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Introdução 

As histórias de oitenta moradores antigos de 
Jaguariúna que possuem nomes em ruas e pré-
dios públicos foram escritas pela jornalista Gislai-
ne Mathias e publicadas na coluna Memórias da 
Cidade, no jornal Gazeta Regional, nos anos de 
2005, 2006 e 2007. 

O trabalho consistiu em pesquisas, entrevistas 
com parentes e a preparação dos textos. As fotos, 
em sua maioria, foram copiadas de documentos 
pessoais, pela dificuldade de encontrar fotogra-
fias antigas dos homenageados sozinhos. 

Se na atualidade é possível tirar fotos a todo 
instante até com o celular, no passado, esse re-
gistro era bastante complicado porque pouquíssi-
mas pessoas possuíam máquinas fotográficas.  

Após 16 anos de lançamento dessa coluna e ao 
mexer nos antigos jornais, a jornalista percebeu 
que tinha um material rico em suas mãos sobre 
a história da cidade, mas que estava arquivado e 



era pouco divulgado por não estar digitalizado e 
nem postado na internet. 

Pensando na importância histórica desse mate-
rial nasceu a ideia de resgatar esses textos para a 
publicação de um livro digital, em quatro volumes, 
com o intuito de deixá-lo para as atuais e futuras 
gerações. 

É um livro de não ficção, com foco no resgate 
da história de Jaguariúna baseado nas memórias 
de moradores que relatam os motivos que fize-
ram com que seus parentes tivessem os nomes 
gravados nas ruas e prédios públicos da cidade. 

O primeiro volume está dividido em cinco capí-
tulos que mostram dados da história da cidade e 
destacam a vida de 23 personagens.   

Na época, quando a coluna foi lançada causou 
grande repercussão entre os jaguariunenses, que 
aguardavam a publicação de sábado para ler qual 
seria o homenageado da semana. Ao conhecer 
quem são essas pessoas é possível ter acesso 
as memórias do povo de Jaguariúna ao longo do 
tempo. 



Além disso, cada indivíduo é único e especial 
numa cidade, pois contribui para o seu desenvol-
vimento, em diversos aspectos: no trabalho, no 
estudo, no convívio familiar, na solidariedade, na 
política e em cada ação positiva. 

Mergulhar na leitura desses textos é importan-
te para resgatar momentos do passado que esta-
vam esquecidos. 

Essa obra busca incentivar os leitores na busca 
pelas suas origens, na curiosidade pelo conhe-
cimento da história da cidade e dos seus mora-
dores, além de mostrar a importância de conver-
sar com as pessoas mais velhas para conhecer o 
passado visando a construção de um futuro mais 
harmonioso. 

A escritora espera que esse livro digital desper-
te ainda mais o interesse pela leitura e acenda a 
paixão de cada um pela história da sua família, da 
cidade e do seu País.  



A autora 

A jornalista e escritora, Gis-
laine Mathias é formada em 
Comunicação Social com Ha-
bilitação em Jornalismo, pela 
PUC-Campinas desde o ano 
de 1994. 

Quando criança já tinha 
ideia de seguir nessa pro-
fissão, mas herdou a paixão 
pelo jornalismo do seu pai 
José Oliveira Mathias. 

Após formada, foi trabalhar 
no Jornal de Jaguariúna (JJ), em 1994, e perma-
neceu nesse veículo de comunicação até 2002. 

Nesse mesmo ano enfrentou o desafio de mu-
dar de empresa e foi trabalhar no Gazeta Regio-
nal, jornal mais antigo de Jaguariúna. Nos dois 
jornais escrevia para as editorias de Cultura e Es-
portes.   



Foi responsável pela coluna Memórias da Cida-
de, escreveu para a revista Nativa e o Guia Turís-
tico Caminhos do Interior, e ainda integrou a equi-
pe de outros projetos especiais, como, Rodeio de 
Jaguariúna, caderno Femme e Aniversário de Ja-
guariúna. 

Além da mídia impressa, também tem no seu 
histórico o trabalho como jornalista na Rádio Edu-
cativa FM de Jaguariúna.

A fotografia é outra paixão e possui um acervo 
fotográfico com diferentes momentos da história 
de Jaguariúna, nos últimos 27 anos, principal-
mente nas áreas de Cultura e Esportes. 

Trabalhou ainda como repórter na Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura de Jaguariúna. 

Já no ano de 2016, ela lançou o site e editora 
Estrela da Mogiana, sendo proprietária e jornalis-
ta responsável. E vem realizando um trabalho de 
resgate da história de Jaguariúna e das memórias 
dos antigos moradores. 



Site e Editora

O Estrela da Mo-
giana foi lançado 
em maio de 2016, 
pela jornalista ja-
guariunense Gislai-
ne Mathias, com a 
proposta de levar 
informação para os 
internautas de Ja-
guariúna e região, 
nas mais diferen-
tes editorias, entre 
elas, Cultura, Es-
portes, Cotidiano e 
Educação. 

O site ainda conta com colunas que abordam 
temas variados, entre eles, Estrela Pet e Fique 
Sabendo. Desde o início também tem o propósito 
de resgatar a história da cidade, através da colu-
na Memórias de Jaguariúna. 

Apesar de ter apenas cinco anos de existên-



cia, a editora já foi responsável pela publicação 
de cinco edições especiais impressas e digitais. 

Em 2020, mesmo na pandemia e seguindo to-
dos os protocolos sanitários e de saúde, lançou 
uma revista especial em comemoração ao aniver-
sário de Jaguariúna. 

Nesse período vem buscando sempre que pos-
sível apoiar a realização de eventos culturais e 
esportivos, principalmente aqueles para ajudar 
pessoas necessitadas e animais abandonados. 

‘Um Olhar para as Memórias’ é o primeiro li-
vro digital publicado pelo Site e Editora Estrela 
da Mogiana, buscando oferecer aos leitores mais 
informações sobre a história de Jaguariúna. 



Porque Estrela da Mogiana? 

A ideia de colocar o nome Estrela da Mogia-
na no site e na editora teve como objetivo home-
nagear Jaguariúna e como uma forma de manter 
vivo esse laço com o passado, por ser o cognome 
da cidade. 

Em 1965 foi organizado um concurso de âmbito 
nacional para escolher o cognome de Jaguariúna, 
sendo organizado pelo professor de Língua Por-
tuguesa e agente aposentado do IBGE, Ildefonso 
de Paula Oliveira junto com o professor Irineu Ex-
pedito Ferrari e o contador José Poltronieri. 

Foram 600 sugestões inscritas, sendo que na 
1ª fase foram selecionados 100 nomes e apenas 
dez passaram para a votação final que ocorreu na 
Sociedade Amigos de Jaguariúna (atual Jaguar 
Tênis Clube e localizado na época na Rua Alfredo 
Engler). 

O vencedor foi Estrela da Mogiana, do jornalis-
ta, poeta e fundador da Academia Amparense de 
Letras, Francisco Luzia Neto. 



A intenção era dar um tom de poesia ao cog-
nome. Em 1966, através da Lei 247, o Executivo 
colocou Jaguariúna entre as poucas cidades do 
Brasil naquela época a ter um cognome adotado 
oficialmente.   

Jornalista 
Francisco 
Luzia Neto 

Foto: Arquivo pessoal 



Capítulo 1 

Uma história 
que começa 
antes da criação 
do Distrito 
de Jaguary



Momentos históricos 
de destaque na 

formação do município de 
Jaguariúna 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 

Foto tirada por Chafi mostra esquina onde 
hoje é o estacionamento Mantovani 



Matriz Centenária de 
Santa Maria marco de 
fundação de Jaguariúna: 
Registro fotográfico do 
ano de 1930 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 



Quando Jaguariúna era formada por várias fa-
zendas e não tinha nem esse nome, a linha férrea 
entre Campinas e Mogi Mirim era inaugurada no 
ano de 1875, com a presença do imperador Dom 
Pedro II. 

