 
deixou de registrar enchentes por-
que diminuiu o volume de água 
no rio. 

Amor pelo
rio Jaguari 

Odilon conhecia 
cada pedacinho do 
rio e sabia da sua 
importância para 

a sobrevivência da 
humanidade 

“Quando chegava em casa, 
ele limpava e colocava os peixes 
numa caixinha e saia para vender 
com uma bicicleta, e tinha grande 
freguesia. E as vezes, ele saia para 
pescar à noite, pois conhecia o rio, 
e mesmo assim, vinha com uma 

baciada de peixes”, recorda as fi-
lhas Maria Cecília Masotti Frazat-
to e Martha Masotti Moraes. 

O seu primeiro barco era de ma-
deira e usava remo, e depois passou 
para o de motor. “Manteve a fa-
mília com a pesca. O rio Jaguari é 

vida. Nós temos amor pelo rio e ver 
como era lindo e agora observar lixo 
nas suas águas dá muita tristeza”, 
enfatizam. 

Durante anos, ele ainda fazia par-
te do grupo de pescadores que parti-
cipava da Procissão de Barcos. 

Nadando e passeando no rio 

Acervo: Arquivo pessoal

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Jovens tinham a tradição de se 
divertirem nas águas do rio 
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Dois registros fotográficos im-
portantes mostram a utilização da 
água, em diferentes momentos, 
quando não existiam as facilida-
des que encontramos no mundo 
moderno. 

Na primeira foto, a parteira 
Maria Florian Astini está lavando 
roupa no rio, uma antiga tradição 
das mulheres, no tempo de Vila 
Bueno e distrito de Jaguary.  

No segundo registro, Odila e 
Cesar Carpi, juntos com outras 
pessoas, estão num lugar na Fa-
zenda Castelo, onde a água foi ca-
nalizada e caia numa tina de água, 
podendo ser usada para lavar rou-
pa ou outros fins. 

33 Registrando
o passado 

Odila e Cesar Carpi na Fazenda Castelo 

Maria Florian Astini lavando roupa no rio

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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A tradição do trabalho em fer-
raria movimentava a família de 
Humberto Mantovani, no tempo 
do distrito de Jaguary. 

Apesar de cansativo, a ativida-
de manual e com ferramentas, era 
considerada uma arte, pois se pro-
duzia desde roda de carroça, cha-
peamento até cruzes de cemitério 
com todos os enfeites. 

34
Uma ferraria
no distrito

Atividade exigia esforço 
físico e ao mesmo tempo era 
uma arte transformar ferro 
em peças (Acervo Casa da 

Memória Padre Gomes) 

35

36

Uma parteira
no distrito 

Cantoneiro
e a manutenção
das estradas
de terra
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Maria Florian Astini, nas-
cida em 1879, foi uma das 
primeiras parteiras do distrito 
de Jaguary. Quando residia na 
fazenda Saint Cloud acabou 
fazendo o seu próprio parto 
e meses depois socorreu uma 
vizinha nessa mesma situação. 

Ela foi incentivada a exercer 
a profissão de parteira após 
conversar com o Doutor Cle-
mente, e ele ainda transmitiu 
algumas orientações funda-
mentais de higiene e cuidados 
com recém-nascidos. 

Foi então, que Maria, pas-

sou a exercer a profissão de 
parteira e atender as mulheres 
do distrito e das fazendas. 

Independentemente do 
tempo, chuva, sol ou horário, 
ela estava sempre pronta para 
atender as moradoras, e mui-
tas vezes, precisava ir de carro 
de boi ou carroça, quando os 
lugares eram mais distantes. 

Ela sentia orgulho em dizer 
que nunca um bebê morreu 
em suas mãos. Por mais de 
30 anos exerceu a profissão, e 
atendeu a maior parte das fa-
mílias antigas de Jaguary.

Maria com os filhos Ju-
lieta e Romeu e as netas 
Odete, Vanda e Sueli

Cantoneiro era uma profissão an-
tiga. Raymundo de Souza exercia 
essa profissão pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER). 

“Naquele tempo era estrada de 
terra e não existia asfalto. Can-
toneiro era uma profissão onde a 
pessoa tinha a responsabilidade 
de cuidar de um trecho da estra-
da, pois passava muita boiada e 
precisava de manutenção”, relata 
Beraldo de Souza. 

Ele comenta que o pai tinha 
uma carriola para levar as ferra-
mentas e o serviço era feito à mão, 
pois não existia maquinário. “Ti-
nha muito boi bravo na estrada 
e muitas vezes, precisava pular a 
cerca para esperar a boiada pas-
sar”, enfatiza.

Acervo: Arquivo pessoal

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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Oscarlina Pires Turato teve uma 
vida dedicada à educação e iniciou 
sua trajetória de professora, ensinan-
do e alfabetizando várias gerações. 
Ela foi a primeira professora formada 
da comunidade jaguariunense. Era 
comum, as educadoras serem de ou-
tras cidades. 

O início da carreira no magistério 
ocorreu em 26 de maio de 1924, na Es-

cola Mista da Fazenda Cafezal e mais 
tarde passou a ministrar aulas nas Esco-
las Reunidas de Jaguari. 

Pouco tempo depois, foi transferida 
para o grupo escolar Cel Amâncio Bue-
no. No dia 7 de abril de 1952 assumiu 
interinamente a direção.

Ela costumava dar aulas particulares, 
mas gratuitas, para aquelas crianças 
que por algum motivo não conseguiam 

acompanhar o aprendizado da maioria 
dos alunos de classe. 

