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No momento em que as publicações impressas pas-
sam por uma transição e consequentemente uma 
diminuição de patrocínio, o site Estrela da Mogiana 
segue na direção oposta e investe num jornal especial 
para comemorar o 64º aniversário de emancipação 
político-administrativa de Jaguariúna, por acreditar 
ser a melhor maneira de deixar um registro histórico 
para as futuras gerações. 

Sabemos que o ano de 2018 vem sendo marcado por 
uma crise econômica e por este motivo, queremos 
agradecer os anunciantes que acreditaram neste tra-
balho de resgate da história de Jaguariúna. 

Ao entrevistar os moradores antigos, percebemos as ri-
quezas de suas histórias. Apesar da idade já avançada, 
eles conseguem relatar fatos e acontecimentos com 
detalhes tão minuciosos como se tivessem acabado 
de acontecer. E deixam como exemplo, que mesmo 
diante das dificuldades da época, viveram infâncias 
saudáveis e felizes.  

Vale ainda ressaltar, a importância das crianças e 
dos jovens terem mais contato com as pessoas ido-
sas, pois, quando conversamos com os mais velhos, 
aprendemos a valorizar o nosso presente e entende-
mos momentos do passado e da nossa história.

Neste ano, nós resolvemos abordar o tema Capítulos 
de uma História, onde buscamos destacar vários te-
mas, desde dados históricos, relatos de famílias, opini-
ões dos novos moradores e personagens do cotidiano. 

A Fazenda da Barra integra as páginas deste especial 
por fazer parte de importantes capítulos da nossa his-

tória. A notícia de que todo esse patrimônio histórico 
e arquitetônico está em fase de restauro, é motivo de 
comemoração, pois sabemos ser um marco para uma 
nova etapa de preservação da história de Jaguariúna, 
que ao completar 64 anos, volta às suas raízes para 
construir o futuro.  

Nosso papel como veículo de comunicação é informar 
as notícias do dia-a-dia, mas acima de tudo, valorizar 
as nossas raízes e mostrar que, cada um de nós, tem o 
poder de contribuir para as mudanças em nossa so-
ciedade. 

A história é feita pelas personalidades e pelos grandes 
feitos, mas a ação de pessoas comuns também fazem a 
diferença na construção de uma cidade melhor. 

Nós, do site Estrela da Mogiana, ficamos felizes de per-
ceber a riqueza histórica de Jaguariúna, mas também 
temos que alertar, principalmente às novas gerações, 
que o celular e a internet não podem substituir a co-
municação oral, pois quando trocamos informações 
com outras pessoas, olhando nos olhos, aprendemos 
e crescemos como seres humanos. 

Esperamos ter contribuído mais um ano para a pre-
servação da nossa memória. Precisamos cada vez 
mais compartilhar as nossas histórias. Por este moti-
vo, estamos abertos a sugestões de matérias e de pes-
soas que possam relatar suas experiências. Qualquer 
informação ou registro é válido para a manutenção 
de nossa história. Parabéns Jaguariúna e Parabéns ao 
povo jaguariunense!

Gislaine Oliveira Mathias
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Fragmentos da história de Jaguary

Na década de 40, o 
Distrito de Paz de 
Jaguary precisou 

ser batizado com outro nome e a 
disputa envolveu três sugestões: 
Jaguariúna, Jaguarité e Jaguaribara.

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 
Jaguariúna. O coordenador da Casa 
da Memória, Tomaz de Aquino Pi-
res explica que o nome precisou ser 
mudado por causa da homonímia, 
pois haviam mais lugares com essa 
mesma denominação. 

Ele conta que na época o 
prefeito de Mogi Mirim designou 
uma comissão para estudar uma 
nova denominação e como não po-
deria ser colocado Vila Bueno, pois 
não aceitaria dois nomes, a comis-
são pensou em acrescentar sufixos 
no Jaguari e acabaram surgindo 
Jaguarité, Jaguariúna e Jaguaribara. 

De acordo com Tomaz, a de-
cisão em São Paulo foi para Jagua-
riúna. “Esse sufixo foi sugestão 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 significado como Rio Escuro das 
Onças. Desde então, ficou corrente 
essas duas traduções. Embora os 
dois são aceitos, Rio da Onça Preta 
se tornou o mais popular”, frisa To-
maz. 

Vamos para a Vila?

Ao longo do tempo e mesmo 
com as transformações, as pesso-
as de Jaguariúna continuavam se-
guindo algumas tradições. “Uma 
das particularidades que me mar-
cou muito foi com o nome Jaguary. 
Os meus avós e os antigos sempre 
diziam Jaguary, e embora, a partir 
de 1945, passou a ser denominada 
oficialmente de Jaguariúna, ficou o 
costume de ser chamado de velho 
Jaguary, sendo lembrado de manei-
ra constante pelos moradores anti-
gos”, relata o coordenador da Casa 
da Memória.  

Também era costume dizer 
‘Vou à Vila’, se referindo ao centro 

Jaguariúna de antigamente, com ruas mais tranquilas, antigas casas e no fundo, a ponte com o novo traçado até a Estação de Jaguariúna, atual Centro Cultural, depois do ano de 1945.

Acervo: coleção chAfi

Transformação De Distrito a cidade de Jaguariúna
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do Distrito. “Eu nasci 
na Fazenda Floria-
nópolis, do fundador 
da cidade, Coronel 
Amâncio Bueno e 
naquele tempo, as 
pessoas diziam nós 
vamos para a Vila. E 
mesmo após a eman-
cipação muitos usa-
vam esse termo. Vila e 
Jaguary foram nomes 
comuns e se mantive-
ram por muito tem-
po.”, relata Tomaz.

Inauguração da li-
nha férrea entre Campinas e 
Mogi Mirim, no ano de 1875, 
sendo que esse trajeto passa-
va pela Vila Bueno. 

Em 1894, o coronel 
Amâncio Bueno contrata o 
engenheiro Guilherme Gies-
brecht para fazer a planta da 
Vila Bueno, com ruas largas e 
as onze primeiras casas.

A Vila é elevada à ca-
tegoria de Distrito de Paz de 
Jaguary, em 5 de agosto de 
1896. 

O início da construção 
da Igreja de Santa Maria foi em 
1889, no estilo gótico-bizantino 
e a inauguração ocorreu nos 
dias 12 e 13 de janeiro de 1895. 

No dia 19 de fevereiro 
de 1902, foi criada a Paróquia 
de Santa Maria, pelo bispo 

de São Paulo, Dom Antonio 
Cândido Alvarenga. E no dia 
24 de junho do mesmo ano, o 
padre Ignácio Gióia assumiu 
como primeiro pároco. 

Em 15 de dezembro de 
1945 começava a funcionar a 
nova estação ferroviária que 
ficou em atividade até 1978. 
Atualmente sedia o Centro 
Cultural e recebe o trem tu-
rístico da Maria Fumaça e 
turistas aos finais de semana. 

No ano de 1952, o jor-
nal A Comarca, de Mogi-Mi-
rim, noticiava a 1ª reunião 
para cuidar da emancipação 
político-administrativa de Ja-
guariúna, na sede da Fazenda 
Florianópolis. 

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

Destaques  

Carta da Comissão formada para discutir a emancipação e enviada 
para a Assembléia Legislativa em 30 de abril de 1953

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS
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formatura do Grupo escolar de Jaguari, no ano de 1940, com a presença do diretor oscar de Almeida 
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Personalidades Fazendas receberam famosos intelectuais da época
Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS

Rui Barbosa e Mário de 
Andrade em Jaguary

Visitas na Fazenda Santa Úrsula: Luiz Albino B. de Oliveira, sua mulher Camila B. 
de Oliveira, Barão de Ataliba Nogueira, Úrsula Moraes, Baby, filha de Rui Barbosa, 

Camilota Barbosa de Oliveira, Maria Augusta, mulher de Rui Barbosa e o Rui Barbosa

Jaguariúna era ape-
nas um distrito cer-
cado de fazendas, 

mas já recebia a visita de per-
sonalidades ilustres, no início 
do século 20. De acordo com 
pesquisa citada pelo coorde-
nador da Casa da Memória, 
Tomaz de Aquino Pires a visi-
ta do poeta, folclorista, escri-
tor e figura importante da Se-
mana de Arte Moderna, Mário 
de Andrade, na Fazenda da 
Barra ocorreu em setembro 
de 1920, e foi publicada pelo 
jornal A Comarca. 

“Foi uma das visitas 
mais importantes. Ele era 
amigo de Olívia Guedes Pen-
teado, filha do Barão de Pira-
pitingui e que morou até 14 
anos na Fazenda da Barra”, 
conta Tomaz. De acordo com 
publicações da época, Olívia 
foi considerada madrinha da 
Semana de Arte Moderna. 
Ele ainda recorda que Alfre-
do Guedes, irmão de Olívia, 
e que também cresceu na Fa-

zenda da Barra, foi Secretário 
da Agricultura e deputado es-
tadual. 

Já a Fazenda Santa Úrsu-
la costumava receber persona-
lidades e intelectuais da época. 
No ano de 1914, o jurista, jor-
nalista, escritor e político, Rui 
Barbosa esteve com a esposa 
e a filha, na Fazenda Santa Úr-
sula, sendo recebido pelo ami-
go e parente, Barão de Ataliba 
Nogueira. Também visitaram a 
fazenda o Conde D’Eu e o im-
perador Dom Pedro II.  

Antes dessas visitas, no 
ano de 1875, na inauguração 
da linha férrea de Campinas 
a Mogi Mirim, o imperador 
Dom Pedro II e a esposa Te-
resa Cristina percorreram 
o trecho de trem. “A nossa 
história é muito rica, preci-
samos estudar o nosso pas-
sado e imortalizar os nomes 
de algumas personalidades 
que viveram em Jaguariúna”, 
frisa Tomaz.
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Alaíde do Carmo Ma-
theus Santana ainda 
guarda em suas me-

mórias as histórias do avô José San-
tana, que foi escravo no tempo em 
que Jaguariúna, não tinha esse nome 
e era apenas um lugarejo, cercado de 
fazendas. Entre os séculos XVI e XIX, 
a escravidão estava muito presente 
no dia a dia das pessoas, no Brasil e 
os negros formavam a grande força 
de trabalho nas fazendas. 

“Meu avô contava pra nós, 
que foi escravo do coronel Amâncio 
Bueno, na Fazenda Florianópolis. 
Também tinha a minha avó Olegária, 
mas lembro muito pouco dela. Ele 
contava que foi muito escravizado e 
era uma judiação”, conta Alaíde. 