A construção da linha férrea, que passava por 
essa localidade, atendeu as solicitações dos ca-
feicultores que precisavam escoar a produção de 
café com mais agilidade.    

Com o passar do tempo o cenário foi se modifi-
cando quando houve a transformação do lugarejo 
em vila, no ano de 1894. 

O coronel Amâncio Bueno contratou o enge-
nheiro Guilherme Giesbrecht para fazer a planta 
da Vila Bueno, com ruas largas e as onze primei-
ras casas, nas terras da sua fazenda Florianópo-
lis.

O coronel também foi responsável por outro 
momento importante no surgimento da vila, quan-
do solicitou a construção da Igreja de Santa Ma-
ria, no estilo gótico-bizantino, que teve início em 
1889. 



A inauguração aconteceu nos dias 12 e 13 de 
janeiro de 1895. 

Uma data bastante significativa foi a elevação 
da vila à categoria de Distrito de Paz de Jaguary, 
em 5 de agosto de 1896. 

Por causa desta data alguns moradores e his-
toriadores reivindicam que as autoridades acres-
centem esse momento, com destaque no calen-
dário festivo e de comemorações do município. 

No dia 19 de fevereiro de 1902 foi criada a Pa-
róquia de Santa Maria, pelo bispo de São Paulo, 
Dom Antonio Cândido Alvarenga. 

Na década de 40, o Distrito de Paz de Jaguary 
precisou ser batizado com outro nome por causa 
da homônima, ou seja, já havia uma cidade com 
essa mesma denominação: Jaguari fica no estado 
do Rio Grande do Sul e foi emancipada em 1920. 

O termo Jaguary foi utilizado até o dia 31 de 
dezembro de 1944, pois a partir de 1º de janeiro 
de 1945 passou a ser chamado de Distrito de Ja-
guariúna. 



O coordenador da Casa da Memória Padre Go-
mes, Tomaz de Aquino Pires conta que na época 
o prefeito de Mogi Mirim designou uma comissão 
para estudar uma nova denominação e como não 
poderia ser Vila Bueno, pois não aceitaria dois 
nomes, então, surgiram as seguintes sugestões: 
Jaguarité, Jaguariúna (vencedora) e Jaguaribara. 

Tomaz conta que essa sugestão foi do diretor 
do grupo escolar de Jaguary, Oscar de Almeida. 

“A tradução em tupi ficou Rio da Onça Preta, 
apesar de que alguns estudiosos defendem o sig-
nificado como Rio Escuro das Onças. Embora os 
dois são aceitos, Rio da Onça Preta se tornou o 
mais popular”, frisa. 



Documento original da comissão enviado para a Assembléia 
Legislativa pedindo a emancipação do Distrito 



Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

No ano de 1952, o jornal A Comarca de Mogi 
Mirim noticiava a 1ª reunião para discutir a eman-
cipação político-administrativa de Jaguariúna, na 
sede da Fazenda Florianópolis. 

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

Joaquim Pires Sobrinho, o Quinzinho, se tor-
nou o primeiro prefeito e a posse ocorreu em 1º 
de janeiro de 1955. 



Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 

O primeiro prefeito de Jaguariúna, Joaquim Pires 
Sobrinho, o Quinzinho, alugou uma casa, comprou os 
móveis e montou a primeira prefeitura, além disso, usa-
va o seu próprio carro (foto) para servir o município, 
que não tinha recursos próprios. 



Capítulo 2

Jaguariúna: 
nossa cidade, 
nossos bairros 
e nossas ruas



Capítulo 2

Jaguariúna: 
nossa cidade, 
nossos bairros 
e nossas ruas

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 

O crescimento do 
município com o 
passar do tempo



                      Acervo: Casa da Memória Padre Gomes

Foto aérea tirada 
em 2005 pelo 
fotógrafo Lebrão 

A planta de uma vila desenhada pelo engenhei-
ro alemão Guilherme Giesbrecht atendendo ao 
pedido do coronel Amâncio Bueno, no ano 1894, 
mudaria o cenário do lugarejo. 

O engenheiro desenhou 39 quadras e 15 ruas, 
nas terras da Fazenda Florianópolis. Nascia a Vila 
Bueno com a construção de 11 casarões. 



Apenas dois permanecem restaurados e guar-
dam as marcas do passado de Jaguariúna: Pousa-
da Vila Bueno, que pertencia ao fundador Amân-
cio Bueno, na Rua Alfredo Engler e o Casarão, 
do antigo proprietário capitão Ulysses Masotti, na 
rua Cândido Bueno. 

As demais construções do início da formação 
da Vila Bueno sofreram com a ação do homem, 
sendo que seis foram demolidas e três estão des-
caracterizadas em comparação com os projetos 
originais.  

Quando Jaguariúna foi emancipada em 30 de 
dezembro de 1953, a população era estimada 
em 4.945 habitantes, sendo 1.490 moradores, na 
zona urbana. Na época, a cidade recém-eman-
cipada contava com quatro estabelecimentos in-
dustriais. 

Na primeira eleição municipal em 5 de outubro 
de 1954: Joaquim Pires Sobrinho foi eleito pre-
feito com 528 votos contra 497 de Alonso José 
de Almeida, enquanto que Carlos Turato ganhou 
para vice-prefeito, com 527 votos e João Angelo 
teve 496.



No último censo realizado em 2010, Jaguariúna 
aparecia com 44.311 habitantes, sendo 43.033 na 
zona urbana e 1.278 na zona rural. 

Já de acordo também com informações no site 
do IBGE, em 2020, a população estimada era de 
58.722. 

O município conta atualmente (2021) com 116 
bairros. Os bairros mais populosos são Cruzeiro 
do Sul - 6.587 moradores, Nova Jaguariúna I, II 
e III – 5.053, João Aldo Nassif – 4.955, Vargeão 
– 4.226, Florianópolis – 3.706, Roseira de Cima 
– 3.016, Jardim Europa – 2.363, Vila São José – 
2.219, Vila 12 de Setembro I e II – 2.183 e Jardim 
Mauá I, II e III – 1.988. 

No levantamento de 2012, realizado pela Pre-
feitura, a cidade apresentava a quantidade de 893 
ruas. 

De acordo com dados recentes (2020) a princi-
pal atividade econômica do município é a indus-
trial. São 228 indústrias, 1.574 comércios e 3.785 
serviços. 



Capítulo 3 

Ruas destacam
os nomes de  
moradores  
da antiga 
Jaguariúna 



Rua e antiga escola levam o 
nome do fundador de 

Jaguariúna: Amâncio Bueno



O fundador de Jaguariúna, Coronel Amâncio 
Bueno tem o seu nome gravado numa das pri-
meiras ruas da cidade e na escola mais antiga, 
numa homenagem a esse homem que teve a vi-
são futurista e a ousadia de transformar suas ter-
ras, numa vila. 

Estudante de Medicina em Paris, abandonou 
os estudos quando o pai Cândido Bueno veio a 
falecer e teve que retornar ao Brasil para cuidar 
dos negócios da família, num lugarejo que muitos 
anos mais tarde, se tornaria Jaguariúna. 

Foi no ano de 1894 que Amâncio Bueno teve a 
ideia de promover algumas modificações no local 
e resolveu então, desmembrar as terras da fazen-
da Florianópolis, transformando-as em uma vila. 