Numa época em que não existia 
merenda, costumava levar de casa, 
alimentação para as crianças caren-
tes. Muitas vezes chegou hospedar as 
professoras residentes em Campinas 
quando ficavam sem condução de 
volta. Era conhecida pela paciência e 
por ser caridosa.     

37
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Oscarlina num momento 
registrado com os filhos 

Mário e Ignez, e na frente 
Carlito, Zuza, Heitor e 

Thereza

ipanema

Ensinando
gerações 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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João Leite Penteado era co-
nhecido no distrito pelo talen-
to de fazer torneados e vendia 
as peças, na Estação ‘Velha’. 
Ele fazia várias peças, como, 
fruteira, licoreira e farinheira. 

Com a mudança de local da 
estação, ele resolveu se dedicar 
ao ramo de vender sorvetes. 
A filha Maria Teresa Penteado 
Parizi recorda que o sorvete 
era feito à mão, pois naque-

le tempo não tinha nenhuma 
máquina. 

Com seu carrinho, ele ven-
dia sorvete pelas ruas de Ja-
guariúna e em festas, como 
de São Sebastião. “Até alguns 
anos atrás, tinham pessoas que 
comentavam ser o melhor sor-
vete de Jaguariúna. Segundo 
conta Maria Teresa, ele ainda 
comprou a sorveteria do seu 
Angelo, pai da Rosa Martins. 

Antonio Armelin trabalhava 
como pedreiro, mas era conhe-
cido como vendedor de amen-
doim e paçoca, e chamado de 
‘amendoizeiro’. 

Como era brincalhão costu-
mava sair vendendo pelas ruas 
de Jaguariúna e no campo do 
União Jaguariense, e sempre gri-
tava: olha a carga rápida e olha o 
motor de arranque. 

Ele fazia o amendoim salgadi-
nho torrado no forno de lenha 
e depois tirava toda a casqui-
nha para fazer a paçoca. E até 
construiu uma máquina para 
debulhar amendoim feito de 
lata furada com prego e madeira 
em volta, e tinha uma manivela. 
“Até hoje, as pessoas comentam 
do amendoim e da paçoca”, co-
menta Beatriz Armelin Carpi. 

O barbeiro Júlio Corsi, 
conhecido por Julinho, 
chamava a atenção por ser 
bem humorado e brin-
calhão. Ele montou uma 
barbearia em Jaguariúna, 
no ano de 1955. 

Quando trabalhava no 
DER como auxiliar de to-
pógrafo, Júlio Corsi, já cos-
tumava cortar cabelo dos 
funcionários nos acampa-
mentos. 

Exerceu a profissão por 
30 anos. Os filhos Carlos 
Alberto Corsi, Maria Rita 

Corsi Tourinho e Maria 
Teresa Corsi relatam que 
a barbearia era bastante 
movimentava e mesmo 
quando começou traba-
lhar na Prefeitura, costu-
mava abrir à noite ou aos 
finais de semana. 

Ele era extrovertido e 
gostava de contar piadas, 
e sempre brincava com as 
pessoas. Por ter esse perfil, 
foi convidado para gravar 
um comercial em Jaguari-
úna, para a calça jeans US 
Top. 

38 Olha o sorveteiro 
no distrito  

Com seu 
carrinho, ele 
percorria as 
ruas do distrito 
vendendo 
sorvetes  

39 Olha o
amendoim...

Ele vendia amendoim e paçoca pelas ruas de Jaguariúna e também no 
União Esportiva

40 Um barbeiro em
Jaguariúna 

Julinho com a 
família: esposa Rosa 

e os filhos Rita, 
Eduardo, Carlos, 

João Luiz e Marri
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Anúncios 1/8 Óticas Carol e 1/8 Okahoma

41

Uma profissão que fazia parte 
do cotidiano de Jaguariúna era 
de carroceiro. Ider Carpi chegou 
trabalhar nas fazendas Castelo e 
Santa Úrsula, onde cuidava das 
cocheiras e dos animais. Por volta 
de 1946, resolveu residir no bairro 
Serrinha. 

Na ocasião comprou uma car-
roça com quatro burros, do ja-

guariunense Frederico Calefi e foi 
exercer uma antiga profissão, a de 
carroceiro, ou seja, condutor de 
carroça e responsável por fretes. 

Nessa época, a carroça era utiliza-
da para transportar lenha, buscar as 
encomendas que chegavam na es-
tação de trem e entregar nos arma-
zéns. Era transportado até caixão de 
defunto e realizava mudanças. 

O trabalho com 
os animais

Mata Pasto fazendo 
acrobacia na Praça 
Umbelina Bueno, na 
década de 1950 
               

Peão de boiadeiro 
Um personagem folclórico e 

peão de rodeio. Este era o jagua-
riunense Antonio Carlos Ignácio, 
que tinha o apelido de Mata Pasto 
e era bastante conhecido dos mo-
radores de Jaguariúna. 

Ele era peão, participava de 
rodeios e trabalhava na Fazen-

da Santa Úrsula, de propriedade 
de Alberto de Moraes. Também 
tinha o dom de dominar os ca-
valos e chegou ganhar medalhas 
nas montarias. 

Mata Pasto ainda gostava de 
cantar, brincar com as crianças e 
era muito alegre e divertido. 