Após a escravidão, ela se re-
corda que nas tardes nos finais de 

Tempo de senzalas

Alaíde ainda guarda com 
carinho a foto dos seus avós 

José Santana e Olegária, e 
relembra as histórias contadas 

pelo seu antepassado 
que viveu a crueldade da 

escravidão

Fazenda Florianópolis, atual Serrinha, era de propriedade do fundador de Jaguariúna, Coronel Amâncio Bueno e abrigou uma parte do trabalho escravo enviado para essa região 

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS

foTo: GiSlAine MAThiAS

semana existia o hábito do seu avô 
reunir a família para contar as his-

tórias da escravidão. “Nós éramos 
crianças e morávamos no Mata-

douro velho, perto da Ponte Verme-
lha. Nós fomos criados na beirada 
do rio. Nós sentávamos no chão e 
ele contava as histórias que eram 
muito tristes, pois o negro apanha-
va e sentia fortes dores”, salienta a 
neta. 

Ela ainda lembra que o avô 
tinha várias marcas pelo corpo, 
principalmente nas pernas. “Era 
muito sofrimento naquela época 
e quando o negro fugia, era perse-
guido, capturado e entregue ao se-
nhor”, relata. 

Quando liberto, ele conti-
nuou trabalhando e gostava de 
plantar arroz, milho, feijão e ou-
tros produtos, além disso, cos-
tumava fazer roda de samba. Ele 
morreu na década de 40, com 114 
anos.

Escravidão José Santana foi escravo e morreu com 114 anos
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Imprensa Distrito não contava com nenhum meio de comunicação

Notícias nos jornais de Mogi 
Num passado distante, o 

Distrito de Paz de Jaguary 
não contava com ne-

nhum meio de comunicação e a única 
maneira de divulgação dos aconteci-
mentos era através dos jornais de Mogi 
Mirim: A Comarca, O Ferrão e A Cida-
de. 

Eram registros históricos, festi-
vos, policiais e até esportivos. Através 
dos antigos recortes se torna possível 
conhecer alguns dos acontecimentos 
do início do século 20, no Distrito e 
como era a grafia antiga daquela épo-
ca. O surgimento da primeira publica-
ção do Distrito foi A Voz de Jaguary, em 
1940, e reunia informações da igreja 
católica. Só anos mais tarde, em 1975, 
foi fundado o primeiro jornal do muni-
cípio ‘A Estrela’.

Na Comarca do início da década de 50, a matéria com o 
título ‘Jaguariúna trata de sua Independência’, destacava 
as condições existentes para o Distrito se tornar 
independente e a formação da Comissão de Emancipação. 

Ainda no início da década 
de 50, era noticiada 
no jornal A Comarca, 
a autorização de um 
plebiscito no Distrito 
sobre a emancipação 
político-administrativa de 
Jaguariúna.
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Imprensa Distrito não contava com nenhum meio de comunicação

Na década de 20, 
um incêndio que 
movimentou o 
lugarejo, na casa 
comercial do Jorge 
Cury, foi notícia no 
Jornal A Comarca. 
O motivo foi um 
busca-pé.

Um acidente 
envolvendo um 

trem noturno 
foi destaque na 

página do jornal A 
Comarca, também 
no final da década 

de 20. 

O jornal A Comarca noticiou ainda a 
inauguração de uma raia de corrida 
de cavalos, na Praça Berlim, no final 
da década de 20. Com o passar do 
tempo essa praça deixou de existir 
no bairro Berlim.

A diversão também era destaque 
nas páginas do jornal A Cidade. 
Um dos acontecimentos da 
época se referia aos bailes 
carnavalescos, com o Jazz 
Maringá, na década de 30.

No final da década de 20 foi 
inaugurado o Cine Teatro Jaguary 
e esse momento especial na vida 
social do Distrito acabou sendo 
registrado pelo jornal A Comarca. 

reProdução de JornAiS oriGinAiS
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Trabalho Atividade exigia muita força para quebrar pedras com a marreta

A retirada de pedras 
na pedreira de Ja-
guariúna começou 

numa época em que o trabalho era 
praticamente manual, exigindo 
muita força dos trabalhadores. No 
período de 1931 a 1945, Manoel e 
Gilberto Martins foram pioneiros 
nessa atividade, quando se torna-
ram responsáveis pela exploração e 
gerenciamento da pedreira. 

Segundo relata Dulcemar 
Martins Ferrari era um trabalho 
muito penoso por ser praticamente 
braçal, pois a pedra era quebrada 
na mão, com uma marreta. Com 
o tempo, o seu pai, Gilberto, con-

Pioneirismo 
na pedreira

Acervo: dulceMAr MArTinS ferrAri)

O empreiteiro Gilberto Martins e seu pai Manoel Martins na boca do britador com o trole lotado de pedras no ano de 1940

Uma visão de como era a pedreira no ano de 1940

Acervo
: dulceM

Ar M
ArTinS ferrAri

pedras maiores, ainda com a mar-
reta, para colocar no trole, que le-
varia até o local para serem moídas. 
Elas eram atiradas na boca do bri-
tador, quebradas e saíam em peda-
ços de diferentes tamanhos, desde 
o pó de pedra até as que eram utili-
zadas nas linhas férreas. 

“Era um trabalho árduo e 
haviam funcionários que não con-
seguiam ficar por muito tempo no 
serviço porque era muito penoso”, 
frisou Dulcemar. As pedras retira-
das da pedreira eram utilizadas pela 
Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro. A pedreira, atualmente, ocupa 
a mesma área original, no bairro Ca-
potuna. Porém, nos dias atuais, per-
tence à empresa Basalto. 

seguiu comprar um britador 
e essa aquisição melhorou o 
andamento do trabalho. 

Ele coordenava todos 
procedimentos, desde a orga-
nização da carga para carregar 
nos vagões do trem até a pre-
paração para a explosão da ro-
cha com dinamite. 

Após a explosão, os 
funcionários quebravam as 
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Religião Antonio Joaquim Gomes fez várias benfeitorias

O padre Antonio Joaquim Gomes atuou na comunidade de Ja-
guariúna de maneira bastante marcante e foi considerado uma 
pessoa à frente do seu tempo. Ele assumiu a Paróquia de Santa 

Maria, em 17 de agosto de 1947, ficou no cargo até 1º de outubro de 1990 e 
faleceu no dia 27 de julho de 2003, aos 96 anos. Durante esse período, mos-
trou humildade, amor ao próximo, se manteve conservador e onde ia estava 
sempre de batina. 

Além de realizar as funções de padre, como, celebrar missas e realizar 
confissões, foi atuante na implantação de serviços na área de assistência so-
cial e criação de espaços de lazer e cultura, principalmente quando Jaguariú-
na era distrito e no início de município. 

Antes de falecer, Padre Gomes recordou em entrevista sobre quando 
chegou em Jaguariúna. “Naquele tempo era um distrito abandonado. Era 
muito difícil e para ir em alguns lugares mais distantes eu utilizava a carroça. 
Na estrada não tinha asfalto, então, era pó e quando chovia era lama. Nós fazí-
amos poços para tirar água”, relatou o padre Gomes. 

De acordo com suas lembranças havia um grande respeito com a figu-
ra do pároco. “Naquele tempo se pedia a benção para o padre, mas os filhos 
também pediam a benção para os pais, então, havia respeito com os mais ve-
lhos”, salientou. 

Diante das dificuldades da época, o padre foi implantando serviços, 
sempre com o apoio da comunidade. “Eu comprei uma máquina e coloquei 
uma gráfica para os folhetos da paróquia. Já as senhoras trabalhavam e as 
crianças não tinham com quem ficar, então, deixavam com o padre. No início 
a creche ficava na igreja e fomos construindo um prédio até ter uma sede. E 
o Campo do Padre foi criado para oferecer futebol para as crianças”, destacou 
sobre algumas de suas realizações. 

 
Hoje, Jaguariúna tem a Casa da Memória em homenagem a esse padre 

que foi destaque, pois até o fim da vida, serviu à sua comunidade e atendeu 
até pessoas de outras cidades. “Ele foi uma pessoa benemérita que participou 
intensamente da vida da cidade. Embora teve uma formação conservadora, 
foi uma pessoa de grande visão, pois enxergou além da sua época e viu as ne-
cessidades de seu povo. Teve uma importância ímpar para a história de Jagua-
riúna”, frisou o coordenador Tomaz de Aquino Pires.

Padre 
pioneiro no 
distrito

• Construção do Campo do Padre 

• Construção do Cine Santa Maria, atual Teatro 

Municipal

• Dispensário (entrega de mantimentos para as 

famílias carentes)

• Implantação da Creche Santo Antonio 

• Espaço para atendimentos de médico, dentista e 

advogado 

• Primeira gráfica

• Escola de datilografia

• Criação das primeiras Cavalarias de Santo 

Antônio, de 1949 a 1951.

• Natal dos Pobres

• Lar dos Velhinhos

Projetos Inovadores

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS

Padre Gomes no ano de 1948, no início do seu trabalho de evangelização e 
de implantação de ações sociais no distrito de Jaguariúna

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS

Padre Gomes durante celebração 
de missa no ano de 1965 de frente 
para os fiéis. Antigamente, o padre 
celebrava missa de frente para o 
altar e essa mudança ocorreu no 
Concílio Vaticano II
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Falar ao telefone há 50 anos não era 
uma tarefa tão fácil como na atua-
lidade. E quando Antonio Marques 

de Oliveira chegou à cidade, no ano de 1965, o 
Centro Telefônico de Jaguariúna, contava com 
100 telefones. Com uma visão de empreende-

Comunicação Moradores encontravam dificuldades para falar ao telefone

Centro Telefônico de Jaguariúna

A telefonista Adair Bodini era uma das funcionárias do 
Centro Telefônico

Acervo: nádiA rAMoS

dor, Antonio, que logo passou a ser chamado 
pelo apelido de Toninho do Centro, apostou em 
mudanças, tais como, a troca de postes e a fia-
ção, além da criação de um posto de serviço, no 
bairro Roseira. Em pouco tempo, foi registrado o 
crescimento do número de telefones, chegando 
a marca de 300 terminais. 

As irmãs Nádia Maria Marques de Oliveira 
Ramos e Nara Cristina Marques de Oliveira Ma-
chado de Sousa recordam que a colocação de pos-
tes de madeira e a troca de fiação eram realizadas 
de forma braçal, pois não existiam equipamentos. 
Naquela época, Toninho do Centro contava com 
uma caminhonete e a ajuda de dois funcionários. 