Uma igreja no estilo gótico-bizantino foi cons-
truída e a sua volta começou a ser projetada a 
Vila Bueno. A partir desse momento aconteceu o 
surgimento das primeiras casas e as ruas foram 
denominadas com os nomes de alguns parentes 
do coronel. 

Numa visita feita a cidade, a neta do coronel Er-
melinda Madalena Bueno disse que ele resolveu 



desmembrar as terras por acreditar que o lugar 
apresentava sinais de que poderia progredir no 
futuro. 

De acordo com relatos, Amâncio Bueno teve 
vários amores, mas se casou oficialmente uma 
vez e teve três filhos legítimos. 

Ele era primo-irmão do ex-presidente da Repú-
blica, Campos Sales, primo da baronesa de Atali-
ba e amigo do Coronel Floriano Peixoto. 

Chegou a ser dono de três fazendas: Florianó-
polis, depois Serrinha, Santa Julia e Saint Cloud. 
Recebeu o título de coronel da Guarda Nacional 
por serviços prestados a Pátria. 



A criação do Grupo Escolar de Jaguary ocorreu em 
março de 1932, mas só em 1944, recebeu o nome de 
Amâncio Bueno, em homenagem ao fundador de Ja-
guariúna. Em 6 de outubro de 1946, foi inaugurado 
o novo prédio, na Rua Coronel Amâncio Bueno. Em 
todos esses anos, muitos alunos passaram pelos bancos 
dessa escola. 

Atualmente (2021), o prédio sedia parte da estrutura 
da Prefeitura de Jaguariúna e o Gabinete do Prefeito.Foi 
construído um novo local para abrigar a escola Amân-
cio Bueno, que fica atualmente no Jardim São João. 

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 



Recorte da coluna Memórias da Cidade,  publicada 
no jornal Gazeta Regional, em 2 de abril de 2005 



A rua Amâncio Bueno começa no 
centro de Jaguariúna e passa pelos bairros 
Jardim Sônia e Santa Maria. Foto tirada da 
sacada do prédio da Biblioteca Municipal de 
Jaguariúna 

Foto: Gislaine Mathias 



Parentes do coronel 
Amâncio Bueno 

ganham nomes nas 
ruas do centro 

Acervo da família Amâncio Bueno 

Sobrinha Lili, 
pai Cândido 
Bueno, sobrinha 
Célia e os  filhos 
Anita e Egas  



Umbelina Bueno, mãe do 
coronel Amâncio Maria Angela, primeira 

esposa do Amâncio 

Egas Bueno, filho do 
coronel Amâncio Silvia e Julia, filhas do 

coronel 



Alfredo Bueno, irmão do 
coronel Amâncio 

Dona Ermelinda, terceira 
esposa do coronel 



Num passado distante e numa época em que 
Jaguariúna era um lugarejo, o Coronel Amâncio 
Bueno resolveu transformar as terras da fazen-
da Florianópolis numa vila e ainda construiu uma 
igreja.  

Depois do projeto pronto, ele resolveu prestar 
homenagens para vários parentes, amigos e per-
sonalidades da época, dando os seus nomes nes-
sas ruas. 

A Cândido Bueno, por exemplo, presta home-
nagem ao pai de Amâncio Bueno. Considerada a 
rua principal, já foi palco de desfiles cívicos e da 
Cavalaria Antoniana. 

E serviu por muito tempo como único acesso 
para o Circuito das Águas Paulista e continua até 
nos dias de hoje sediando estabelecimentos co-
merciais. 

Já a rua Alfredo Bueno, que tem a sede da Pre-
feitura de Jaguariúna e o Teatro Municipal Dona 
Zenaide, é o nome do irmão do coronel. 

Mas não para por aí, a praça Umbelina Bueno 



recebeu esse nome em homenagem a mãe do 
coronel Amâncio. 

No passado, esse local foi ponto de encontro 
de jovens e de pessoas de todas as idades, e na 
atualidade é um dos pontos turísticos de Jaguari-
úna. 

As ruas Silvia, Egas e Julia lembram os nomes 
dos filhos legítimos do fundador de Jaguariúna, 
enquanto que Maria Ângela foi a sua primeira e 
legítima esposa. 

Já a travessa Dona Ermelinda foi batizada com 
o nome da terceira companheira de Amâncio, com 
a qual teve 10 filhos. 

Uma curiosidade é que nessa travessa, que faz 
esquina com a rua Alfredo Engler, está situada 
a pousada Vila Bueno, que no passado era resi-
dência do coronel com Ermelinda. 

Mas, o projeto também contemplou pessoas 
importantes e personalidades da época, como o 
fazendeiro José Alves Guedes e o farmacêutico 
Alfredo Engler.  



A rua Cândido Bueno 
passa pelo centro de 
Jaguariúna e pelos bairros 
Berlim e Joaquim Alface

A rua Alfredo Bueno 
começa no centro de 
Jaguariúna e percorre 
os bairros Berlim e 
Joaquim Alface 

Foto: Gislaine Mathias 

Foto:Gislaine Mathias 



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada no 
jornal Gazeta Regional, em 10 de dezembro de 2005



A travessa Dona 
Ermelinda fica no 
centro de Jaguariúna 

A rua Silvia Bueno 
passa pelo centro de 
Jaguariúna e pelo 
bairro Haruji 

Foto: Gislaine Mathias 

Foto: Gislaine Mathias 



A Praça Umbelina 
Bueno fica no centro 
de Jaguariúna 

A rua Júlia Bueno 
fica no centro de 
Jaguariúna 

Foto: Gislaine Mathias 

Foto:Gislaine Mathias 



A rua Maria Angela 
passa pelos bairros 
Berlim e Joaquim 
Alface 

A rua Egas Bueno 
passa pelo centro de 
Jaguariúna e pelo 
bairro Pedro Pina 

Foto:Gislaine Mathias 

Foto: Gislaine Mathias 

Foto: Gislaine Mathias 



A dedicação de 
Alfredo Engler como 

farmacêutico do 
século 19



Uma personalidade de destaque na região que 
viveu no século 19 tem o nome numa rua impor-
tante no centro de Jaguariúna. 

É o farmacêutico Alfredo Engler, nascido em Itu 
e que era filho do naturalista austríaco Carl Engler 
e da brasileira Gerturdes Teixeira. 

Ele foi o primeiro profissional a desenvolver 
esse tipo de atividade na região e costumava visi-
tar os doentes em suas casas. Já casado chegou 
morar na fazenda Cafezal, na época em que Ja-
guariúna era apenas uma vila. As cinco filhas do 
casal nasceram nesse local. 

Depois mudou-se para Pedreira, onde continuou 
exercendo a profissão, além de ter participado de 
maneira ativa da vida política da localidade. 

Naquele tempo, ele atendia os chamados de 
fazendeiros e de outros moradores. 

Segundo informações que constam em docu-
mentos da época, no Museu Histórico e da Por-
celana de Pedreira, ele costumava oferecer as-
sistência gratuita para aqueles que não podiam 



pagar pelas consultas e ainda fornecia os medi-
camentos, pois era responsável por fazer a mani-
pulação desses produtos. 

Além de exercer a profissão de farmacêutico, 
ele chegou a realizar pequenas cirurgias e traba-
lhos odontológicos. 

A rua Alfredo Engler ainda guarda detalhes do 
surgimento da cidade com prédios preservados 
apesar do tempo, como, a pousada Vila Bueno e 
a Biblioteca Municipal Adone Bonetti. 

No passado, essa rua era bastante movimenta-
da e contava com salão de baile, armazéns, cen-
tro telefônico, padaria e cinema, além de ser pon-
to de encontro dos moradores. 

Era uma tradição sentar nas calçadas para con-
versar com vizinhos. Na atualidade, a rua segue a 
tradição de sediar estabelecimentos comerciais. 