Carroceiro no distrito 

Ider Carpi 
num momen-

to familiar 
durante o 

casamento de 
uma de suas 

filhas
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OTICASCAROL.COM.BR

Peão de boiadeiro 
era bastante 
conhecido entre os 
moradores
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Numa época em que era difícil a 
presença de um médico com fre-
quência no distrito de Jaguary, o 
farmacêutico ajudava na manu-
tenção da saúde dos moradores. 
Um desses profissionais foi Man-
sul Cordeiro, que seguiu a tradi-
ção de família atendendo na far-
mácia Santa Maria, que ficava na 
rua Cândido Bueno.  

O genro, Maurício Hossri lembra 
que naquela época o farmacêuti-
co fazia diversos serviços, desde 
aplicação de injeção, realização de 
consultas, orientação sobre vaci-
nação até a realização de partos. 
O cenário de Jaguariúna era mui-
to diferente, pois existiam muitas 
propriedades na zona rural, então, 
era comum ir atender em casa. 

O clínico geral Jorge Rios Mu-
raro foi por muitos anos o único 
médico residente em Jaguariúna e 
oferecia um atendimento diferen-
ciado aos pacientes. Naquela épo-
ca, Jaguariúna não tinha hospital 
e havia poucos recursos. 
O filho Carlos Alberto Salomão 
Muraro recorda que por volta de 
1959, o seu pai começou traba-
lhar no Centro de Saúde, época 
que Jaguariúna, não tinha um 
médico que morasse na cidade.  
“O meu pai sempre teve a prática 
da medicina ligada ao médico de 
família até quando veio a falecer 
em 1991. Durante todo esse perí-
odo exerceu a medicina na cidade 
e a partir desse relacionamento 
não tenho dúvidas que ele contri-
buiu para a saúde pública da cida-

de. Estava sempre à disposição da 
população. Até hoje é lembrado”, 
ressalta. 
Ele ainda destaca que o heroís-
mo e até a vanguarda existentes 
nos clínicos do passado faziam 
uma diferença grande. “Hoje, 
com toda essa tecnologia, mui-
tas vezes, eles chegavam no 
diagnóstico tão rápido e preciso 
sem nada, além do estetoscópio, 
aparelho de pressão, termôme-
tro e muito raciocínio clínico”, 
destaca. 
Também atendia em sua casa, na 
Rua Alfredo Bueno, mas também 
visitava o paciente em casa. Para 
Doutor Jorge, a medicina exigia 
além do conhecimento cientifico, o 
lado humanístico. Nas folgas, gos-
tava de pescar com os amigos. 

42
O farmacêutico na 
vida do povo 

A filha de Mansul, Ma-
ria Aparecida Cordeiro 
em frente a farmácia 
Santa Maria, em 1940

43 Um médico 
no distrito 

Doutor Jorge 
começou 

trabalhar em 
Jaguariúna no 

ano de 1959
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Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

De acordo com a Secretaria de Saúde, Jaguariúna conta com 
10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), um Hospital e uma 

Unidade de Pronto Atendimento. 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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A farmácia Santa Maria, de 
Luiz Fernandes Costódio e Wal-
ter Ferrari, foi adquirida por volta 
da década de 50, e era bastante 
conhecida entre os moradores de 
Jaguariúna.    

O filho José Luiz Fernandes 
Costódio disse que naquela época, 
a farmácia atendia desde animais 
até pessoas. “Às vezes, a pessoa 
chegava e amarrava o seu cavalo 
na frente da farmácia e o farma-
cêutico dava injeção, além disso, 
eles também atendiam bois e ca-
chorros”, relata.  

Era uma época que realizava 
diversos tipos de atendimentos, 
independente do horário, desde 
aplicar injeção até aferir pressão. 

Ele relata que era uma vida sacri-
ficada. “Mas ao mesmo tempo era 
gostosa por causa das amizades. Ti-
nha um grande movimento de pes-
soas que iam conversar ou pegar os 
jornais que chegavam na farmácia. 
Tinha um banco em frente ao esta-
belecimento e era costume as pes-
soas sentarem para conversar”, res-
salta. Geralmente, a farmácia abria 
7h30 e fechava 21h30.  

O estabelecimento foi vendido 
no ano de 1985.

Farmácia atendendo 
pessoas e até animais

Farmácia Santa Maria. Em pé: Dentista Carlos Kaisel, farmacêutico Luís F. Costódio, 
fiscal Luis Queiroz, farmacêutico Walter Ferrari e o menino Alaor Maneta, 13 de 

dezembro de 1954. 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, Jaguariúna conta 
com 10 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), um Hospital 
e uma Unidade de Pronto 

Atendimento 
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Em diferentes momentos, os 
moradores de Jaguariúna parti-
ciparam dos tradicionais desfiles 
cívicos. 

A princípio, os eventos ocor-
riam em comemoração ao Dia da 
Independência do Brasil (7 de Se-
tembro), mas com a emancipação 
político-administrativa da cidade, 
o 12 de Setembro também foi in-
cluído nas festividades.  

Essa tradição é tão antiga que 
existe um registro fotográfico de 
1923, onde mostra um desfile na 
Rua Alfredo Engler, com a partici-
pação de escoteiros.  

A ex-aluna Elza Aparecida Pi-
menta recorda que desfilou quan-
do estudava na escola Amâncio 
Bueno, em 1970, e no Tozzi, de 

1973 a 77. “Era muita emoção e 
me sentia orgulhosa de estar desfi-
lando. A emoção era ainda maior 
quando a fanfarra começava a to-
car”, relata Elza Aparecida. 

Ela ainda se emociona ao lem-
brar dos amigos de escola, pois foi 
uma época muito boa. 