As ligações eram feitas somente pelas 
telefonistas e quando eram solicitadas pelos 
usuários, em suas residências. Já para quem 
não tinha aparelho de telefone em casa, podia 

recorrer à cabine telefônica. Outra complicação 
era no momento do interurbano, pois a demora 
podia ser até de um dia para conseguir falar com 
a pessoa de uma outra cidade. Na maioria das 
vezes, as ligações não chegavam com boa quali-
dade sonora para os usuários. 

O preço da ligação era por minuto e quan-
do terminava de falar já era passado o valor que 
tinha gasto. Elas relatam que o pai fazia a conta 
das ligações de cada pessoa à mão, contendo to-
das as informações e todo mês entregava para os 
usuários.  

 
O Centro Telefônico contava com qua-

tro telefonistas, e funcionava até às 22h. Depois 
desse horário até de manhã seguinte, a família 
se revezava no atendimento das ligações. E che-
gou a funcionar até por volta de 1977, quando foi 
assumida pela Telesp.
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Uma antiga tradição que perdurou 
por muitos anos. Num período em 
que era raro encontrar médicos, 

o dom de benzer chamava a atenção das pessoas 
que buscavam a cura para os seus males, desde pi-
cada de cobra, dor de cabeça, quebranto, prisão de 
ventre ou qualquer outro problema de saúde. 

Na Jaguariúna do passado, a tradição de 
benzer da família Malachias, surgiu com Nazá-
rio, no final do século 19. A bisneta Kátia Maria 
Malachias da Silva recorda que ele foi escravo e 
apesar da idade avançada andava a cavalo, tra-
balhava e era muito forte. Com a sua morte aos 
109 anos, o filho José Malachias seguiu a tradi-
ção da família. 

“Eu lembro que vinham muitas pessoas 
de longe para conversar com o meu avô, e se 
formavam filas. Além de benzer, ele era sensiti-

Tradição Família Malachias era bastante procurada pelos moradores

O dom da cura

marcou o distrito era o remédio que ajudava en-
gravidar. “Ele usava um vinho de laranja e mais 
alguns ingredientes e fazia uma bebida para as 
mulheres que tinham dificuldades de ficar grá-
vidas. Depois de beber esse líquido elas conse-
guiam engravidar”, salienta. Nazário e José Ma-
lachias fazem parte da história de Jaguariúna e 
ajudaram muitas pessoas no distrito.

vo, e quando via uma pessoa já 
comentava sobre fatos que ocor-
reram no passado e que ainda 
iriam acontecer em sua vida. As 
pessoas tinham muita gratidão 
pelo meu avô, mas ele nunca quis 
receber nenhum presente pelo 
seu atendimento e orientação”, 
destaca Kátia completando que 
os moradores mais antigos de Ja-
guariúna possuem muitas histó-
rias de previsões e cura.  

Ela lembra que quando estava com dor 
de cabeça, pedia o benzimento de José Mala-
chias, que solicitava concentração, fazia algu-
mas rezas, benzia e a dor passava logo em segui-
da. “Era um avô muito querido”, ressalta Kátia. 

Ele utilizava muitas ervas e um fato que 

Pintura retrata a casa onde Nazário morou perto da Fazenda Universo. A casa não existe 
mais, pois foi demolida quando o DER, duplicou a rodovia Campinas/Mogi Mirim

Reunião de família: Rubens Junior, Márcia, Valquiria, Nilsa, Sonia, Cesár, 
Silvia, Maria Cristina, José Carlos, Ruberlei, José Malachias, Vera, Rosa, 
Kátia, Dilza, Dircélia, Roberto, Alvair, Almir, Francisco Filho e José Carlos

Acervo
: fAM

íliA M
AlAchiAS

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS/coleção MárciA MAlAchiAS
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“Que emoção relembrar da minha família e recordar do 
meu tempo de criança”, relata Moacir Mantovani ao 
olhar a foto do avô Humberto, na ferraria. Ele conta que 

o avô trabalhava na Fazenda Bom Retiro na lavoura de café, e aos sábados 
e domingos, ia a pé até Pedreira para trabalhar numa ferraria, com o intui-
to de conhecer o ofício.  

Depois que aprendeu a profissão de ferreiro montou uma ferraria 
no Distrito de Jaguariúna. “Meu avô sempre foi um homem firme e de pos-
tura, e lutou com dificuldades, mas não poupou nem esforços e sacrifícios. 
Na ferraria era um trabalho de arte, pois de um pedaço de ferro fazia coisas 
que a gente nem imaginava e ainda precisava de prática para bater o cravo 
no casco do animal para não pegar na parte viva”, destaca Moacir comple-
tando que o pai Odoni seguiu na profissão de ferreiro. 

 
Eles faziam desde roda de carroça, chapeamento até cruzes de ce-

mitério com todos os enfeites. “Era sacrificado, mas ao mesmo tempo, era 
um serviço de arte’, frisa Moacir. 

Apesar de ter ajudado muito na ferraria, segurando pé de cavalo e 
batendo marreta, Moacir desde criança mostrava talento para a mecânica. 
“Por isso, já nasci engraxado, pois nasci para ser mecânico”, enfatiza. 

Atualmente, além de seguir na profissão de mecânico e ter o dom 
do canto, relata uma outra paixão, o de cuidar do relógio da Matriz Cen-
tenária de Santa Maria, que no momento está parado por uma ação na 
justiça. 

Ele costumava dar corda uma vez por semana no relógio e fazer lu-
brificação, e isso vinha ocorrendo há pelo menos 60 anos. Inclusive, re-
centemente, realizou a restauração e manutenção, por desgaste natural do 
tempo. “É uma tradição da cidade, e é um patrimônio histórico”, conclui.

Recordações Família no trabalho artesanal na transformação do ferro
Acervo: fAMíliA MAnTovAni

Família Mantovani no trabalho na ferraria: Roberto, Odoni (pai do Moacir), José, Irineu e o avô Humberto

A arte na ferraria
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Recordações Infância e as procissões na fazenda Capim Fino

Acervo: TherezA TurATo MedéiA

Momentos de 
brincadeiras e orações   

Era costume do pai Carlos Turato, subprefeito e primeiro vice-prefeito de Jaguariúna, e da mãe Oscarlina Pires Turato, primeira professora 
residente do distrito, reunirem as crianças do local para fazer teatrinhos em sua casa  

Acervo: TherezA TurATo MedéiA

A vida no Distrito de Paz 
de Jaguary era bastante 
tranquila. Os morado-

res, eram parentes ou amigos, e inde-
pendente do grau de parentesco, todas 
famílias se conheciam e participavam 
de diversas atividades em comunida-
de. Thereza Turato Medéia recorda 
que à noite era um hábito reunir a tur-
ma de crianças da Rua Cândido Bueno 
para brincar, pois era muito sossegado 
e não passava carro como ocorre na 
atualidade.

 
“Nós brincávamos de cirandi-

nha, de peteca, esconde-esconde e 
até os nossos pais entravam no meio 
das brincadeiras. Também contavam 
histórias de assombração e depois 

morríamos de medo na hora de dormir. Foi uma 
infância muito gostosa”, destaca Thereza.  

Ela ainda recorda que os pais Carlos Tu-
rato e Oscarlina Pires Turato reuniam as crian-
ças, que eram parentes, assim como as demais 
do distrito, para fazer teatrinhos, em sua casa. 
“Naquela época não tinha distração e minha fa-
mília reunia quase todos da Vila. A gente brinca-
va de teatro o dia inteiro. Meu pai também fazia 
cirquinho com os filhos à noite. A gente sentava 
na sala, meu pai cantava os cânticos de igreja, 
depois fazia algumas brincadeiras e contava his-
tórias”, recorda. 

Na Fazenda Capim Fino, também de pro-
priedade da família, Thereza possui várias re-
cordações, tais como, das procissões que eram 
realizadas em tempo de seca, na década de 30. 
“Quando faltava chuva um colono avisava o 
outro para a reza do terço e quando acabava a 
procissão já chovia. Era uma época muito boa”, 
finaliza Thereza. Na Fazenda Capim Fino de propriedade da família aconteciam as procissões, em tempo de seca, pedindo chuva, na década de 30



Jaguariúna 64 anos
www.estreladamogiana.com.br Set. 2018 |  15

Recordações Cyrilo conta momentos vividos no sítio e na Vila

Com 97 anos de idade, Cyrilo 
Bodini guarda em sua me-
mória as lembranças da in-

fância no sítio, no bairro Capotuna. Numa 
das recordações, ele conta que era costu-
me receber os amigos que iam passear e 
fazer piqueniques, no sítio, que era um lu-
gar muito bonito e cheio de frutas.   

Ainda lembrando dos momentos 
de infância, ele relata que andava a pé cer-
ca de 3 quilômetros para ir até a escola, 
que ficava no meio do pasto, em Guedes. A 
sua paixão por jogar futebol começou aos 
oito anos: ele tinha o hábito de levar uma 
bola na sacola para brincar no recreio. “A 
gente utilizava a árvore de pindaúva como 
trave para jogar com os amigos”, relembra.   

Um fato inusitado marcou tanto a 
sua vida que até hoje ele lembra com or-
gulho e saudade. “Eu era molequinho e 
ainda usava calça curta, quando num jogo 
da Barra contra o Santa Isabel, faltou um 
jogador e me chamaram para jogar. Eu es-
tava sem chuteira e ainda marquei um gol 
para a Barra”, recorda alegre da façanha. 

Segundo Cyrilo, era um tempo 
em que as pessoas andavam muito a pé, 
pois não havia transporte, então, era cos-
tume trazer os sapatos na mão. “Quando 
ia chegando perto da Vila, onde hoje é a 
delegacia, limpava os pés e calçava os sa-
patos”, relata Cyrilo, de um dos costumes 
da época que marcou as vidas de muitos 
jaguariunenses.

Acervo: fAMíliA Bodini

Meu tempo de criança
Cyrilo com cerca 
de 16 anos 
num momento 
de lazer com 
Marica, Adelina, 
Moacir, Bia e 
Lourdes, na 
antiga ponte do 
trem em Guedes



Jaguariúna 64 anos
www.estreladamogiana.com.br  16 |  Set. 2018

A artista e escritora, Le-
ontina Baldassin de 
Godoy eterniza nos 

desenhos e pinturas os vários mo-
mentos vividos nos sítios Colomba, 
Florianópolis e Santa Cruz, e as his-
tórias contadas pelos seus antepassa-
dos. Naquela época, era muito difícil 
registrar os acontecimentos através 
das fotografias, então, na atualidade 
ela se recorda por meio da arte.