Recorte da coluna Memórias de Jaguariúna, publicada 
no Jornal Gazeta Regional, no dia 16 de abril de 2005



A rua Alfredo Engler 
fica no centro de 
Jaguariúna

Foto: Gislaine Mathias 



Foto: Gislaine Mathias 

Carlos Turato: paixão pela 
política e a vitória nas  
urnas como primeiro 

vice-prefeito de Jaguariúna

Acervo da família 



Carlos Turato teve uma participação ativa na 
vida pública de Jaguariúna e integra a lista dos 
principais políticos na história do município: ocu-
pou o cargo de sub-prefeito quando Jaguariúna 
ainda era distrito de Mogi Mirim, no governo de 
José Alvejante, batalhou pela emancipação da lo-
calidade e foi eleito o primeiro vice-prefeito. 

Naquela época, a população votava separada-
mente para prefeito e vice, então, ele ganhou com 
527 votos contra 496 de João Angelo. 

Além de ser dedicado à política, ele se formou 
em contabilidade, no colégio Liceu Nossa Senho-
ra Auxiliadora de Campinas, recebendo o título de 
professor de Religião e Português. E costumava 
fazer toda a contabilidade e a escritura de todo o 
movimento de suas propriedades.

Também trabalhou no armazém da antiga esta-
ção e tinha como sócios:  Moisés Turato e Hugo 
Mazzoti. Casou-se com Oscarlina Pires Turato e 
teve seis filhos.

A filha Thereza Turato Medéia lembra que o pai 
se preocupava muito com a educação dos filhos 



e uma das suas frases prediletas era ‘primeiro o 
dever, depois o prazer’. 

Nos ensinamentos, gostava de transmitir reli-
giosidade e honestidade, e sempre dizia: ‘Não se 
rouba uma agulha de ninguém’, além de sempre 
mostrar a importância dos estudos. 

Mesmo com a dedicação ao trabalho e a políti-
ca, a noite costumava reunir os filhos, ensinando 
os hinos da igreja e orações, em seguida realiza-
va muitas brincadeiras. 

Pelos méritos incontestáveis, ao falecer no ano 
de 1977 teve seu corpo velado no Salão Nobre da 
Prefeitura. 

Segundo conta a filha Thereza, o prefeito na 
época, Francisco Xavier Santiago, destacou a fi-
gura de Carlos Turato, rememorando as batalhas 
travadas em favor do desenvolvimento da cidade 
onde nasceu, trabalhou e constituiu família.  



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada 
no jornal Gazeta Regional, no dia 19 de março de 2005 



A Rua Carlos Turato fica no centro 
de Jaguariúna, mas também passa 
pelos bairros: Jardim IK II e III. 

                      Foto: Gislaine Mathias 



Renato Corte Real: uma 
ligação de amizade e 
amor por Jaguariúna 

Reprodução da internet



O mestre do humor e um dos maiores autores 
da TV brasileira, Renato Corte Real, teve uma for-
te ligação com Jaguariúna, num determinado pe-
ríodo de sua vida, quando comprou uma chácara 
e escolheu a tranquilidade da cidade para passar 
os momentos de lazer e descanso com a família. 

E apesar de não ter nascido nessa localidade 
e nem ser de família antiga, Renato Corte Real, 
recebeu o seu nome em uma das ruas de Jagua-
riúna pela sua convivência com a comunidade ja-
guariunense e por demostrar o seu amor pela ci-
dade. 

Era comum, nos finais de semana, as pessoas 
encontrarem com Renato Corte Real, passeando 
pelo Centro e fazendo compras no comércio. 

Nessa época, Jaguariúna era pouca comenta-
da na mídia e o humorista foi responsável por fa-
lar o nome da cidade, pela primeira vez em rede 
nacional, num dos seus quadros de humor na te-
levisão.  

Escrever sobre Renato Corte Real é escrever 
sobre a história de uma das melhores fases do 



humor brasileiro. Trabalhou em diversos progra-
mas, entre eles, Essa Noite se Improvisa, com 
Blota Jr e Sônia Ribeiro, Alianças para o Suces-
so, Guerra é Guerra, Corte Rayol Show, com ele 
e Agnaldo Rayol, Papai não sabe nada, Família 
Trapo e Faça humor, não faça Guerra. 

E também criou e interpretou personagens de 
sucesso, sendo que alguns são lembrados até os 
dias atuais, como Epitáfio e Santinha. A ideia de 
fazer esse quadro foi do próprio Renato que se 
inspirou numa antiga história em quadrinhos, Pa-
fúncio e Maroca. 

Em 1961, o quadro fazia parte do programa 
Show União, da TV Record e em 62 passou a 
integrar a programação do O Riso é o Limite, de 
Jota Silvestre. Esse quadro deu a ele e a parceira 
Nair Belo, muitos prêmios, como Roquete Pinto. 

Também criou o analista louco Sigismundo 
Fraude, o faxineiro Humirde, o intelectual Nepo-
muceno de Alcatrão e Melo, dentre outros. 

Chegou a dividir com Jô Soares diversos qua-
dros, como Lelé & Dacuca, dois doidos vestidos 



de Napoleão, montados em cavalinhos de pau e 
falando frases malucas, exibido no programa Faça 
humor, não faça guerra. 

Renato estreou no teatro, em 1978, com a peça 
Deu não leu o palco é meu, e como ele mesmo 
dizia já era um veterano do humor. Ele foi casado 
e teve dois filhos. 



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada no 
jornal Gazeta Regional, no dia 14 de maio de 2005



A rua Renato Corte Real 
passa pelo Jardim Botânico 
e Sítio da Ponte

Foto: Gislaine Mathias 



José Alves Guedes: 
ilustre fazendeiro 
e proprietário da 
Fazenda da Barra

Acervo: Casa da Memória Padre Gomes 



Um fazendeiro ilustre que dedicou boa parte da 
sua vida no comando dos negócios da família, na 
Fazenda da Barra, propriedade que na época era 
grande destaque no cenário rural do Brasil. 

Esse era José Alves Guedes, que pertencia a 
uma família bastante influente no cenário político 
brasileiro, no século 19.  

O pai José Guedes de Sousa, o Barão de Pira-
pitingui tinha contato com Dom Pedro II. 

Foi um dos fundadores da Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro, chegou a ser tenente 
coronel da Guarda Nacional e filiado ao Partido 
Conservador. 

A irmã Olivia Guedes Penteado era muito popu-
lar no mundo artístico por ser uma das senhoras 
da sociedade paulistana protetora de artistas e li-
teratos. 

Outro irmão de destaque no Brasil era Alfredo 
Guedes, que se dedicou à política e chegou a ser 
Secretário de Estado dos Negócios da Agricul-
tura, Comércio e Obras Públicas, no governo de 



Fernando Prestes.

Coube então, a José Alves Guedes comandar 
os negócios da família à frente da Fazenda da 
Barra. 

Essa propriedade foi destacada em matéria es-
pecial numa revista francesa, com o título Fazen-
da da Barra de José Alves Guedes. 

O artigo citou que o local possuía 218.720 pés 
de milho, feijão, arroz e outros cereais, além de 
308 animais da raça bovina. 

A fazenda possuía uma estação ferroviária cha-
mada Guedes, que depois deu origem ao nome 
do bairro. 

José Alves Guedes era conhecido por ser uma 
pessoa de caráter íntegro na política e muito ami-
go dos colonos. 

Muitos que saíram da fazenda para se tornarem 
pequenos negociantes, conservavam veneração 
pelo fazendeiro, pois sabiam que ele apreciava o 



trabalho e a cultura dos empregados. 