A Rua Cândido Bueno foi o lo-
cal de realização da maioria dos 
desfiles. Os alunos, professores e 
diretores se uniam na preparação 
enquanto que a comunidade espe-
rava com ansiedade pelo evento. 

Numa fase mais recente, eles 
aconteceram no Centro Cultu-
ral, com a participação das esco-
las de Jaguariúna. Atualmente, a 
cidade deixou de promover des-
files cívicos. 

45
Desfiles entram 
para a história de 
Jaguariúna
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Ano de 1956: alunos comemorando a Independência do Brasil

Ano de 1957: desfile passando pela rua Amâncio Bueno, em frente à escola 
que leva o mesmo nome 

Elza Aparecida se recorda com emoção do tempo quando desfilou 
representando as escolas Amâncio Bueno e Celso Henrique Tozzi 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo:  Pessoal
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A fanfarra do Ginásio Estadual de 
Jaguariúna começou movimentar 
a comunidade escolar jaguariu-
nense e os moradores da cidade, a 
partir do ano de 1966.  
O instrutor e fundador, José Ma-
ria Toledo de Moraes recorda que 
a fanfarra chegou desfilar com 120 
integrantes, possuía 11 tipos de 
toques diferentes e ainda contava 
com as balizas que mostravam di-
versas coreografias.
 Os alunos desfilavam nos dias 7 
de Setembro (Independência do 
Brasil) e 12 de setembro (Aniver-
sário da Cidade), na rua Cândido 
Bueno onde ficava o palanque de 
autoridades. 

A fanfarra também era convida-
da para se apresentar quando a 
cidade recebia a visita de alguma 
autoridade e também por outros 
municípios, como Pedreira, Santo 
Antonio de Posse e Socorro. 
Maria Faride Chaib de Moraes, 
Fafa comenta que os primeiros 
instrumentos foram doados pelo 
primo e deputado estadual na 
época, Nagib Chaib. Os ensaios 
aconteciam aos sábados, no Cam-
po do Padre. 
“A população saia na rua para ver 
a fanfarra. Era só começar bater o 
bumbo e o povo já estava na rua 
acompanhando os desfiles ou os 
ensaios”, completa Fafa. 

¼ Silva

46
A fanfarra do 
Ginásio Estadual 
de Jaguariúna

José Maria no comando da 
fanfarra na rua Amâncio 
Bueno, ainda de terra
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Fanfarra do 
Ginásio chegou 

reunir em torno 
de 120

integrantes 
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A arte da interpretação vem fa-
zendo parte da vida do jaguariu-
nense há muito tempo. Quando 
era distrito, as crianças da cate-
quese já se mobilizavam para en-
cenar peças. 

A Paixão de Cristo é um exem-
plo de uma peça que começou 
sendo encenada na igreja, e hoje 
reúne milhares de pessoas. 

As escolas também ao longo do 
anos vem incentivando o desen-
volvimento da arte. Voltando no 
tempo, quando distrito, Jaguariú-
na recebia circos que encenavam 
peças, com circenses e duplas ser-
tanejas convidadas. 

Uma sala no Centro Cultural Zi 
Cavalcanti, com capacidade para 
cerca de 100 pessoas, era o cenário 
para o desenvolvimento do teatro, 
nos anos 90, em Jaguariúna. 

O ator do grupo Já, Marcelo 
Masselani recorda que por mui-
tos anos, os atores se reuniram 
para ensaios no Centro Cultural. 

Ele ainda lembra que esse espaço 
sediava apresentações de peça e o 
público era bastante participativo. 

Quando não havia teatro, ele 
conta que o grupo fazia encena-
ções na plataforma do Centro 
Cultural e até na Maria Fumaça, 
utilizando os espaços púlicos para 
levar a arte. 

O grupo Já de Teatro nasceu no 
encerramento da Oficina de Lin-
guagem Clown (palhaço), minis-
trada por Sérgio Khair, em 10 de 
dezembro de 1997. 

Nessa época, foi encenada a 
cena O Papa-Defunto, com o 
elenco formado por Luciano Du-
rante, Marcelo Masselani, Luis 
Marquesini, Guilherme Infante e 
Paulo Rech. Anos mais tarde, essa 
cena se tornaria um dos espetácu-
los mais importantes do grupo. 

Desde então, o Já vem se dedi-
cando a manter viva a arte do te-
atro, e fez diversas apresentações 
pela região, promoveu oficinas e 
ganhou prêmios ao longo de sua 
história. 

47

49

A arte na 
igreja e na 
escola 

48 Teatro invade espaço 
da Estação  

Sala do Centro 
Cultural era usada 
para ensaios e 
apresentações 

Surge o grupo Já de Teatro 

 Primeiras apresentações ocorreram no palco do Centro Cultural



37ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - TEATRO

A inauguração do Teatro Mu-
nicipal Dona Zenaide, no dia 17 
de outubro de 2008, foi um mar-
co importante para o desenvolvi-
mento da cultura, em Jaguariú-
na. A programação contou com 
apresentação da Banda Municipal 
Paulo de Moraes Penteado, inter-
venções artísticas e encenação da 
peça A Pequena Sereia. 

O ator Marcelo Masselani disse 
que foi um marco muito impor-
tante para o crescimento cultural 
do município, não só no sentido 
dos artistas da cidade terem um 
local adequado para se apresentar 
como também para receber outros 
artistas e espetáculos. 