Ela retrata com riqueza de 
detalhes situações de trabalho e de 
lazer, desde a colheita da uva, a volta 
da roça, a reza do terço em latim até 
a plantação de arroz. “A minha in-
fância foi na roça, família grande e se 
reunia aos domingos. Embora não ti-
nha o conforto de hoje e a tecnologia, 
era um tempo maravilhoso. A gente 
era feliz, subia em árvores e comia 
muitas frutas”, recorda Leontina. 

Já os finais de semana eram 
bastante movimentados, na área rural 
do distrito. “Eu adorava os domingos, 
nós íamos na missa, conversávamos 
com as pessoas e almoçávamos com 
toda a família. Minha avó Carolina 
Bariza Baldassin levantava às 4h da 
manhã para preparar a macarronada, 
carne, pão e sopa. Além dos parentes, 
chegava à tarde no sítio os vizinhos e 
amigos. A água do rio era tão limpa que 
dava para ver os peixinhos” ressaltou.

Recordações Leontina retrata a infância nos desenhos e pinturas

Eternizando os momentos no sítio

Fragmentos 

O padre Gomes tocava
o sino logo bem cedo
O domingo era lindo 
pois antes da diversão 
É de Deus que se lembrava

Vinha o pessoal da roça 
amarrava bem a mula 
Comprava fumo e aguardente 
mortadela e querosene
Tirava um dedo de prosa 
e despedia da gente 

Dois trechos do livro Viver 
o Mundo Verde do Jaguari 
– Um pouco da história de 
Jaguariúna, de Leontina

Sítio Santa Cruz, no ano de 1966, da Família Baldassin. 
Atualmente, parte do sítio ainda existe, mas o restante da terra 

se transformou em vários bairros, entre eles, Bela Vista II, São 
Francisco, Jardim Venturini e o Parque Luiz Barbosa

Momento de confraternização no 
sítio Santa Cruz: Irmã Lídia, tia Nair 
e Leontina, no ano de 1967

Desenho feito pela artista Leontina e que mostra o dia da colheita da uva

foTo: GiSlAine MAThiAS

Acervo: leonTinA BAldASSin de Godoy

Acervo: leonTinA BAldASSin de Godoy
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Recordações O primeiro emprego foi na indústria Santo Antonio

Maria Juliana dos San-
tos lembra com sau-
dade do tempo de 

criança, quando teve a possibilidade 
de participar das atividades da co-
munidade, brincar e aprender diver-
sos tipos de trabalho. Ela relata que 
ainda criança resolveu ir trabalhar 
para ajudar a sua mãe.  

“Lembro que vinham os ca-
minhões de Guedes cheios de goia-
bada e eu trabalhava na escolha das 
melhores frutas para fazer o doce. 
Um dia o seu Bonetti ficou me obser-
vando de longe trabalhar e mandou 
eu tirar a carteira profissional com 
12 anos”, frisa Juliana, se referindo ao 
seu primeiro emprego na Indústria 
Santo Antonio, cujo proprietário era 
Adone Bonetti. 

Ela conta que teve uma infância 
muito alegre e brincava de casinha, de 
costurar roupa de boneca, de pedri-
nhas e relata que adorava a sua bone-
ca de milho, que era um costume na 
época. “Tive uma infância saudável e 
divertida. Eu cantava no coral da igreja 
já aos quatro anos de idade e ia ao cine-
ma, mas só na matinê para assistir aos 
filmes do Mazzaropi”, recorda.

Ela ainda relata que Laura 
Cristina Marquesini foi a sua pri-

Tempo de alegria e a 
primeira carteira de trabalho 

MAriA JuliAnA doS SAnToS

Maria Juliana ainda guarda a foto tirada quando tinha três anos idade, 
num estúdio em Campinas

Naquela época, menor de idade podia trabalhar para ajudar os pais, e Maria 
Juliana teve a sua primeira carteira de trabalho, aos 12 anos de idade 

meira amiga, e Juliana reforça que 
a amizade teve início ainda criança 
e perdura até os dias de hoje. Como 
sempre gostou de ajudar a família, 

costumava acompanhar os familia-
res no córrego, que ficava onde hoje 
é a Praça Mogi Mirim, para lavar 
roupa, um costume também bas-

tante frequente para a época. “Eu 
sempre gostei de ajudar a minha fa-
mília”, finalizou Juliana relatando os 
momentos alegres da infância. 

Acervo: MAriA JuliAnA doS SAnToS
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A infância de Izeta Pina 
Bordotti foi marcada 
por brincadeiras, mas 

ao mesmo tempo, contou com muito 
trabalho e boas lembranças. Criada no 
sítio do pai José Pina, onde atualmente 
é o bairro 12 de Setembro, ela guarda 
recordações de um tempo feliz. 

“A minha infância foi gostosa, 
pois na roça a gente tinha liberdade. 
Eu gostava dos finais de semana no 
sítio porque a meninada da vizinhança 
se reunia para fazer balanço nos pés de 
manga, era muito divertido. Também 
havia as brincadeiras de roda”, relata.    

O trabalho na roça e em casa 
também faziam parte do seu cotidiano. 
“Cada membro da família tinha a sua 
tarefa. Eu lavava louça, ajudava nos 
serviços de casa e tratava das galinhas e 
das criações. Era uma vida trabalhosa”, 
completa Izeta.  

Ao voltar no tempo, ela recorda 
que não havia televisão e nem luz elé-

Recordações Vida no sítio, muito trabalho e andar a pé

Uma infância feliz 

Turma do ano de 
1949 da escola 
Amâncio Bueno

trica, então, à noite, era colocada uma 
lamparina em cima da mesa, para a re-
alização de atividades, como bordar ou 
consertar roupa, além disso, era costu-
me conversar antes de ir dormir. “Meu 
pai gostava de cantar e em noite de luar 
ia visitar os vizinhos”, frisa. 

Para estudar a sua rotina era 

andar a pé até a escola. “Eu ia a pé até 
o grupo Amâncio Bueno. A gente reu-
nia um grupo de meninas e de meni-
nos para ir estudar, e naquele tempo, 
andava descalço porque ninguém usa-
va calçado, então, quando tinha uma 
sandália no pé era uma maravilha. E 
quando a gente conseguia um carro de 
boi para voltar da escola para a casa 

era uma benção”, relata.

Quando adulta, ela se recorda 
que o marido Irineu Bordotti era muito 
religioso e tinha a tradição de participar 
da encenação da Paixão de Cristo, na 
Semana Santa.  “Era um evento muito 
bonito e essa tradição durou por vários 
anos”, conclui. 

Encenação da Paixão de Cristo, na 
Matriz Centenária de Santa Maria, com a 
participação de Irineu Bordotti   

foToS: Acervo izeTA PinA BordoTTi



Jaguariúna 64 anos
www.estreladamogiana.com.br Set. 2018 |  19

A Fazenda da Barra foi 
destaque como gran-
de produtora de cana-

de-açúcar, algodão, cereais e café. O 
proprietário José Guedes de Souza, 
tetraneto de Barreto Leme e conhe-
cido como Barão de Pirapitingui, 
deixou a fazenda para o filho, José 
Alves Guedes, em 1897.   

Com o fim da escravidão, a 
fazenda recebeu imigrantes e conti-
nuou sendo de grande importância 
para a produção de café e cereais. 
Com o tempo, parte de suas terras 
foram loteadas e vendidas para os 
imigrantes. Já no ano de 1932, a 
fazenda foi adquirida por Joaquim 
Machado de Souza.  

Para os descendentes da Fa-
mília Guedes, a Fazenda da Barra é 
motivo de muita emoção e orgulho 
por sua importância no cenário ru-
ral do Brasil. “Nada mais instigante, 
ao revirar os baús do passado, do 
que encontrar coisas que podem 
falar melhor e com mais precisão 
que nós, do mundo distante ao qual 
buscamos decifrar, coisas que po-
dem descrever como se nesses dias 
estivéssemos abrindo um jornal ou 
uma revista com notícias frescas. 
Com um pouco de imaginação po-
demos sentar em um canto silen-
cioso e viajarmos no tempo, como 
se fôssemos esses antigos leitores 
podendo sentir odores já esque-
cidos e pintando de cores nossa 
memória”, destaca uma das descen-
dentes da Família Guedes, Ana Ma-
tilde Guedes Zagaroli, se referindo 

Gerações da Barra Família Guedes ficou no comando da fazenda até a década de 30

No auge da cana e do café

Acervo: fAMíliA GuedeS

Da esquerda para a direita, em pé: Olívia Penteado Guedes de Assis, Mário Guedes, Alfredo Guedes, Carolina Penteado Guedes de Abreu. Da 
esquerda para a direita sentados: José Alves Guedes Filho, Dona Siomara Penteado Guedes, Isabel Penteado Guedes, Coronel José Alves Guedes, 
Mathilde Penteado Guedes de Moraes. Fazenda da Barra -Jaguariúna, primeira metade da década de 20

ao artigo da revista francesa que 
destaca a movimentação na Barra. 

Ela disse que foi um tempo 
encantado. “Ao revermos as fotos 
e documentos, nós encontramos 
algo que poderia realmente falar 

melhor que nós, uma reportagem 
feita por uma revista francesa, em 
uma sessão, “Le Brésil”, dedicada 
ao nosso país. Foi então que pen-
samos, que dentre todas as histó-
rias que ouvimos e poderíamos 
contar por que não compartilhar 

esse texto e dar a oportunidade de 
nossos contemporâneos pode-
rem também sentar em um can-
to silencioso e se permitir voltar 
no tempo. Nossos sinceros pa-
rabéns à Jaguariúna e sua gente 
querida”, enfatiza.
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Gerações da Barra Publicação francesa elogiou a estrutura da propriedade para a época e destacou a 

Este é o título da publicação 
francesa que destacou em 
suas páginas, a Fazenda da 

Barra. É possível verificar a importância 
desta propriedade não só para a Vila Bueno 
como para o Estado de São Paulo, nos sé-
culos XIX e XX, que até despertou o inte-
resse internacional. Destacamos alguns 
trechos traduzidos da matéria publicada 
na França.  

“Entre as fazendas remarcadas do 
Estado de São Paulo está a fazenda da 
Barra no município de Mogy Mirim, es-
tado de São Paulo, cujo proprietário é o 
Sr. José Alves Guedes.