Ele também foi citado no artigo por suas ativi-
dades filantrópicas e idéias humanitárias. 

A importância da Fazenda da Barra, tanto do 
ponto de vista do relacionamento entre patrão e 
empregado quanto pela sua grande produção, fez 
com que se tornasse uma das primeiras do esta-
do de São Paulo. 

Nos dias atuais, os descendentes buscam re-
constituir a história da família e chegaram realizar 
uma visita a fazenda. 

É a história do Brasil, que teve algumas passa-
gens pela antiga Jaguariúna. 



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada no 
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A rua José Alves Guedes passa 
pelo centro de Jaguariúna e pe-
los bairros Santa Maria e Jardim 
São João

Foto: Gislaine Mathias 



Capitão Ulysses Masotti:  
fundador do primeiro 

Cartório de Registro Civil de 
Jaguariúna em 1897



O Capitão Ulysses Masotti exercia a profissão 
de Escrivão de Paz e foi uma personalidade de 
destaque na época em que Jaguariúna era distri-
to de Jaguary.

Era natural de Mantova e trabalhava como pro-
fessor na Itália, mas quando chegou ao Brasil 
como imigrante foi contratado pela fazenda do 
Coronel Amâncio Bueno, a Florianópolis, como 
tratador de porcos. 

Mas como era uma pessoa instruída, o coronel 
logo percebeu e passou a ser o professor de suas 
filhas. 

Foi fundador do primeiro Cartório de Registro 
Civil de Jaguariúna, instalado no dia 17 de setem-
bro de 1897, no casarão que pertencia a Ulysses, 
na rua Cândido Bueno. 

 
Através da profissão, ele acompanhou de perto 

os mais diversos acontecimentos. 

O primeiro registro de nascimento foi de Euge-
nio Rizzoni em 14 de outubro de 1897 e o primei-
ro óbito foi de Julio Bachega, em 5 de agosto do 



ano de 1901. O primeiro casamento realizado no 
cartório foi de Tibério Signoretto e Santa Finazzi, 
em setembro de 1897. 

No cartório também aconteceu a primeira elei-
ção do distrito de Jaguary, e foi para presidente 
da República.  

O Capitão Ulysses Masotti, no dia 3 de dezem-
bro de 1904, assinou o termo de compromisso para 
exercer o cargo de Escrivão de Paz, na presença 
do juiz de Jaguary, José Alves Ferreira Rosa. 

Foi casado e teve nove filhos. Faleceu em 11 
de outubro de 1927, na própria residência, com 
69 anos de idade. 

No antigo casarão ainda existem tijolos com as 
iniciais do capitão, título conferido a ele pelo fun-
dador da cidade, Amâncio Bueno. Por um longo 
período, o cartório foi conduzido por parentes do 
capitão, mantendo a tradição em família por vá-
rios anos.



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada no 
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A rua Capitão Ulysses Masotti 
passa pelo Centro de Jaguariúna 
e pelo bairro  Jardim Paraíso

Foto: Gislaine Mathias 



Foto: Gislaine Mathias 

Miled Salomão Hossri: 
mascate e comerciante 

de destaque no 
distrito de Jaguary



Nascido em El-Azra, Miled Salomão Hossri foi 
um dos primeiros libaneses a chegar no distrito 
de Jaguary, por volta de 1920. 

Pela sua dedicação ao comércio e a cidade foi 
homenageado e tem seu nome perpetuado numa 
rua de Jaguariúna. 

Junto com os irmãos Felipe e Pedro, foi logo 
mostrando talento para comercializar mercado-
rias e montaram uma loja em sociedade, na rua 
Cândido Bueno. 

Eles deixaram o Líbano porque o país estava 
sob o domínio turco e francês, e então vieram 
para o Brasil em busca de novas oportunidades. 

Numa época de muitas dificuldades onde o meio 
de transporte quase inexistia, os libaneses foram 
fundamentais para os fazendeiros, colonos e para 
aquelas pessoas que moravam em lugares mais 
distantes. 

Miled se destacou na profissão de mascate e 
a sua vida era de muito trabalho, pois levava as 
malas com diversos produtos para serem vendi-



dos nas fazendas, e com um detalhe, fazia todo o 
caminho a pé.  

Era preciso ter autorização dos proprietários 
para entrar nas fazendas, mas Miled tinha um 
bom relacionamento e em algumas propriedades, 
só ele podia efetuar as vendas. 

Ele vendia cereais e tecidos, como de algodão 
e chita. Estamos falando de uma época em que 
o dinheiro era pouco usado. O pagamento em al-
guns casos, era feito na base de troca com itens 
produzidos nos sítios e fazendas. 

Depois, o transporte de mercadorias passou a 
ser feito por animais, então Miled comprou uma 
charrete e passou a expandir o negócio. 

Ele era católico, participava de atividades da 
igreja, assistia missas com freqüência e pertencia 
a Liga Coração de Jesus. Também era presença 
constante em festas e eventos. 

Segundo o filho Maurício Hossri, ele era rígido 
na educação e sempre procurava ensinar os fi-



lhos. “Sempre fez questão de mostrar o valor do 
estudo”. 

Ele foi casado e teve cinco filhos. Se aposen-
tou com mais de 70 anos e faleceu em 1983, com 
101 anos. 

Na atualidade, alguns descendentes da família 
ainda possuem ligação com o comércio.  



Recorte da coluna Memórias da Cidade, publicada 
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A rua Miled Salomão 
Hossri fica no bairro 
Cruzeiro do Sul

Foto: Gislaine Mathias 



Anézia Venturini Zani: 
uma história de dedicação 

à família e aos mais 
necessitados

Foto: Gislaine Mathias 



Anézia Venturini Zani, conhecida como Nené, 
se destacava pela sua dedicação ao próximo. Ela 
nasceu em 15 de janeiro de 1929, no sítio São 
José, no distrito de Jaguary. 

Filha de sitiantes e imigrantes italianos, iniciou 
os estudos na escola mista de  Guedes, onde cur-
sou o 1º grau. 

Pela facilidade em aprender corte e costura, 
passou a costurar para a família, fazendo as ves-
timentas dos pais, irmãos e  sobrinhos.  

Casou-se com um ferroviário, da antiga Mogia-
na e teve três filhos. Em função da profissão do 
marido chegou a morar em várias localidades.  

Como Anézia era uma pessoa solidária, tinha 
sempre em seu guarda-comidas, um prato fundo 
e uma colher para servir comida aos andarilhos 
que seguiam seu destino pelo leito da ferrovia. 

A vida dela foi destinada para ajudar as pes-



soas mais carentes e necessitadas, e  talvez por 
possuir uma alma diferenciada, Deus lhe deu um 
filho portador de necessidades especiais. 

Sem se esquecer das pessoas que precisavam 
da sua ajuda, passou a se dedicar também ao fi-
lho e com o apoio da família, não mediu esforços 
para oferecer uma melhor qualidade de vida. 

Visitou universidades de medicina, escolas es-
pecializadas em várias capitais e, com a experi-
ência das visitas, traçou um objetivo, que seria a 
criação de uma escola para excepcionais, tendo 
êxito em 1975.

Para manter a escola contaria com o apoio da 
Prefeitura de Jaguariúna e de algumas mães que 
tinham filhos com as mesmas necessidades. 

Então, não media esforços em pedir prendas 
para as empresas, fazer artesanato e transformar 
tudo em renda para reverter em melhorias aos 
alunos que tanto necessitavam de técnicas espe-



ciais e outros ensinamentos. Anézia faleceu em 
16 de março de 1989. 