O musical Mamma Mia, da 
Escola das Artes entrou para a 
história de Jaguariúna, com uma 
apresentação que conquistou o 
público de mais de 1,2 mil pes-
soas, no Theatro Municipal de 
Paulínia, em 5 de junho de 2012, 
integrando a programação da Re 
Virada Regional.  

“O teatro é imenso e moderno, 

considerado um dos mais impor-
tantes do interior. Apresentamos 
num dia de semana e o teatro lotou. 
O público presente foi muito aco-
lhedor e o retorno foi um sucesso. 
Pra mim foi uma honra ter atuado 
naquele palco, talvez uma oportu-
nidade única”, ressalta a atriz Geísa 
Oliveira, que interpretou a protago-
nista Donna Sheridan.   

50
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Em cena 
no Teatro

Mamma Mia 
em Paulínia

Imagem mostra como era o cinema 
no início das obras de reforma

Apresentação foi um marco nas artes 
cênicas de Jaguariúna

De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura, a Escola das 
Artes reúne 3.500 alunos em 42 cursos. Na modalidade Teatro são 

209, e participando de espetáculos em torno de 915 alunos. 



38

Um carnaval alegre e bastante 
festivo. A tradição de sair fantasia-
do, com o tradicional corso, agi-
tava o pacato distrito de Jaguary. 

O corso era uma manifesta-
ção cultural de antigamente, que 
promovia desfiles carnavalescos 
utilizando carros. De acordo com 
Helena Regina Mafra, as pessoas 
se fantasiavam, enfeitavam o carro 
e davam uma volta pelo distrito 
em desfile num carro conversível.  

“Essa foto foi tirada no 

quintal da casa do Poltronie-
ri, por volta de 1938, onde 
funcionava a ferraria do meu 
avó Humberto Mantovani, na 
Rua Alfredo Engler, na época 
era Floriano Peixoto e o meu 
tio Odone está na direção do 
carro”, relata Helena comple-
tando que a família Mantova-
ni sempre foi bastante festeira 
e essa comemoração reunia a 
família e os amigos da rua, 
onde predominava a alegria. 

Os bailes carnavalescos em clu-
bes e espaços fechados agitavam 
os moradores de Jaguariúna ao 
som das tradicionais marchinhas, 
no Cine Odeon e Sociedade Ami-
gos de Jaguariúna.  

“Eu gostava muito de carnaval 
e frequentava a Sociedade Amigos 
de Jaguariúna, sempre acompa-
nhada pelos tios”, relata Helena 
Regina Mafra sobre os carnavais 
da década de 60. 

“Eu me divertia muito e os bai-

les terminavam por volta das 4h da 
manhã”, ressalta Helena comple-
tando que era um acontecimento 
no distrito e muitas pessoas que 
vinham de outras cidades, a gente 
só se encontrava em carnaval.     

Numa nova fase, os carnavais 
de salão eram animados no Jaguar 
Tênis Clube, que realizava gran-
des eventos. Já o ginásio Azulão 
sediou os últimos bailes carnava-
lescos.  

52
A tradição
do corso
carnavalesco

Corso de carnaval de rua da década de 1930: carro dirigido por 
Odone Mantovani. Identificadas: sentada em cima Lavinia Man-
tovani e Amabilia Ferrari. Sentadas a frente Julieta Bergamasco, 
Zenaide Frachetta e Ana Novaes. Menina é Derci Mantovani e o 
menino Irineu Mantovani 

53 A folia nos salões
e nos clubes 
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Carnaval no Cine Odeon no ano de 1951 

Sociedade Amigos de Jaguariúna foi palco de grandes carnavais 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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As décadas de 70 e 80 foram mar-
cadas pelos principais desfiles de 
escolas de samba, no Carnaval de 
Jaguariúna. Nos anos 70, a Estre-
la do Morro agitava os foliões e a 
concentração acontecia no Bar do 
Tonhão, próximo ao Centro de 
Lazer do Trabalhador Lebrão. 
A ex-presidente da escola, Ma-
ria Faride Chaib de Moraes, Fafa 
recorda que a bateria reunia em 
torno de 40 batuqueiros. “A esco-
la saia com cerca de 200 pessoas e 
com o tempo foi crescendo a par-
ticipação. Havia muita união e era 
uma diversão”, enaltece. 
Os desfiles eram acompanhados 
por moradores de Jaguariúna, mas 
também por turistas da região.  
Ela relata que a ideia de fundação 
da escola nasceu num encontro 
na chácara de Aristides Panegas-
si, que ainda reuniu Valdemar 
Mantovani, José Orlando Dutra 

Santos, Roberto Malachias e José 
Maria Toledo de Moraes, que era 
responsável pelos carros alegóricos 
e alas. 
“Tinha a ala das baianinhas e eu 
fazia parte da ala das baianas e ga-
nhei troféu como destaque. Todo 
mundo ajudava na preparação. As 
crianças não pagavam a fantasia e 
o comércio ajudava com doações”.
Ela comenta que a escola foi duas 
vezes campeã e os instrutores da 
bateria eram Carlinhos Olegário, 
Luizão e Kalu, que ajudavam nos 
ensaios da escola. 
“O que mais me marcou foi 
quando colocamos o tema Ro-
que Santeiro na rua, era época 
em que estava passando a novela 
e colocamos os personagens, foi 
bonito e emocionante”, conta 
Fafa recordando que outro tema 
de destaque foi Ali Babá e os 40 
Ladrões. 