Ela está localizada numa posição 
esplêndida a 565 metros acima do nível 
do mar, mede 1500 alqueires e somen-
te 150 são utilizados para a cultura do 
café. Há também 218.720 pés de milho, 

feijões, arroz e outros c e re ai s ,  a ssi m 
c o m o  l e g u m e s  p a ra  c o n su m o  d a 
f az e n d a .  O  re st a n t e  d a  p ro prie-
dade inclui pastagem e floresta . 
Sem levar em conta o pessoal do escri-
tório e a parte administrativa, há 65 fa-
mílias de colonos a maioria é composta 
por italianos originários de Treviso. 
Cada colono recebe 14$000 réis para 
cuidar de 1000 pés de café nos terrenos 
de boa qualidade, sem pedregulhos, e 
20$000 réis quando o solo não o é; 120 
réis para cada novo pé de café e 500 réis 
para cada alqueire (15ks) de café reco-
lhido.

O colono doente é exonerado do 
serviço até a sua completa cura. Há 
criação de gado e atualmente existem 
308 animais da raça bovina, 96 da raça 
equina, 129 da raça ovina e ainda bodes 
e porcos.

Le Brésil: Fazenda da Barra 
Acervo: TexTo TrAduzido e iMAGenS: ricArdo GuedeS zAGAroli

Original da 
publicação 
sobre a 
Fazenda 
da Barra

O transporte foi 
efetuado por 88 bois 
e foram percorridos 8 
quilômetros durante 
15 dias, com peso 
aproximado de seis 
toneladas
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de José Alves Guedes

Acervo: fAMíliA edeMur JoSé de SouzA

Alguns homens que realizaram o feito de trabalhar no transporte da tora: 
José Firmino de Souza, Antonio Firmino, Antonio Toledo, Benedito José de 
Souza e Joaquim de Andrade

Original da publicação sobre a 
Fazenda da Barra
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importancia da fazenda para o Estado de São Paulo

A fazenda tem uma estação ferroviá-
ria em sua propriedade que faz ainda serviço 
público da Mogiana. E tem o nome de seu pro-
prietário Guedes.

O rio Camanducaia percorre à esquerda 
da fazenda e, em certos locais,  atravessa-a dan-
do-lhe um encantamento realçado pela beleza de 
um pequeno lago e de um vasto viveiro de peixes. 
O proprietário José Alves Guedes, irmão do sau-
doso Alfredo Guedes, que foi Ministro da Agricul-
tura, possui um caráter integro no mundo políti-
co brasileiro. Jovem inteligente, de uma família 
de São Paulo, distingui-se por ser muito amigo 
dos italianos e seus descendentes.

Há muitos anos que as famílias dos colo-
nos vivem nesta fazenda e são tratados de uma 
maneira filial. Muitos colonos que saíram da 
fazenda são agora pequenos proprietários ou 
negociantes e conservam uma veneração pelo 
proprietário.

O Sr. José Alves Guedes é com efeito o 
amigo de numerosas pessoas, que po-
dem contar com sua ajuda e seu apoio 
eficaz nos momentos de infelicidade. 
A importância da Fazenda da Barra, tanto do 

ponto de vista do entendimento e pela sua gran-
de produção, a faz uma das primeiras do Esta-
do de São Paulo.”

TransporTe

Setembro de 1922. O carreiro José Firmino 
de Souza e outros homens do Distrito de Jaguary 
enfrentaram um grande desafio ao transportar 
no carro de boi uma enorme tora. Mesmo com o 
passar do tempo esse feito ainda está na memó-
ria dos moradores mais antigos de Jaguariúna. 

A tora de madeira tinha diâmetro de 
dois metros por aproximadamente cinco me-
tros de comprimento, e pesava mais ou menos 
seis toneladas. O transporte necessitou de 44 
juntas de bois, ou seja, 88 bois para dar con-
ta da carga. Foram 15 dias de muita luta, num 
percurso de 8 quilômetros, que consistia da 
Fazenda da Barra até a serraria.

  
“A história que meu avô José contava, era 

de que foi aberta uma trilha na mata para o José 
Alves Guedes conseguir chegar até o local do 
corte da árvore. Depois, aqui em Jaguariúna, ela 
foi cortada na serraria de Bibiano Jasso”, comple-
tou a neta Miriam Souza Zanon.   



Jaguariúna 64 anos
www.estreladamogiana.com.br  22 |  Set. 2018

“A Fazenda da Barra ganhou 
consecutivamente durante 
12 anos o Prêmio de Produ-

tor Rural do Estado de São Paulo, por melhor 
qualidade do milho”, relata Carlos Paoliello 
Machado de Sousa, conhecido por Carlão Bar-
ravento, neto de Joaquim Machado de Souza, 
que adquiriu a propriedade no ano de 1932. 
Ele conta que o milho produzido na fazenda 
era vendido para a Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral (CATI), com o intuito 
de uso para sementes. 

Segundo Carlão o seu avô optou pela 
compra da Barra pela quantidade de água. 
Nessa época, a fazenda iniciou uma nova fase 
com outros tipos de cultura: milho e algodão, 
e houve um maior incentivo para o trabalho 
de meeiros. 

Ele relata que o avô morreu muito cedo, 
com 46 anos e o seu pai, Darcy Machado de 
Souza, que estava recém-formado como agrô-
nomo e trabalhando na Mogiana em reflores-
tamento de eucalipto, assumiu a fazenda. E 

ficou no comando de 1947 a 63.  

“A nossa infância era muito feliz. Eu 
lembro com saudade do Floriano Lima, que 
foi administrador da Fazenda e da convivên-
cia com os filhos dos meeiros e dos empre-
gados. Na época da colheita, eram aquelas 
montanhas de algodão e de milho colocados 
para secar e o terreiro ficava cheio de gente 
trabalhando. Também lembro dos 120 pés de 
jabuticabeiras, plantados pelo Barão de Gue-
des”, conta. 

Gerações da Barra Família Guedes vendeu a propriedade em 1932 para Joaquim Machado de Souza e a 

Uma fazenda 
rica em histórias 
e cercada de 
mistérios

Momento de trabalho na horta da fazenda com a realização de plantio 
de mudas e cuidados com as verduras  
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Carlão relata que as crianças ti-
nham medo de assombrações porque 
vivenciaram várias situações. Os filhos 
de Joaquim Machado de Souza e de-
mais parentes, em torno de 70 pessoas, 
se reuniam na fazenda para passar as 
férias de fim de ano que duravam cerca 
de três meses, e existem muitos relatos 
de fatos inexplicáveis na Barra. 

“Tem uma história verídica e in-
contestável. Naquele tempo não tinha 
televisão e os mais velhos ficavam con-
versando e jogando baralho. O telefone 
tocou e minha tia Janda, foi atender e 
a mulher de cor-de-rosa estava sentada 
numa das camas. Ela desmaiou e de-
pois ligaram na Telefônica para saber 
quem tinha ligado e descobriram que 
ninguém ligou para a fazenda nas últi-
mas duas horas”, conta. 

Outro fato se refere a amiga de 
uma das suas tias, que toda vez que 
vinha para a Fazenda, a mulher de 
cor-de-rosa visitava o seu quarto à 
noite. Ela via a imagem nitidamente. 
“Já a tia Jô, que dormia sempre no úl-
timo quarto, viu por várias vezes uma 
freira vindo de cima do teto e descen-
do para o chão. Também se escutava 
muito barulho de correntes se arras-
tando”, salienta.  

Também está no imaginário 
das pessoas, a história da empregada 
que ficou grávida de um dos filhos do 
Barão de Guedes e se matou na dis-
pensa do lado da cozinha. Desde en-
tão, uma mancha de sangue ficou no 
chão e mesmo lavando e passando 
produtos, nunca conseguiram retirá-la 
do local.  

Assombrações na Barra 
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Carlão conta que em 1888, 
foi realizada a inauguração da sede 
da Fazenda da Barra, com uma ca-
racterística muito incomum para 
a época, pois usava os recursos hí-
dricos de um córrego para a movi-
mentação de maquinário e de hi-
giene na sede. Já a roda d’água, era 
responsável por bombear água mi-
neral para o abastecimento da casa 
sede da fazenda. 

O sistema funcionava da se-
guinte maneira, como conta Carlão, 
o córrego desembocava em canais 
construídos em alvenaria, que con-

duziam a água para turbinas insta-
ladas nas tuias e serviam para mo-
vimentar o maquinário, que atendia 
desde a serraria até descascar milho. 

A água também era do milho 
desviada para a sede através de du-
tos onde eram conduzidos os deje-
tos para o rio, além disso, o fogão de 
lenha aquecia a água para o banho. 
“Foi uma fazenda muito moderna 
para a sua época, em função de um 
projeto feito pelo engenheiro ale-
mão Guilherme Giesbrecht, que 
também foi responsável pela planta 
da Vila Bueno”, conclui.

Estrutura Roda d’água é um dos 
símbolos da fazenda e mostra 

quanto era importante esse 
recurso para o movimento da 

Fazenda da Barra

Imagem retrata a antiga fase da Fazenda da Barra, quando o carro de boi ainda era 
utilizado para o transporte de madeira e outros produtos
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fazenda iniciou uma nova fase

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS
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A Fazenda da Barra faz 
parte da vida de mui-
tas pessoas, nos mais 

diferentes momentos. Para alguns, 
o local era uma forma de trabalho, 
para outros era um lugar cercado 
de mistérios e ainda existem aque-
les que tinham a fazenda no imagi-
nário, de ouvir as histórias dos seus 
antepassados. 

Maria Pinto Catão Bonini 
recorda que o avó José Pinto Catão 
veio de Portugal para o Brasil com 
a família, e entre os filhos estava o 
seu pai Antonio. “Na Fazenda da 
Barra, meu pai trabalhava na sede e 
os irmãos e os meus avós se dedica-
vam a lavoura”, conta Maria. Os co-

lonos plantavam cana-de-açúcar, 
cereais e café. 

Ela se recorda que o pai teve a 
oportunidade de estudar com os fi-
lhos do Barão José Guedes de Souza. 
“Ele aprendeu muito com os fazen-
deiros e foi sempre incentivado para 
os estudos. O meu pai fez a primeira 
eucaristia na Fazenda da Barra, na 
Capela Santa Isabel, em 1918. E faz 
100 anos que eu guardo esse certifi-
cado”, conta Maria completando que 
quando a Família Guedes começou 
lotear as terras da Fazenda da Barra, 
o seu pai adquiriu um sítio no Bom 
Jardim. Nessa época, muitos imi-
grantes aproveitaram para comprar 
terras da fazenda.