A Câmara Municipal indicou seu nome para 
ser colocado numa escola, mas na época não foi 
possível devido à indisponibilidade de unidades 
escolares sem denominação no município. 

Passado o tempo, ela foi homenageada com o 
nome em uma rua onde estava localizado o CE-
PEP, uma das escolas profissionalizantes mais 
importantes da região naquela época. Nesse mes-
mo prédio, na atualidade, está instalado o Senai. 
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A Rua Anézia Venturini Zani fica atrás 
da Rodoviária de Jaguariúna, no bairro 
denominado Loteamento Prefeitura

Foto:Gislaine Mathias 



Francisco Bodini: 
chegada ao Brasil ainda 

criança e o amor no 
trabalho com a terra

Foto:Gislaine Mathias 



A vinda de Francisco Bodini para Jaguariúna 
fez com que se formasse uma das mais antigas 
famílias. 

Nasceu na Comune de Gadesco Pieve Delmo-
na, na província de Cremona, na Itália, no dia 22 
de fevereiro de 1874.

Junto com os familiares, ele saiu da Itália pelo 
Porto de Genova e chegou ao Brasil, no Porto de 
Santos, em 11 de dezembro de 1888, após uma 
viagem no vapor Frisia. Na época, Francisco ti-
nha 14 anos de idade. 

Logo após a chegada ao Brasil, a família fixou 
residência no distrito de Jaguary, nas terras do 
Barão de Pirapitingui (Fazenda da Barra). 

Desde cedo, Francisco aprendeu a ter amor ao 
trabalho e a terra, pois ajudava o pai e o irmão na 
lavoura de café enquanto as suas irmãs cuida-
vam da casa. 

Se casou no ano 1896 e passou então a traba-
lhar com o coronel José Alves Guedes (filho do 
Barão de Pirapitingui), na Fazenda da Barra. 



Por serviços prestados, ele ganhou como pa-
gamento uma gleba de terra onde começou a cul-
tivar diversos produtos, como, frutas e verduras, 
e ainda comercializava em Jaguary.

Naquela época o dinheiro era escasso, então, 
o comércio era feito à base de troca, em alguns 
casos. 

Francisco teve 11 filhos. E como uma curiosida-
de, as irmãs de Francisco: Rosa e Eugênia se ca-
saram com moradores da localidade e acabaram 
sendo matriarcas de famílias tradicionais, como 
Ferrari e Pires. 
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A rua Francisco Bodini fica 
nos bairros Nova Jaguariúna 
e Nova Jaguariúna II e III

Foto: Gislaine Mathias 



Carlos Luporini: um 
morador de Jaguariúna 
dedicado ao comércio e 
apaixonado pela política



Carlos Luporini tinha uma paixão pela política e 
era muito dedicado ao trabalho. Nasceu em 8 de 
junho de 1925, em Campinas, onde morou por al-
gum tempo, no bairro Carlos Gomes. Nessa épo-
ca ajudava o pai na pedreira e no armazém. 

Quando se casou ainda permaneceu um tempo 
no bairro campineiro até que veio residir em Ja-
guariúna, quando iniciou o trabalho em um açou-
gue que ficava ao lado do antigo cinema e em 
frente ao Bar do Ponto, na Rua Alfredo Engler. 

Ele tinha um sítio onde criava os bois e depois 
levava para o abate no matadouro, que ficava 
onde hoje está localizado o edifício Maldounet. 
Em seguida, a carne era vendida no açougue. 

Era popularmente conhecido como Carlito, sen-
do muito querido pelos moradores de Jaguariúna. 

Ele gostava de conversar e cumprimentava to-
das pessoas, e ainda era muito ligado ao desen-
volvimento da cidade, tendo uma participação na 
evolução política de Jaguariúna. 



Ele foi inclusive um dos membros da comissão 
que fez o movimento pela emancipação da cida-
de. 

Participava das campanhas políticas e numa 
determinada época chegou a ser vice-prefeito. 

A filha Maria Silva conta que ele era muito ativo 
e trabalhador. Como pai era muito efetivo, cari-
nhoso e deixou bons exemplos de uma vida muito 
digna. 

Ele acordava de madrugada para ir trabalhar. 
Num determinado momento, chegou a diversifi-
car os negócios e fundou junto com um dos filhos, 
uma transportadora, a Luporini Transportes. 

Eles começaram com dois caminhões diante 
de muita luta. Primeiro foi caminhão de gasolina, 
depois de frango e foi diversificando o segmento. 

Tinha muitos amigos e nos dias de hoje, as 
pessoas ainda falam dele com muitas saudades 
e com lembranças positivas. 



Era uma pessoa que gostava de ler jornais e es-
tar sempre informado e atualizado sobre os mais 
diversos assuntos. 

Teve cinco filhos e dez netos, e faleceu em 29 
de março de 1982. 
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A rua Carlos Luporini fica 
no bairro Cruzeiro do Sul 

Foto: Gislaine Mathias 



João Ferrari: o trabalho na 
lavoura de café na Barra 

e a dedicação ao 
fortalecimento do comércio 

Acervo: Casa da Memória P. Gomes 



Os imigrantes italianos chegaram ao Brasil e 
contribuíram em diversos setores da sociedade 
para o desenvolvimento de Jaguariúna. Um de-
les foi Giovanni Ferrari, que chegou ao porto de 
Santos, no ano de 1891, no vapor Attività, com 12 
anos.

Natural da província de Rovigo, região do Vê-
neto, ele veio para uma nova terra, com os pais. 
Quando se casou com Eugênia Bodini, ele então, 
abrasileirou o nome para João Ferrari, e teve 13 
filhos. 

O início da vida como imigrante no Brasil foi di-
fícil, pois com moradia simples, dormia em cama 
de bambu. Trabalhava de sol a sol, na lavoura 
cafeeira, nas terras da Fazenda da Barra, de pro-
priedade de José Alves Guedes, que era filho do 
Barão de Pirapitingui.  

Com alguma economia, João Ferrari e a mulher 
montaram um bar-restaurante na esquina, à es-
querda da Matriz, na Praça Umbelina Bueno. 

Nesse local eram servidas refeições muito apre-
ciadas pelos imigrantes da zona rural que vinham 



a cavalo, com charretes e carroças para casamen-
tos, batizados e assistir à missa aos domingos de 
manhã. 

O negócio prosperou e comprou uma proprie-
dade, onde foi a cadeia velha e o supermercado 
Ferrari, sendo que os filhos tinham uma oficina 
artesanal de torno em madeira. 

Posteriormente construiu um armazém (prédio 
existente até hoje, na esquina das ruas Alfredo 
Engler e Coronel Amâncio Bueno). 

Os filhos foram se casando, mas a maioria aca-
bou seguindo a tradição do pai para o comércio: 
Supermercado Fonso, Casa de Carnes Ferrari, 
Casa Santa Margarida, farmácia do Walter Ferra-
ri e Luís Custódio e sapataria, sendo alguns exis-
tentes até os dias de hoje. 

Ele e a esposa sempre educaram os filhos, no 
diálogo, na fé católica e não havia qualquer puni-
ção física. 

Paciência, humildade, caridade e trabalho eram 



virtudes que souberam transmitir aos descenden-
tes.  

Hoje, eles ocupam diferentes e importantes ati-
vidades comerciais, educacionais e na política, 
mas a família sempre esteve contribuindo para o 
progresso e o desenvolvimento de Jaguariúna.
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A rua João Ferrari fica nos bairros 
Nova Jaguariúna e Nova Jaguariúna II

Foto:Gislaine Mathias 
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Dois bairros prestam 
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João Aldo Nassif: 40 anos 
dedicados ao serviço 

público estadual



Um dos bairros mais populosos de Jaguariúna, 
João Aldo Nassif, presta homenagem ao homem 
que dedicou 40 anos de sua vida ao serviço pú-
blico estadual. 