54
Estrela do
Morro no ritmo 
da bateria 

Carros alegóricos chamavam a 
atenção do público 

Fafa era um dos 
destaques da escola 
na ala das baianas
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Uma escola de samba marcada 
pela juventude. A Onça Preta, que 
prestava homenagem à cidade de 
Jaguariúna, desfilava com cerca de 
400 pessoas, sendo que a maioria 
era formada por crianças, adoles-
centes e jovens.  

“Eu cuidava dos carros alegó-
ricos por ser formada em Artes e 
sempre gostei de trabalhar com 
material reciclado. Quem empres-
tava o jipe era o Moacir Ramos e 
a pessoa que guiava um dos carros 
era o Eduardinho Tozzi”, relata 
uma das fundadoras, Ligia Beatriz 
Franco. 

A escola tinha a ala de composi-
tores, mas todos ajudavam no mo-
mento da composição do samba
-enredo. “Nós tivemos um enredo 
que destacava os personagens da 
Disney. Minha mãe sempre ajuda-
va fazer as roupas dos destaques e 
eu colaborava bordando as peças”, 
enfatiza. 

A escola desfilava com três a 
quatro carros. “O tema mais mar-
cante foi quando o meu irmão 
Ronaldo foi o pierrô e a Silvia To-
nini, a colombina”, recorda Ligia 
completando que o público acom-
panhava os desfiles. 

55 Onça
Preta
com
samba
no pé 
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Carro alegórico preparado por Lígia, tendo como 
destaques, Silvia e Ronaldo

Porta-bandeira e mestre-sala presenças marcantes nos desfiles 

Sandra Benatti 
desfilando pela 
Onça Preta

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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Um tempo de folia, deter-
minação e muito trabalho. 
Por volta de 1974 nascia a Es-
cola de Samba Santa Cruz. O 
ex-prefeito Laércio Gothardo 
lembra que a ideia de formar 
a escola foi do Pedro Abrucês 
durante conversa e ao comen-
tarem com os moradores do 
bairro, a iniciativa foi aceita de 
imediato. 

“Era um divertimento. Teve 
um ano que nós saímos com 
600 integrantes, e acabou se 
tornando um desfile grandio-
so”, comenta Laércio com-
pletando que envolvia muitas 
famílias.   

Os ensaios aconteciam no 
Jaguar. Ele recorda que a Lú-
cia Chiurato era responsável 
pelo tema e pelos desenhos 
das fantasias. “O carnaval 

mais marcante foi quando 
a escola saiu com navios na 
avenida. Eram dois navios 
enormes, montamos no fun-
do de casa. Depois eles não 
passavam e precisamos derru-
bar o muro”, relata. 

Laércio ainda recorda que 
para passar nas ruas, os carros 
eram tão altos, em torno de 
cinco metros, que acabavam 
levando até os fios do telefone. 
“Nós movimentamos a cidade, 
houve uma união no bairro e 
todos ajudavam na escola”, 
enaltece. 

Os primeiros desfiles ocor-
riam na rua Cândido Bueno 
e anos mais tarde passou 
para a avenida do Centro 
Cultural. Foram surgin-
do outras escolas e blocos, 
como, Unidos da Serra. 

56
Santa Cruz na
avenida do samba 

Carros alegóricos costumavam ser bem altos e exigiam muito 
trabalho na preparação 

ESPECIAL DE 65 ANOS DE JAGUARIÚNA - CARNAVAL

Mestre-sala e porta-bandeira eram destaques nos desfiles da escola

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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Com o passar do tempo, os car-
navais de salão deixaram de ser 
atrativos e os foliões invadiram as 
ruas em eventos abertos. 

Jaguariúna resistiu a essa mu-
dança por um determinado tem-
po, mas em 2002, era realizada a 
primeira edição do Carnaval nas 
Estrelas, com bailes e matinês. 

Já em 2009, o Carnaval tomou 
um novo rumo, com a Estação 
Alegria, unindo blocos, bailes e 

shows com grandes atrações mu-
sicais, como, Jorge Ben Jor e Jana 
Lima.  

Desde que ganhou as ruas, o lo-
cal mais tradicional para a Folia de 
Momo foi o Centro Cultural, que 
por muitos anos, se transformou 
em passarela do samba. 

Na fase atual, a folia acontece 
na Praça Umbelina Bueno, com 
a animação do bloco Siricutico da 
Onça. 

58 Na avenida
da folia 
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Em 2008, a Escola de Samba 
Pérola Negra levou para o Car-
naval de São Paulo, pelo grupo 
especial, o tema ‘A onça vai beber 
água! Jaguariúna: qualidade de 
vida e desenvolvimento nos tri-
lhos do tempo’. 

A escola desfilou com 25 alas, 
mais de 3 mil componentes e cin-
co carros alegóricos. Este momen-
to entrou para a história, pois a 
cidade teve o seu nome divulgado 
para o Brasil e o mundo. 

O desfile foi bastante elogiado 
pelos comentaristas da Rede Glo-
bo e ficou marcado pelo ano em 

que a escola saiu com carros gran-
des e luxuosos, sendo considerado 
um divisor de águas no carnaval 
da Vila Madalena. 

A escola se destacou em vários 
quesitos, como samba enredo e 
mestre-sala e porta-bandeira, que 
tiveram as notas máximas dos ju-
rados. 

Famosos prestigiaram o desfile, 
como, a dupla Guilherme e San-
tiago, a atriz Adriana Alves e o 
ator Rodrigo Veronese. Nas alas 
ou nos carros alegóricos, os jagua-
riunenses mostraram samba no pé 
e animação.  

‘A onça vai 
beber água....’