Gerações da Barra Em diferentes épocas, pessoas vivenciaram o dia-a-dia da fazenda e contam momentos 

Encanto, histórias e trabalho
foTo: GiSlAine MAThiAS

foTo: liBerATo BAriSon

foTo: GiSlAine MAThiAS

Juvenal Macedo Filho ini-
ciou o seu trabalho no ano de 1961 
e permaneceu na Fazenda da Barra 
até 2000. “Era um lugar bonito e a 
gente fazia plantação de milho e de 
algodão”, recorda Juvenal se referin-

Para Liberato Mauro Barison, 
a Fazenda da Barra até este ano fazia 
parte do seu imaginário. “Me recordo 
que minha mãe Irma Canisella Bari-
son falava que havia estudado no pri-
meiro e segundo ano do primário na 
Fazenda da Barra. O terceiro e quarto 
anos foram feitos em Mogi Mirim, e ela 
tomava o trem na Estação de Guedes. 
Ela nasceu num sítio em 1926”, conta o 
filho Liberato. 

No dia da inauguração da pri-

meira fase de restauro da Fazenda, 
ele teve pela primeira vez a opor-
tunidade de conhecer a Barra. “Foi 
maravilhoso. Quando eu era peque-
no vínhamos visitar meus avós e pas-
sávamos em frente a roda d’água e 
eu ficava encantado. Tenho 68 anos, 
nasci e sempre morei em São Paulo, 
mas tenho casa em Jaguariúna há 40 
anos e a três, eu e minha esposa Ân-
gela Maria Guida Barison resolvemos 
morar definitivamente nessa cidade”, 
relata Liberato.

Saudade Imaginário

do ao período 
de destaque da 
fazenda. 

Ele con-
ta que mudou 
para Guedes, 
em 1952, e 
mora nesse 
mesmo bairro 
até os dias de 
hoje. “Era um 
lugar bonito, 
poucas casas e 
sempre tinha 
movimento. Na 
fazenda acon-
teciam jogos de 
futebol e aos 
domingos eram 
as matinês com 
bailes e a turma 
cantava. Meus 

filhos foram criados na fazenda. As 
6h tocava o sino na capela e o ad-
ministrador dava as orientações do 
trabalho, e trabalhava até às 18h. E 
agora, eu tenho saudades dos cole-
gas”, relata Juvenal.
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Uma nova etapa da Barra
A Fazenda Barra pro-

mete nesta nova etapa 
encantar as novas gerações e in-
centivar o resgate das memórias 
dos antigos moradores. A primei-
ra fase de obras, entregue para 
a população no dia 16 de junho 
deste ano, pela Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da Secretaria 
de Turismo e Cultura, consistiu 
no restauro da Capela de San-
ta Isabel, revitalização de uma 

edificação para sediar a parte 
administrativa e o canil da Guar-
da Civil Municipal, limpeza da 
área, controle de pragas, criação 
de pontes ecológicas e da trilha 
Caminhos da Barra, e a preser-
vação da parte botânica.

Já o projeto de restauro da 
segunda fase, que compreende 
a sede da fazenda e os galpões I 
e II, já está em fase de início da 
obra.

Atores vestidos com roupas da época realizaram intervenção 
artística na inauguração da primeira fase de restauro

Sede da Fazenda Barra integra 
a segunda fase de restauro que 

deve ter início em breve

foToS: GiSlAine MAThiAS

especiais de um tempo que marcou suas vidas
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Literatura Versos que retratam o dia a dia

Um barbeiro poeta
Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS
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Bega exerceu 
a profissão de 
barbeiro. Na foto 
aparece Mimi 
Poltronieri, Emílio 
Bergamasco Filho 
e na cadeira está 
Inho Poltronieri

O barbeiro José Sebastião Bergamasco, conhecido por 
Bega, destacou as belezas de Jaguariúna, relatou 
amores e exaltou algumas personalidades da cida-

de, em várias poesias, que foram eternizadas em 1985, com o lan-
çamento do livro Longe dos Olhos. Com talento para a escrita, ele 
chegou a escrever em torno de mil poesias.

O livro traz em uma de suas páginas o depoimento de Bega 
sobre a família e seu amor por Jaguariúna. “De meu pai Emílio Ber-
gamasco, herdei o gosto pelo saber e a alegria de viver. De minha 
mãe, herdei a humildade e fé. Nasci em Jaguariúna, em 1926, às 
margens do rio Jaguari e em contato com a natureza fascinante e 
bela, minha alma sonhadora pôde sentir todas as emoções possí-
veis, o que marcou sutilmente minha existência pacata e delineou 
o meu destino”, disse Bega. 

 
Além de ressaltar as belezas de Jaguariúna, ele destacou em 

suas poesias, pessoas conhecidas na época, como, o jogador de 
futebol Zelão, as dores de amor, o velho Jatobazeiro usado como 
inspiração para uma história de amor, lembranças de infância e 
uma homenagem à padroeira Santa Maria. Além do Brasil, existem 
exemplares do livro nos Estados Unidos, Itália, Argentina e Para-
guai. No dia 28 de novembro de 1990, Bega faleceu aos 65 anos de 
idade, mas deixou um legado para os jovens escritores. 

Engastada entre vales verdejantes, 
como uma joia rara e pequenina 
com o seu rio de águas marulhantes, 
dando volta à cintura da colina....

Rodeada de montanhas ondulantes, 
sua beleza esplêndida combina 
com as flores, as rosas farfalhantes 
esparsas pelo vento na campina

Quando a tarde no acaso vai morrendo, 
e, lentamente, o sol vai-se escondendo
atrás do culto estático da serra, 

Jaguariúna é um presépio santo 
que tem a silenciosa paz e o encanto
de um pedaço de céu aqui, na terra....

Jaguariúna

Bega, escreveu de Jaguariúna com sentimento de amor e 
deixou um legado para os jovens escritores
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Jaguariúna vem sen-
do, ao longo da sua 
história, cenário 

para a locação de filmes e no-
velas. Essa tradição começou 
quando Jaguariúna ainda re-
cém-emancipada, recebeu 
uma equipe da Companhia 
Cinematográfica Universal In-
ternational Pictures, dos Esta-
dos Unidos, no final de 1955. O 
elenco permaneceu na cidade 
durante um mês.

As filmagens foram re-
alizadas nos rios Jaguari e Ca-
manducaia, na mata da Fazenda 
Santa Úrsula e no sítio da família 
Murer. O filme destacava os mis-
térios da Floresta Amazônica e 
tinha o título ‘Curucu, Beast of 
the Amazon’ (Curuçu, o Terror 
do Amazonas). No elenco, a atriz 
Beverly Garland e o ator John 
Bromfield. 

Muitos jaguariunenses 
colaboraram com as filmagens 
e alguns ajudaram até na cons-
trução de cenários, entre eles, 
Sebastião Ferminio de Souza. 
Os outros atuaram como figu-
rantes, e um deles foi Gerado 
Preto de Godoy. Os animais 
para gravação vieram do Zoo-
lógico de São Paulo. 

De acordo com Leonti-
na Baldassin de Godoy, o ma-
rido Geraldo, comentava que 

o difícil era correr descalço so-
bre os espinhos de bacaúva na 
mata da Fazenda Santa Úrsula. 

Jaguariúna voltou a ser 
cenário da sétima arte, no ano 
de 1974, com o filme ‘Sedução’ 
trazendo no elenco: Sandra 
Brea, David Cardoso, Dioniso 
Azevedo e Ney Latorraca e teve 
como local de filmagens a Fa-
zenda Santa Úrsula. 

Já em 1976, foi a vez da 
produção do filme ‘O Mulhe-
rengo’ chegar na cidade para 
gravar as cenas e um dos locais 
utilizados foi a Praça Umbelina 
Bueno. Integraram o elenco, 
Edwin Luisi, Nádia Lippi e He-
lena Ramos.  

A cidade também se-
diou a gravação de várias no-
velas, entre elas, A História de 
Ana Raio e Zé Trovão, pela TV 
Manchete, em 1991, que movi-
mentou a cidade durante cerca 
de 40 dias. 

O momento mais mar-
cante foi um desfile equestre 
que recepcionou as caravanas 
de rodeio e aconteceu com a 
participação de vários artistas, 
no Centro Cultural. No elenco: 
Ingra Liberato, Almir Sater e 
Angela Leal. Foram gravados 
os últimos 30 capítulos da no-
vela, em Jaguariúna.

Cinema e TV Jaguariúna foi cenário para gravações de novelas e filmes

Luz, 
câmera 
e ação

Acervo: leonTinA BAldASSin de Godoy

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS
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Ingra Liberato, que interpretava Ana Raio, mostrou muita simpatia no desfile que aconteceu no Centro Cultural

Atriz Angela Leal, que interpretava a velha Biga, divertiu o público durante gravação 
no desfile das caravanas de rodeio

Cartaz do filme norte-americano gravado em Jaguariúna, na década de 50. Geraldo aparece de 
costas segurando a lança
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Trun, Caçadores de 
Vampiros, Máfia em 
Jaguariúna 1 e Máfia 

em Jaguariúna 2 – A Volta do Boto. 
Esses foram os títulos dos quatro 
filmes produzidos por um grupo de 
jaguariunenses, que usou a criativi-
dade e o bom humor para a realiza-
ção de gravações de longas-metra-
gens em VHS, no final da década de 
80 e início dos anos 90.  

Carlitão, Tulio Faria, Rei-
naldo Chiarotti, Douglas Machado 
e Divino Lopes foram alguns dos 
moradores que se transformaram 
em atores. Como os filmes tinham 
um lado de humor, os nomes dos 
personagens também eram bem 
criativos, como, Boto Mineiro, Car-
lão Maçaneta e professor Vicente 
Esbornio. 

A ideia nasceu numa brin-
cadeira durante conversa entre 
amigos, e quando conseguiram 
emprestar uma câmera, que na 
época era cara, começaram as 
filmagens. O filme Trun contou 
com 20 pessoas no elenco e foi 
lançado em 1988. Depois vieram 
Caçadores de Vampiro (1990), 
Máfia em Jaguariúna (92) e Má-
fia em Jaguariúna II – A Volta do 
Boto (1994), que contou com a 
maior participação de elenco, 

reunindo 80 pessoas entre ato-
res, técnica, figurantes e inte-
grantes da direção. 

O diretor Adriano Poltronie-
ri conta que cada filme demorava 
em torno de seis meses para ficar 
pronto, entre gravação, edição e 
lançamento. “Não havia cronogra-
ma porque a gravação era feita de 
acordo com a disponibilidade das 
pessoas, pois eram voluntárias”, sa-
lienta Adriano. 