Filho de imigrantes libaneses e fazendeiros da 
região de São João da Boa Vista, João Aldo Nas-
sif nasceu no dia 30 de julho de 1911. 

No ano de 1929, ele se tornou com apenas 18 
anos, o esteio da família, após uma época difícil 
que o obrigou a deixar seus interesses pessoais e 
estudantis de lado para iniciar-se no trabalho. 

Ainda jovem, o intuito foi colher o sustento, com 
a responsabilidade da reconstrução financeira e 
psicológica da família, que sofreu com a grande 
quebra das bolsas iniciadas pela Bolsa de Nova 
York, que levou o preço do café a quebrar todos 
os seus agricultores. 

João Aldo Nassif ingressou no serviço público 
estadual, na Secretaria da Fazenda, na função de 
contínuo. Dez anos depois, já reconhecido como 
expoente de cultura, responsabilidade, capacida-
de e honestidade, passou a ocupar o cargo de fis-



cal ainda como responsável pela sua família. Ele 
ingressou na Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco onde saiu como bacharel em 1945 
e ainda fez cursos na França. 

Já como Delegado Regional de Fazenda, aos 
38 anos, chegou ao cargo máximo da carreira de 
um servidor público desta área. Conheceu o en-
tão promotor público Hélio Bicudo, o qual se tor-
nou seu amigo e confidente. 

Chegou ao topo de sua carreira durante o go-
verno de Carvalho Pinto, no qual fez parte do pri-
meiro escalão encabeçando a administração da 
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. 

Casou-se em janeiro de 1957 e teve três filhos. 
No início da década de 70 se aposentou por mo-
tivo de saúde e faleceu no dia 5 de julho de 1980, 
na cidade de Campinas. 
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Bairro João Aldo Nassif conta 
com o Parque Serra Dourada 
e o estádio Alfredo Chiavegato

Acervo:Casa da Memória Padre Gomes 



Miguel Martini: paixão 
pela política e a 

vitória nas urnas para 
deputado estadual



O bairro Miguel Martini nasceu no ano de 1990 
em virtude do crescimento de Jaguariúna. 

Foram vários meses de estudo e na época o 
deputado estadual Miguel Martini trabalhou junto 
ao governo do estado buscando a consolidação 
desse empreendimento e desta forma, contribuin-
do muito para que o núcleo habitacional se tor-
nasse uma realidade. 

Por este motivo o município resolveu prestar 
uma homenagem ao deputado dando o seu nome 
ao bairro. 

O deputado Miguel Martini nasceu no dia 8 de 
janeiro de 1943, na cidade de Mogi Guaçu. Com 
sete anos ingressou no grupo escolar Padre Ar-
mani e tirou o seu diploma primário nessa mesma 
instituição de ensino. 

Cursou até o 2º ano científico quando contava 
com 20 anos, no colégio Tarquínio Silva, na cida-
de de Santos. Com 23 anos retornou aos estu-



dos, ingressando desta vez, na Escola Técnica 
de Comércio, fazendo até o 2º ano de Técnico em 
Contabilidade. 

Mas a paixão pela política estava no sangue e 
se destacou no cenário estadual. Iniciou na car-
reira como dirigente de partidos. Foi eleito verea-
dor na primeira legislatura de 1973 a 1976, com 
701 votos, pela legenda na época do Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). 

Chegou a ser presidente da Câmara, no perí-
odo de 75/76, mas não parou por aí, pois ainda 
exerceu o cargo de vice-prefeito, de 1983 a 88 
até chegar a vencer as eleições para Deputado 
Estadual, pelo partido do PDT, no ano de 1986. 

Este partido elegeu três deputados, sendo que 
o mais votado foi Miguel Martini, com 21.302 vo-
tos. 

Foi casado e teve quatro filhos. Miguel Martini 
faleceu em 28 de maio de 1991, mas deixou as 
suas várias conquistas espalhadas pelas cidades 
da região, inclusive Jaguariúna. 
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Construções e 
personalidades 
ligadas pela 
história 



Adone Bonetti: prefeito de 
Jaguariúna por duas gestões 

e a liderança política



A biblioteca municipal e a escola Adone Bonetti 
prestam homenagens ao político que foi prefeito 
por duas gestões, numa época que Jaguariúna 
tinha poucos recursos financeiros, mas isso, não 
o impediu de realizar obras importantes para o jo-
vem município. 

Ele nasceu na Itália no dia 8 de setembro de 
1902 e em meados de 1931 veio para o Brasil, 
passando a morar em Monte Alegre do Sul e de-
pois na cidade de Amparo.  

No ano de 1942, Adone fixou residência no dis-
trito de Jaguariúna, que ainda pertencia ao muni-
cípio de Mogi Mirim. 

Com jeito pioneiro e apresentando grande dina-
mismo se tornou um próspero industrial e costu-
mava aplicar os recursos na comunidade. 

Tinha como principal característica da persona-
lidade, o poder de liderança, fazendo com que se 
destacasse nas áreas social e da política. 

Foi um dos membros da comissão que lutou 



pela emancipação político-administrativa de Ja-
guariúna, no ano de 1953. 

Ele também chegou a ser Agente Consular da 
Itália no Brasil. Naturalizou-se brasileiro em 11 de 
fevereiro de 1954 e foi eleito prefeito de Jagua-
riúna, nos períodos de 1959 a 1962 e de 1967 a 
1969. 

Foi responsável por diversas obras, como, a in-
trodução do serviço de água e esgoto em toda a 
cidade, construção do atual prédio do paço muni-
cipal, de escolas, reforma do cemitério e pontes, 
dentre outras. 

O pequeno salário de prefeito costumava reser-
var para promover o Natal dos Pobres. Também 
chegou a ser vereador entre 1963 e 1966, e ocu-
pou o cargo de presidente do Poder Legislativo. 

Colocou sempre em primeiro plano os interes-
ses da população. Recebeu em 30 de dezembro 
de 1962, o título de Cidadão Jaguariunense Be-
nemérito, cedido pela Câmara Municipal. 

Outra conquista importante de Bonetti foi quan-



do recebeu o título de Cidadão Brasileiro assina-
do pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Foi casado 
e teve dois filhos. 

Ele faleceu em 23 de agosto de 1974, mas a 
sua dedicação e o amor à política e a Jaguariúna 
são exemplos para as futuras gerações. 
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A Biblioteca Municipal (foto) fica na 
rua Alfredo Engler, na esquina com 
a rua Amâncio Bueno

Já a Escola Adone Bonetti fica na 
rua Gallo, no bairro Roseira de 
Cima

Foto:Gislaine Mathias 



Padre Gomes: homem de 
fé, com visão futurista e 

projetos para ajudar 
a comunidade



O padre Antonio Joaquim Gomes acompanhou 
o desenvolvimento de Jaguariúna e realizou obras 
importantes contribuindo em diversas áreas para 
o crescimento do distrito. Foi importante não só 
aos católicos, mas também para todos os mora-
dores. 

Nascido em Remanso, na Bahia, em 14 de fe-
vereiro de 1907, padre Gomes estudou em Cam-
pinas, São Paulo e em Mariana. Chegou ao distri-
to de Jaguary, atual Jaguariúna, no ano de 1947. 

Naquela época, o lugarejo não oferecia nenhum 
tipo de infra-estrutura. Durante entrevistas, ele co-
mentava que não tinha luz e nem água, e as ruas 
eram de terra. 

Diante de um lugar com tudo para se fazer e o 
padre Gomes tendo uma visão de futuro, come-
çou a efetuar projetos para benefício de toda a 
comunidade. 