A festa em dois momentos, Carnaval 
nas Estrelas e Estação Alegria
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O futebol feminino de Jaguari-
úna teve o auge de sua performan-
ce, com uma série de conquistas, 
no início do século XXI.  

No ano de 2005, o Grêmio Mo-
torola/FAJ teve uma conquista 
inédita e que ficou gravada na his-
tória do esporte jaguariunense ao 
erguer o troféu de campeão da 2ª 
divisão do Campeonato Paulista 
de Futebol Feminino.  

Já na 1ª divisão do Paulista de 
2007, a equipe agora com o nome 
de AJA Jaguariúna ficou com o vi-
ce-campeonato. 

Nos Jogos Regionais, as meni-
nas confirmaram o favoritismo na 
competição e se tornaram hexa-
campeãs invictas, no ano de 2011, 
mostrando a força desse esporte. 

59 Futebol
feminino:
troféus no 
Paulista e nos 
Regionais 

Um dos momentos mais 
marcantes foi a conquista 
do título na 2ª divisão do 

Paulista 
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60 Desafios e
preconceito 

O futebol feminino começou 
ser praticado, em Jaguariúna, no 
início da década de 80, num cam-
po conhecido como Rapadão, que 
ficava na beira da linha do trem. 

O time foi batizado de Beira 

Linha. Era um tempo diferente 
da atualidade, onde as mulheres 
precisaram superar o preconceito 
da sociedade e ainda enfrentar os 
desafios em jogar num campo to-
talmente sem estrutura.  

Foto: Gislaine Mathias

Beira Linha abriu espaço para a 
prática da modalidade na cidade 
(Reprodução) 
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Um fato marcante no distrito de 
Jaguary foi a inauguração do está-
dio Auro de Moura Andrade, do 
União Esportiva Jaguariense, na 
década de 50. O evento foi regis-
trado até pelo jornal A Comarca, 
de Mogi Mirim. 

Helena Aparecida Tozzi foi uma 
das moças que participou da inau-
guração do estádio. “Foi emocio-
nante ser convidada para esse mo-
mento histórico”, completa Helena. 

O seu irmão, Antonio Fernan-
do Tozzi, gostava de acompanhar 
os jogos. “O estádio era um chão 

sagrado onde eram realizados os 
campeonatos regionais. Os jo-
gos eram às 15h30, e eu saia do 
catecismo e corria para o campo. 
O público enchia o campo, em 
volta do alambrado Era uma fes-
ta quando tinha jogo de campe-
onato”, comenta Antonio Tozzi 
completando que também existia 
o time da Serrinha.  

Helena ainda recorda que na-
quela época, a mulher também 
prestigiava os jogos e fazia parte 
da torcida do União. “Não perdia 
um jogo”, acrescenta. 

Time de Futebol Infantil do Pal-
meiras, 03 de março de 1929: em 
fileira: Jorge Mansur(com a bola), 
Osvaldo Poltronieri, Arnaldo Tan-
cini, Hermínio Dester, Giácomo 
Ferrari(Nenê Ferrari), Mário Chia-
vegato, José Sayad, Sebastião Mo-
raes, Antonio David, Waldemar 
Hofling e  Emílio Bueno (Acervo 
Casa da Memória Padre Gomes/
José Joaquim Chiavegato) 

O futebol foi o primeiro esporte 
praticado no distrito de Jaguary. 
O primeiro time foi o Sport Club 
Lá Vou Eu, fundado em 10 de 
abril de 1913. 

De acordo com publicação, a 
diretoria foi formada pelo presi-
dente, Caetrano Santos Pereira 
(correspondente do jornal “A Co-
marca”); vice-presidente Juvenal 
da Cunha; 1º secretário Carlos 
Turato e 2º secretário Moysés Tu-
rato, dentre outros. 

Depois deste ano foram surgin-
do outros times, como, o infantil 
do Palmeiras de 1929. Nessa épo-
ca também era comum a criação 
de times de fazendas. Anos mais 
tarde começou a organização de 
campeonatos pela Secretaria de 
Esportes. 

A bola rolando em Jaguary61

62 Estádio Auro de 
Moura Andrade 

Helena foi uma da moças convidadas para entregar uma cordélia de 
flores para Auro de Moura Andrade

Lance de um dos jogos do 
União, quando Plinio mar-
cou para o time da casa

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes
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A modalidade bocha foi trazida 
pelos imigrantes italianos para o 
distrito de Jaguary. O jogador Ed-
son Eleazibe Galane, conhecido 
por Piava, recorda que quando era 
criança já acompanhava os jogos 
de bocha, com o seu pai, desde 
o tempo do primeiro campo de 
Jaguariúna, que ficava ao lado da 
padaria Gottardo. 

Com o crescimento da cidade, o 
esporte foi se expandindo e as can-
chas de bocha foram invadindo 
outros espaços. Piava recorda que 
tinha o jogo de ‘Bocha do Mané 
Alface’, na Avenida Marginal, pró-
xima da Ponte da Maria Fumaça. 

Na esquina do Jaguar, surgia 
também o campo do Hermelindo 
Lana. “Quando o seu Zé Moraes 

abriu o campo de bocha, na rua 
Alfredo Bueno, por volta de 1962, 
eu tinha 12 anos e naquele tempo 
menor de idade não podia parti-
cipar porque era considerado jogo 
de azar”, enfatiza. 