Ele conta que a edição era 
feita com dois videocassetes, com 
corte seco, além de utilizar o apa-
relho de som para colocar música e 
fazer a trilha sonora, pois não havia 
ilha de edição. “Era gostoso, porque 
a gente dava muitas risadas por trás 
das câmeras, e inclusive algumas 
cenas erradas foram mantidas, pois 
na época, não pensava em divulgar 
para as outras pessoas e nem tinha 
internet”, frisou. 

Os filmes foram guardados 
em DVDs e aconteceram exibições 
no Centro Cultural e no Teatro Mu-
nicipal Dona Zenaide. “O pessoal 
se divertia porque conhecia os ato-
res”, frisou Adriano completando 
que o mais importante foi a união e 
o fortalecimento da amizade entre 
as pessoas.

Diversão Produções foram marcadas pela criatividade e bom humor  

Jaguariunenses se 
transformam em atores

com Pezão, Rozinha, Lile, Aleixo, 
Reinaldo, Carlitão e grande elenco __ 

filme de Adriano Poltronieri_

Se o comando tático não resolver, se a polícia falhar e o 
mau prevalecer. Só um homem, então, poderá combater 
o crime sem solução, em rumo ao desconhecido, seu 
nome é Toni Baldini o “TRUN”.

1988 –Filme 
e roteiro de 
Adriano 
Poltronieri, 
direção de 
Bilo e camera 
Fred.

Um Vampiro faz sua primeira vítima e o namorado dela 
“San Pick” vai buscar ajuda com um caçador de 
vampiros o “Professor Vicente Esbornio” que forma uma 
equipe para tentar caçar o terrível Monstro.

1990 –
Filme, 
direção, 
roteiro, 
efeitos 
especiais e 
fotografia de 
Adriano 
Poltronieri.

com Carlitão, Túlio R S de Faria, Reinaldo Chiarotti, Douglas Machado, 
Divino Lopes e grande elenco __ filme de Adriano Poltronieri __

O mafioso “Boto Mineiro” decide se isolar no ramo do tráfico de 
drogas, para esta finalidade ele contrata o “Crânio Vermelho”, 
cientista louco da recém extinta URSS, para que com sua mais nova 
invenção bélica destrua o seu maior rival e a polícia de Jaguariúna. 
Então, o delegado Carlão Maçanetta vai reunindo elementos o mais 
rápido possível para não deixar a cidade indefesa.

1992 – Direção, roteiro, efeitos especiais e edição de Adriano Poltronieri.

com Carlitão, Túlio Faria, Reinaldo Chiarotti, Douglas Machado, 
Divino Lopes e grande elenco __ filme de Adriano Poltronieri __

Este filme é a continuação de “Máfia em Jaguariúna”. A 
continuação dá conta do regresso do terrível Boto Mineiro, o 
vilão juntamente com as maquinações do cientista louco Crânio 
Vermelho envolvidos em tramas mirabolantes para destruir o 
delegado Carlão Maçanetta.

1994 – Filme, direção, roteiro, 
efeitos especiais e fotografia de 
Adriano Poltronieri.

Capas 
dos filmes 
mostram 
algumas 
cenas 
retratadas 
nos filmes 
produzidos 
em 
Jaguariúna

Acervo: AdriAno PolTronieri
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Conhecido pelo apelido de Chafi, o morador de Ja-
guary, Serafim Abib era um apaixonado pela foto-
grafia. Na sua juventude, gostava de fotografar tudo 

que acontecia no distrito, desde as primeiras comunhões, casa-
mentos, desfiles escolares, paisagens e a praça da igreja. 

E em muitas fotos, costumava subir na torre da igreja para 
ter uma visão mais panorâmica dos acontecimentos e dessa, 
maneira, nos deixou registros de como era o centro histórico de 
Jaguariúna. 

Numa época, em que não existia o hábito de tirar fotos, ele 
foi responsável pelo maior registro fotográfico de Jaguariúna das 
décadas passadas, mostrando detalhes do cotidiano, do modo 
de viver do jaguariunense e de suas festas. 

Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1924, em Campinas, 
e pertencia a uma das famílias libanesas que morava no distrito, 
se casando em 5 de julho de 1962, com Idalina de Souza Abib. 

Os seus registros, na atualidade, são responsáveis por aju-
dar a construir e perpetuar a história de Jaguariúna. As fotogra-
fias, têm esse significado, o de eternizar momentos. A sua cole-
ção na Casa da Memória reúne mais de 350 imagens. 

Além do hobby pela fotografia, ele jogou futebol, foi ve-
reador por duas legislaturas (como voluntário e sem remunera-
ção), se formou bacharel em Direito e trabalhou em vários lo-
cais e serviços, sendo funcionário do Instituto Brasileiro do Café, 
como fiscal federal. 

Registros São mais de 300 imagens da antiga Jaguariúna

A fotografia como hobby

Momento importante para a carreira de Chafi 
quando se formou no ano de 1952, como 
bacharel em Direito, na Faculdade de Niterói
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Gostava de jogar futebol apenas como 
diversão e de forma amadora

O fotógrafo Serafim 
Abib, num momento de 

descontração, andando de 
bicicleta pela rua Cândido 

Bueno, em 1950, onde 
mostra a tranquilidade do 

centro do distrito
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Na era da máquina de 
escrever, a datilo-
grafia se tornou um 

importante aliado ao surgimento 
de novas oportunidades de apren-
dizado e emprego. A primeira Es-
cola de Datilografia de Jaguariúna 
foi implantada pelo Padre Gomes e 
as aulas aconteciam no Salão, onde 
atualmente funciona a Creche San-
to Antonio. Maria Helena Borges 
da Silva, conhecida como Marlene 
Borges, assumiu a função de pro-
fessora em setembro de 1974, no 
lugar de Carmem Maria dos Santos, 
com quem aprendeu a profissão. 

“Quando entrei eram sete 
máquinas, mas com o tempo, o 
Padre Gomes foi adquirindo mais 
equipamentos e chegamos a ter um 
total de 30. Na época, nós fechamos 
um contrato com a Prefeitura e pas-
samos a atender de 80 a 150 guardi-
nhas por ano”, relata Marlene.  

Os alunos, com idade a partir 
dos 11 anos, aprendiam a redigir to-
dos os tipos de cartas e documentos, 
ofícios, memorandos, atestados, con-
tratos, atas e recibos, e usavam desde 
papel carbono, estêncil até pautado. 
Primeiro veio a máquina manual, de-
pois a elétrica e eletrônica. Com o cer-
tificado, era possível arrumar emprego 
em diversos locais, como, escritórios, 
cartórios, clínicas e bancos. 

“Ter um diploma de datilo-
grafia era uma honra muito grande, 
pois mostrava que estava pronto 
para o mercado de trabalho”, ressal-
ta Marlene. Ela salienta que o curso 
era tão importante, por reprovar, 
na prova prática, candidatos em 
concursos públicos. De 1974 até 
2002, 5.912 alunos passaram pelas 
aulas de datilografia, em Jaguariú-
na. Na atualidade, em alguns casos, 
as pessoas ainda utilizam as velhas 
máquinas de escrever.

Datilografia As aulas aconteciam no Salão do Padre

No tempo do carbono e da 
máquina de escrever

Professora Marlene com a aluna Stefani 
Scareli durante aula na Escola de 
Datilografia no Salão do Padre

Acervo: MArlene BorGeS dA SilvA

Acervo: MArlene BorGeS dA SilvA

Certificado 
de 
conclusão 
do curso de 
dezembro 
de 1976, e 
assinado 
pelo Padre 
Gomes
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Futebol Atleta começou no União e foi jogar no Vasco e São Paulo

O j a g u a r i u n e n s e , 
João Gualberto 
Pires começou a 

carreira de jogador no Vasco 
da Gama, mas a sua trilha no 
esporte, iniciou no futebol de 
Jaguariúna, no União Esportiva 
Jaguariense. “Os jogos aconteciam 
quase todos os domingos. Tinham 
os times infantil e juvenil e o ama-
dor que disputava o Campeonato 
da Região, e jogava contra várias 
equipes, entre elas, Santa Sofia de 
Pedreira, Atlético Floresta de Am-
paro e Mogi Mirim. O futebol era 
bem concorrido naquele tempo. 
Os empresários assistiam aos jo-
gos da garotada, e aqueles que se 
destacavam iam para São Paulo e 
Rio”, relata Gualberto.

Ele foi descoberto quando 
jogava no União, no ano de 1951, 
e foi convidado para fazer teste 

no Vasco da Gama. Depois disso, 
conquistou altos voos na carrei-
ra, mas Jaguariúna sempre esteve 
presente em sua vida. Ao recordar 
do tempo de adolescência, ele 
lembra do jogo entre casados e 
solteiros, quando os times saiam 
do jardim em desfile até o campo, 
com o acompanhamento de ban-
da de música, chamando a torci-
da. “O futebol era o divertimento 
aos domingos, uma opção de la-
zer e recreação”, salienta. 

Depois do Vasco, ele pas-
sou pelo São Paulo, onde jogou no 
profissional de 1958 a 60, e em se-
guida teve passagem no Noroeste, 
sendo que encerrou a carreira em 
1965. Um fato que marcou a sua 
vida foi quando jogou na preli-
minar do jogo do Brasil contra 
a Argentina, em 1957, na estreia 
de Pelé, com 16 anos. 

Um jaguariunense 
no profissional

Gualberto Pires, no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em 1957, no  Estádio de São Januário

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS/coleção João GuAlBerTo PireS

Equipes do União Esportiva Jaguariense, nas categorias principal, aspirante e juvenil, 1955. Era 
uma tradição ter o jogo entre casados e solteiros, e todos seguiam da Praça Umbelina Bueno até 
o Campo do União com a banda de música tocando chamando a cidade e sua torcida para o jogo

Da esquerda para a direita em pé: Geraldo, Sarará, Paulo, Ademar, Gualberto Pires e Diógenes. 
Agachados: Cordeiro, Valter, Osvaldo Bifani, Freire e Glaúco. Time São Paulo Futebol Clube. 
Estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, em maio de 1959

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS/coleção João GuAlBerTo PireS Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS/coleção João GuAlBerTo PireS
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Culinária Bar das Frachetta fazia sucesso entre os moradores do distrito

O Bar das Frachetta era 
famoso no Distrito 
de Jaguary por ofere-

cer deliciosos doces. Localizado na 
rua Alfredo Engler, atraia a atenção 
dos moradores com receitas casei-
ras e saborosas, que iam do rocam-
bole de bananada, bolo branco, pu-
dins, queijadinha, bom-bocado até 
a bolacha de nata.