Logo quando chegou já criou a primeira gráfica. 
Ao verificar que as mães que trabalhavam preci-
savam deixar os filhos num lugar seguro, resolveu 



construir a creche Santo Antonio, existente até os 
dias de hoje. 

O Campo do Padre, como é conhecido foi cons-
truído, com o objetivo de oferecer lazer a moleca-
da que gostava de jogar futebol. O local foi des-
truído para dar lugar a um supermercado. 

Mas não parou por aí, pois trouxe médico e 
dentista, escola de datilografia e ainda foi um dos 
idealizadores da Cavalaria Antoniana. Também 
na área de diversão construiu o Cine Santa Ma-
ria, local que atualmente sedia o Teatro Municipal 
Dona Zenaide. 

Ainda organizou todos os movimentos e pas-
torais, e foi presidente da Associação Nossa Se-
nhora Assunção. Permaneceu como padre de 
1947 a 1990, quando se aposentou aos 84 anos, 
mas mesmo assim ainda era referência de apoio 
religioso para muitas famílias. 

Era tão querido pelos moradores de Jaguariú-
na, que quando faleceu em 27 de julho de 2003, 
aos 96 anos de idade, teve honras de chefe de 



estado, com o seu corpo sendo levado em carro 
de corpo de bombeiro, da Matriz Nova até a Igreja 
Centenária – local onde está enterrado. 

Padre Gomes deixou mensagens de humilda-
de, fé, ajuda aos pobres e amor ao próximo e a 
Jaguariúna.   
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Foto: Gislaine Mathias 

A Casa da Memória Padre Gomes fica 
na rua Alfredo Bueno. Foi construída 
no local onde funcionava a Casa 
Paroquial 

A rua Padre Antonio Joaquim Gomes 
fica no Jardim Europa



Dona Zenaide: uma 
jaguariunense caridosa 

e uma vida dedicada 
à igreja e ao próximo 



Clotilde Fracchetta Chiavegato, conhecida por 
Zenaide, nasceu no distrito de Jaguary, em 21 de 
fevereiro de 1909, filha de imigrantes italianos. 
Com a morte do único irmão e o retorno do pai 
para a Itália, sem nunca mais voltar, sua mãe Ma-
ria montou um bar e começou a fazer doces. 

As filhas, inclusive Zenaide, ajudavam na ven-
da da estação ferroviária, conseguindo desta ma-
neira, o sustento da família. Chamado de Bar das 
Fracchettas, tornou-se próspero e passou a se-
diar festas. 

Em 27 de abril de 1938 se casou e teve cinco fi-
lhos, entre eles, Tarcísio, ex-prefeito da cidade de 
Jaguariúna. A partir de então, o casal montou um 
armazém de secos e molhados, e ela sempre se 
mostrou preocupada com o crescimento de Ja-
guariúna e as causas da igreja católica. 

Zenaide foi a primeira ministra leiga da cidade 
logo após o Concílio Vaticano II. Teve uma vida 
de caridade e muita dedicação à religião. Aos do-



mingos, trabalhava na quermesse para angariar 
fundos para a igreja. Durante a semana arrumava 
os frangos, através de donativos. 

Fez parte da Congregação Filhas de Maria, do 
Apostolado da Oração, da Congregação Coração 
de Jesus e Liga das Almas, da qual era tesourei-
ra. 

As primeiras segundas-feiras do mês, ela aju-
dava a preparar a capela do cemitério para a mis-
sa. Em 17 de fevereiro de 1967 ficou viúva. 

Com os filhos já crescidos, a sua dedicação na 
igreja passou a ser ainda maior. Durante mais de 
30 anos, foi responsável por levar a comunhão 
aos enfermos. 

E por um longo período, no mês de setembro 
dedicado à padroeira da cidade, Santa Maria, a 
sala de sua casa sediava a exposição de traba-
lhos manuais doados pelas pessoas da comuni-



dade. Com muito zelo recebia as prendas, cata-
logava, colocava preços e vendia arrecadando 
fundos para a igreja. 

Também colaborava na preparação do Natal 
dos Pobres e ainda era responsável pela assina-
tura e distribuição do jornalzinho da missa. 

Em reconhecimento ao trabalho em prol da co-
munidade, recebeu o título de Cidadã Beneméri-
ta, no ano de 1979. Faleceu em 2 de setembro de 
2003. 
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O Teatro Municipal Dona Zenaide 
fica na rua Alfredo Bueno, esquina 
com a Amâncio Bueno 

Já a rua Dona Zenaide fica no 
Jardim Europa

Foto: Gislaine Mathias 



Como são escolhidos os 
nomes de ruas, praças 

 e prédios públicos?

Quando um nome é sugerido para uma rua, 
praça ou prédio público de uma cidade, a pessoa 
precisa ter um histórico de destaque na comuni-
dade para que o projeto seja aprovado pelos ve-
readores. 

O vereador de Jaguariúna, Walter Luís Tozzi 
de Camargo, o Waltinho, explica que toda nomi-
nação de ruas e logradouros públicos podem ter 
dupla iniciativa, sendo de origem do Legislativo 
(vereador) ou do Executivo (prefeito). 

Quando o projeto de lei é apresentado por um 
vereador, ele passa por votação na Câmara Mu-
nicipal e se aprovado é necessário ser sanciona-
do pelo prefeito. 

Já quando o projeto vem do Executivo também 
precisa de aprovação da Câmara Municipal. 



“O projeto precisa ser acompanhado de um his-
tórico da pessoa que está sendo nominada no lo-
gradouro público e da defesa do proponente para 
que seja aprovado pela Câmara Municipal”, expli-
ca Waltinho. 

A solicitação para apresentação de um nome 
pode ser feita por familiares, amigos ou por al-
guma autoridade, em decorrência da pessoa ter 
uma relação social de destaque na sociedade, 
com participação efetiva na história. 

“O histórico é muito importante porque tem que 
ter uma representação e um significado da pes-
soa para aquele local, e principalmente, para toda 
a história e o desenvolvimento da sociedade, en-
tão, o histórico é essencial e parte integrante do 
projeto, e vem junto com a justificativa para ser 
lido, apreciado e discutido pelos vereadores”, ex-
plica. 



Nota da autora 

Quando pensei em resgatar esse projeto, que 
teve início no ano de 2005, não pensei que eu 
chegaria no final do Volume 1, com a sensação 
de felicidade e de dever cumprido, por facilitar o 
acesso das histórias dos moradores antigos re-
tratados na coluna Memórias da Cidade, através 
de uma publicação digital. 

A minha preocupação ao rever esse material foi 
que ele estava arquivado e que dificilmente seria 
pesquisado por estar impresso, tendo em vista, 
que vivemos atualmente num mundo em que a 
internet dominou as nossas vidas. 

Diante de uma pandemia que ainda se arrasta 
por 2021, resolvi lançar esse volume no mês de 
aniversário de Jaguariúna em substituição a pu-
blicação comemorativa impressa. 

Acredito que sempre precisamos estar inovan-



do, aprendendo e pensando em alternativas para 
colocar em prática os nossos projetos. 

Então, neste ano, resolvi aprender mais sobre 
diagramação para facilitar o trabalho, e me desa-
fiei nessa nova empreitada.  

Esse projeto ainda contará com mais três volu-
mes, seguindo essa proposta de resgate, através 
das histórias dos moradores que possuem nomes 
em ruas ou prédios públicos.

O nosso whatsApp: 19-99739-4270

E-mails:
gislaine.mathias@estreladamogiana.com.br
comercial@estreladamogiana.com.br
contato@estreladamogiana.com.br

Site: 
www.estreladamogiana.com.br