Depois foram surgindo outros 
campos de bocha pela cidade até 
a inauguração do Centro de La-
zer do Trabalhador. Ele lembrou 
que o ex-secretário de Esportes, 
Antonio Aparecido Rodrigues 
dos Santos, o Lebrão, foi um 
incentivador da prática da mo-
dalidade. 

E ainda recorda que nas Olim-
píadas da Integração, o time de 
bocha foi tricampeão, e ainda 
conseguiu duas medalhas de prata 
e uma de bronze. 

A realização das Olimpíadas 
Intermunicipal da Integração, a 
partir da década de 80, mudou o 
cenário esportivo em Jaguariúna 
e na região, movimentando tor-
cedores e jogadores em diferentes 
modalidades. 

Segundo o profissional de Edu-
cação Física, Fernando Augusto 
Beneduzzi Nascimento, a com-
petição surgiu porque Holambra, 
nessa época, não era emancipada, 
e por isso, não conseguia partici-
par de competições regionais.  

Foram convidadas as cidades 
que faziam divisa com Holam-
bra: Artur Nogueira, Jaguariúna, 
Santo Antonio de Posse, Paulínia 
e Cosmópolis. A 1ª edição foi rea-
lizada no Clube Ribeirão, em Ho-
lambra, com as modalidades de 
atletismo, natação, tênis de mesa, 
voleibol, corda russa, basquetebol, 

futsal, luta de braço, truco, xa-
drez, damas e futebol. 

Naquela época, as prefeituras 
não tinham estrutura forte espor-
tiva, então, a maioria das cidades, 
contava com a participação de 
clubes. Jaguariúna sediou a com-
petição nos anos de 1987 e 1989. 

Fernando relata que quando a 
competição acontecia em Jagua-
riúna lotava o Ginásio Azulão e 
recorda que no intervalo dos jogos 
de quadra aconteciam as disputas 
de luta de braço. Naquela época, a 
maior rivalidade de Jaguariúna era 
com Paulínia. 

“Foi um divisor de água e se tor-
nou uma ferramenta fundamental 
para que todas as cidades pudes-
sem desenvolver o seu esporte” re-
lata. Jaguariúna foi bicampeã das 
Olimpíadas e a competição ocor-
reu até o ano 2000. 
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Os campos
de bocha 

Prática da modalidade começou em campo no centro da cidade e 
depois se espalhou por outros lugares

Olimpíadas
Intermunicipal
da Integração

Time de vôlei de Ja-
guariúna, campeão das 

Olimpíadas de 1989, 
uma das forças do esporte 

da cidade 
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‘Colina do Castelo’ e ‘Turística 

de Jaguariúna’. Essas duas provas 
entraram para a história de Ja-
guariúna, em diferentes épocas, e 
contribuíram para o fortalecimen-
to da prática da atividade física, 
em Jaguariúna. 

Mas como era esse esporte, na 
década de 60? Jorge Luiz Pires 
conta que sempre gostou de andar 
de bicicleta e conheceu a prova de 
rua, no ano de 1968, com 14 anos 
de idade. 

“Jaguariúna era pequena e as 
estradas eram de terra”, comenta 
Jorge completando que a 1ª edi-
ção da Prova Olímpica de Jagua-
riúna (POLJ) ocorreu em 1970, e 
tinha a tradição de acontecer em 
janeiro e no período noturno.  

No início, ele recorda que pedia 
apoio no comércio para comprar 
troféus e medalhas visando incen-
tivar a participação. Com uma 
maior divulgação e a vinda de 
atletas profissionais, a prova co-
meçou ser disputada também em 
categorias. 

“A gente não tinha patrocínio 
e nem calçado bom para correr. 
Os treinos eram bem cedo, às 
5h e nos dias de prova, o público 
apoiava e incentiva os corredores. 

Até hoje eu guardo muitos troféus 
em casa conquistados durante as 
provas”, frisa. 

Recordando 

Luis Carlos Olegário lembra 
que a escola foi fundamental para 
conhecer a modalidade e o pro-
fessor Antonio Fernando Tozzi, 
foi responsável pela sua primeira 
competição, quando terminou em 
2º lugar, representando o Amân-
cio Bueno, em Holambra. 

Depois disso, vários profissio-
nais contribuíram para o seu de-
senvolvimento no esporte. Ele 
lembra que nos anos 80, na maio-
ria das provas disputadas conquis-
tou pódio. “As pessoas corriam 
por amor e eu treinava pelo Dom 
Bosco e em volta da Praça Mogi 
Mirim”, ressalta Olegário com-
pletando que chegou até ser atleta 
federado pela Federação Paulista. 

Saudades

“Todos os finais de semana sa-
íamos para competir onde jun-
tei 456 medalhas e 169 troféus, 
nas provas pelo Brasil. Como eu 
trabalhava nos correios de Ho-

Correndo pelas
ruas de Jaguariúna 

Jorge coleciona 
troféus 

conquistados ao 
longo dos anos

lambra, eu saia correndo de ma-
nhã por volta das 7h para abrir a 
agência às 8h30 e eu levava 1 hora 
correndo os 18 km” relata Marco 
Antonio Bernardes. 

Ele conta que treinava no campo 
do Nassif, quando ainda não era 

Estádio, mas tinha uma pista de 
atletismo. Aparecido Donizete Al-
ves era da turma que treinava nesse 
local e está na ativa até os dias de 
hoje. Ele ainda recordou do tempo 
do secretário Lebrão quando orga-
nizava as provas de Jaguariúna. 

As primeiras provas contavam com as largadas na Rua Alfredo 
Bueno, próximo do prédio antigo da Prefeitura
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