Segundo relata Hermelindo 
Poltronieri Junior, o Bilu, toda sex-
ta-feira, era dia de fazer os doces, 
que eram muito cobiçados pelos 
moradores. Ele conta que o diferen-
cial era a utilização de produtos na-
turais e recordou do doce chamado 
Brevidade, feito de araruta, que era 
o carro chefe. 

Ele recorda que um ingre-
diente bastante usado nas recei-
tas era o coco fresco, quebrado e 
descascado à mão pelas Frachetta 
para fazer queijadinhas, cocadas e 
outros doces. “Na segunda-feira só 
sobrava suspiro na prateleira do Bar 
das Frachetta”, salienta. 

Para assar os quitutes era 
utilizado um forno enorme à lenha 
construído com tijolo, que também 
torrava amendoim em casca. O 
estabelecimento comercial ainda 
vendia cigarros, charutos, bebidas, 
azeitonas, lanches, balas e frios. 

A tradição dos doces

Maria Luppi Frachetta, com as filhas, netos e genros num momento de encontro de família, no ano de 1928

Acervo: fAMíliA BerGAMASco

Caderno resistiu ao tempo e ainda é possível ver algumas receitas que eram 
preparadas pelas irmãs Rina e Idalina Frachetta
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Passado e Presente A ferrovia sempre esteve presente na história da cidade 

Quando a estação de Jaguary 
foi desativada surgiu um 
novo traçado da estrada de 

ferro que resultou na construção de dois 
pontilhões, na rua Cândido Bueno. Todo 
o trecho e a nova estação de Jaguariúna, 
atual Centro Cultural, foram inaugurados 
em 15 de dezembro de 1945. Já em 1978, a 
linha foi desativada e na década de 80, os 
pontilhões se tornaram sérios problemas 
para o progresso de Jaguariúna. Era co-
mum, caminhões ficarem entalados em 
um dos pontilhões, que era mais baixo.  

Em 26 de julho de 1983, por meio 
do decreto 960, a área do pontilhão e da 
estrada de ferro, de propriedade da Fe-
pasa, era declarada de utilidade pública 
para fins de desapropriação. Nesse mes-
mo ano, os dois pontilhões foram implo-
didos e surgiram as duas avenidas. Em 6 
de outubro de 2006, foi inaugurada a nova 
ponte para a passagem da Maria Fumaça, 
que agora é um dos principais atrativos 
turísticos de Jaguariúna.

As etapas 
do velho 
pontilhão

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS foTo: GiSlAine MAThiAS
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Passado e Presente Prédios antigos ligados a história da cidade  

Um marco da fundação de Jaguary 
A Matriz Centenária de Santa Maria é um marco impor-

tante e histórico na fundação de Jaguariúna. O início da 
construção foi em 1889, a pedido do fundador Amâncio 

Bueno, no estilo gótico-bizantino e a inauguração ocorreu nos dias 
12 e 13 de janeiro de 1895. A matriz permanece sem sofrer mudanças 
em sua estrutura arquitetônica, mas o entorno passou por transfor-
mações. Na foto é possível comparar o centro antigo com a fase atual. 

Uma escola de 
muitas histórias 

O Grupo Escolar de Jaguary foi criado em março de 
1932, mas em 1944, recebeu o nome de Amâncio Bueno, em 
homenagem ao fundador de Jaguariúna. Já 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, o prédio sedia parte da es-
trutura da Prefeitura de Jaguariúna e o Gabinete do Prefeito.  

Acervo: fAMíliA GiAcoMo ferrAri

foTo: GiSlAine MAThiAS
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Passado e Presente Cândido Bueno e Alfredo Engler são destaques

No decorrer dos anos, 
o centro de Jaguari-
úna foi passando por 

transformações e, através de fotos, se 
torna possível verificar as mudanças 
trazidas com o tempo, em duas im-
portantes ruas da cidade. 

A Rua Alfredo Engler foi 

marcada no passado por grande 
movimentação, pois abrigou vá-
rios estabelecimentos comerciais, 
como, cinema, centro telefônico e 
salão de bailes. Na foto de 1920, re-
gistro do desfile de escoteiros das 
Escolas Reunidas de Jaguary. E na 
outra foto, a rua, no mesmo ângulo, 
em 2018. 

Ruas do centro e a ação do tempo 

foTo: GiSlAine MAThiAS

A Rua Cândido Bueno, que já sediou desfi-
les cívicos e Cavalaria Antoniana, continua sendo 
palco de manifestações culturais e esportivas. O 
antigo registro fotográfico mostra o acompanha-
mento do enterro de José Pires Júnior, em 2 de no-
vembro de 1956. Na outra foto, a rua Cândido Bue-
no na fase atual.  

Acervo: cASA dA MeMóriA PAdre GoMeS
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Depoimentos Hoje, eles são jaguariunenses de coração

Minha 
paixão por 
Jaguariúna...
Eles vieram de diversos cantos do Brasil e até 
de outros países, e acabaram encontrando 
em Jaguariúna o lugar perfeito para fixar 
residência. Hoje, eles já podem dizer que são 
jaguariunenses de coração e contribuem para o 
crescimento de Jaguariúna. 

José Bueno da Silva tem 100 anos e metade da 
idade foi vivida em Jaguariúna. “Quando mu-
dei para o bairro São João era tudo mato e só 

tinha uma castanheira, minha casa foi uma das 
primeiras a serem construídas e eu vi o bairro 

nascer”, conta José.

Ele destaca que a maneira de tratar do povo de 
Jaguariúna o cativou. “As pessoas me estimam. 

Então, dou muito valor nas amizades. Eu fui 
criado em Bueno Brandão, mas depois de 

conhecer Jaguariúna, não penso em retornar 
para a minha cidade natal”. 

José ainda mostra muita disposição, pois cuida 
da horta em frente à sua casa, e tem muita 

habilidade para lidar com a terra, além disso, 
possui o hábito de encontrar os amigos no 

quiosque na Praça Umbelina Bueno.

“Eu escolhi Jaguariúna para ser a 
minha cidade”, disse a pajem Fran-

cisca Elaene de Sousa Macedo. Ela se 
mudou em 2010 e três anos mais tar-
de, nascia Giovana Maria. “Quando 

fiquei grávida fiz o pré-natal pelo SUS 
e também pelo meu convênio, mas 

optei que o parto fosse em Jaguariúna 
para constar na certidão de nasci-

mento o nome da cidade. E logo em 
seguida já providenciamos o Cartão 

Cidadão”, relata.

Segundo ela, ao vir para Jaguariúna, 
encontrou qualidade de vida e opor-

tunidades de emprego e de educação. 
Já Giovana, de 5 anos, sabe cantar o 

Hino e faz desenhos em homenagem 
à cidade. “Eu sinto muito amor por 

Jaguariúna”, declara. 
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Depoimentos Hoje, eles são jaguariunenses de coração
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Amor: essa é a palavra que define os sentimentos 
de Nivaldo Rezende Cunha e da filha Maria Vitória 

Bezerra Cunha quando o assunto é Jaguariúna. Após 
morar nas cidades de Cubatão, Recife, Campo Lim-
po e São Paulo, ele resolveu mudar para Jaguariúna 

com a filha.  

Ele conta que já são 13 anos morando em Jaguariú-
na e não tem a perspectiva de uma nova mudança 

porque adora a cidade, por diversos motivos, como, 
o incentivo para as áreas esportivas e de saúde. 

Já a filha Maria Vitória conta que se mudou quando 
era criança. “Quando cheguei já me apaixonei por 

Jaguariúna. A adaptação foi muito boa porque a 
cidade tem um povo acolhedor. O coração já é de 

Jaguariúna”, enaltece.

“Eu sou de São Luís, do Maranhão e vim para 
Jaguariúna tentar uma vida melhor”, relata Anita 
Pereira Pacheco que se mudou num sábado, há 
30 anos, e quando foi na terça seguinte já come-
çou trabalhar na Pena Branca, onde permane-

ceu por sete anos. 

“Conheci meu marido, nos casamos e tivemos 
três filhos, e hoje sou separada”, conta Anita que 
também trabalhou na Delphi. “Jaguariúna pra 
mim é a minha cidade e não tenho vontade de 
voltar para a minha terra, nem para passear”, 
frisa Anita, que prefere trabalhar com vendas.  

“Adoro Jaguariúna, foi uma cidade que me aco-
lheu e fiz muitas amizades”, finaliza.  
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“O lugar que você se sente bem é a sua casa”. 
Está frase define o sentimento de Marco Antonio 

Massena Guimarães por Jaguariúna. Ele trabalha-
va numa Companha Aérea Americana no Rio de 
Janeiro até 2004 e acabou sendo transferido para 

Campinas, sendo que dois anos mais tarde mudou 
para Jaguariúna.  

“Continuei trabalhando para a mesma empresa 
em forma de home office até que em 2009 com-
prei uma casa e fixei residência em Jaguariúna”, 

salienta Marco Antonio, que fez concurso público 
e assumiu o cargo de Assistente de Gestão Pública 

na Prefeitura. 

“Jaguariúna possui qualidade de vida, é muito 
organizada e limpa e tem muitos lugares para 

praticar esportes. Acabei fazendo muitos amigos 
e resolvi fincar raízes”, frisa Marco completando 

que ao se tornar sócio do Jaguar Tênis Clube teve 
a oportunidade de conhecer muitas pessoas. “Me 

sinto acolhido em Jaguariúna”.

Eles se conheceram em Jaguariúna e formaram uma 
família. O professor de Educação Física, Fernando 

Aurélio Cunha Figueiredo, morava em Portugal, mas 
resolveu mudar para o Brasil e veio trabalhar em 

Campinas. “Quando resolvi voltar a estudar na facul-
dade consegui um estágio em Jaguariúna e depois de 
formado prestei concurso para professor na Secreta-
ria de Educação. Hoje, já são 15 anos que moro em 

Jaguariúna”, conta Fernando, que atualmente é casado 
com Lucia Helena Santos Figueiredo e tem dois filhos: 

Maria Clara e João Miguel. 

Ele relata que gostou de Jaguariúna por ser parecida 
com algumas cidades de Portugal, pela tranquilidade 
e a proximidade dos lugares, pois não gosta muito de 
andar de carro. Atualmente também integra a equipe 

AACORUJA. 

Já a esposa Lúcia Helena, professora de Educação 
Infantil, disse que começou trabalhar em Jaguariúna 

após concurso público municipal. “Me apaixonei pela 
cidade, pela beleza e pela qualidade de vida. No ano 
de 2007 eu resolvi morar e trabalhar aqui, em 2012 

me casei. Apesar de ser nascida em Campinas adotei 
Jaguariúna como minha cidade, na qual sou apaixo-

nada”, conclui.
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