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CAIPIRA – palavra, de origem indígena, que significa “morador do interior, 
habitante das matas e rios”. 
CAIPIRACICABANO – habitante de Piracicaba, herdeiro de uma tradição CAIPIRA.
CAIPIRACICABANIDADE – a condição de “ser” caipiracicabano.

250 years of caipiracicabanity 
CAIPIRA – Word with Indian roots, meaning “countryside dweller, inhabitant of woods and rivers”. 
CAIPIRACICABANO – denizen of Piracicaba, inheritor of a CAIPIRA tradition.
CAIPIRACICABANIDADE – the condition of “being” caipiracicabano.

250 anos de Caipiracicabanidade
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Antonio Messias Galdino é advogado, jornalista, professor, 
escritor e uma das personalidades mais respeitadas do 
cenário político local. Foi o primeiro professor negro da 

UNIMEP, vereador e diretor do Departamento Jurídico da 
Câmara de Vereadores de Piracicaba

250 anos de Caipiracicabanidade
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Falar sobre essa nova obra de Cecílio Elias Netto é reviver a cidade. É acompanhar as suas transformações 
econômicas, políticas, sociais, esportivas, educacionais, religiosas e culturais. É reviver as 

suas tradições, seu folclore e penetrar em suas raízes mais profundas. 
É sempre uma grande responsabilidade prefaciar uma obra 

literária, mormente quando o autor é o jornalista e escritor 
Cecílio Elias Netto, amigo de mais de 60 anos de convivência. 

O seu livro tem um nome singular “Caipiracicabanidade”, 
que ele explica como a condição de “ser” caipiracicabano. É um 
misto de poesia e de prosa, pois tem como abertura um poema 
por ele escrito há 50 anos, numa inspirada noite de 31 de julho, 
para saudar a nossa cidade. Nesses versos, ele abre o coração, 
confessando seu amor pela Noiva da Colina e jurando amor 
eterno pelo solo que o viu nascer. 

Lembro-me desse dia, pois, nessa época, trabalhava com ele 
no seu antigo jornal Folha de Piracicaba, lá na esquina das ruas 
José Pinto de Almeida e Moraes Barros. O jornal – redação e 
oficina – funcionava no térreo e sua residência ficava no andar 
superior. O poeta se revela nos versos do caipira apaixonado.

Continuo a leitura e encontro o prosador, versátil, ligeiro, 
escorreito, que se serve da figura do Nhô Tonico, já no outro mundo, 
montado numa estrela e revivendo os seus dias de vida terrena, nos 
campos da Noiva da Colina, que ainda não se tornara “Noiva”, pois 
só a foi anos depois, através da pena inspirada de Brasílio Machado.  

Cecílio, com a facilidade que lhe deu o Criador de transformar 
palavras em símbolos vivos, vai passeando pela história de 
Piracicaba, do seu nascedouro aos dias presentes, como se 
voasse levemente sobre os acontecimentos que, por duzentos 
e cinquenta anos, deram vida a este querido torrão. Fala dos 
seus primórdios, relata as suas transformações, demonstra a 
força propulsora do trabalho, sua criatividade, a tenacidade dos 
seus dirigentes e políticos e generosidade do seu povo abastado, 
que não mede esforços para atender aos menos favorecidos. 
Caminha pela história da cidade como se embalado por asas 
invisíveis, tudo registrando, mostrando, analisando, traduzindo 
em palavras simples para que o leitor menos informado e 
desconhecido se situe com facilidade e segurança.

250 years of Caipiracicabanity
Prefacing a literary work always is a great responsibility, 

moreover if its author is journalist and writer Cecílio Elias Netto, a 
friend for over 60 years. 

His book has a unique name, “Caipiracicabanity”, a word he 
explains as the condition for “being” caipiracicaban. It’s a mix of poetry 
and prose, as it’s opened with a poem he wrote 50 years ago in an 
inspired July 31 night, to hail our city. In those verses, he flings opens 
his heart, confessing his love for the Bride of the Hill and swearing 
eternal love for the soil that saw his birth. 

I remember that day, for at that time I worked with him in his old 
newspaper “Folha de Piracicaba”, over there at the corner of José Pinto 
de Almeida and Moraes Barros Streets.  The newspaper – newsroom and 
workshop – was on the ground floor and his home upstairs. The poet is 
revealed in the verses of the enamored caipira.

I go on reading and find the prose writer, swift, impeccable, using the 
figure of Nhô Tonico, already out of this world, astride a star and reliving 
his earthly days on the meadows of the Bride of the Hill, that hadn’t yet 
became a “Bride”, such only happening years afterwards through the 
inspired pen of Brasílio Machado.  

Cecílio, with the easy given him by the Creator for turning words 
into living symbols, journeys through Piracicaba’s history, from its birth 
to current days, as though gliding weightlessly above the happenings 
that for 250 years gave life to this beloved soil.  He talks about its 
beginnings, narrates its transformations, shows the propelling 
strength of work, its creativity, the tenacity of its leaders and politicians 
and the generosity of its wealthy people, who spares no effort to help 
those less well-off.  He journeys through the city history as if rocked by 
invisible wings, recording everything, showing, analyzing, translating 
it all into simple words so that a less-informed and uninformed reader 
can place him of herself easily and safely.

Talking about the new work by Cecílio Elias Netto is like reliving the 
city. It’s following its economic, political, social, sporting, educational, 
religious and cultural changes. It’s relieving its traditions, its folklore 
and fathom its deepest roots. It’s feeling the change from a parochial 
land of coffee and sugar cane into a thriving industrial city, that with 
globalization becomes one of the central poles of National life, shoulder-
to-shoulder with other economic and cultural centers in modern world. 

Falar sobre essa nova obra de Cecílio Elias Netto é reviver 
a cidade. É acompanhar as suas transformações econômicas, 
políticas, sociais, esportivas, educacionais, religiosas e culturais. 
É reviver as suas tradições, seu folclore e penetrar em suas 
raízes mais profundas. É sentir a mudança da provinciana terra 
do café e da cana de açúcar, para a cidade industrializada e 
pujante, que se transforma, com a globalização, em polo central 
da vida nacional, ombreando-se com outros centros econômicos 
e culturais do mundo moderno. 

Seus conhecimentos históricos da terra fluem com clareza, 
com leveza, de forma a penetrar no nosso espírito, demonstrando 
o seu acendrado amor pelas coisas piracicabanas, que as quer 
conhecidas e amadas por todos. Apresenta com entusiasmo a 
culinária caipiracicabana: o cuscuz, a pamonha, o peixe frito, a 
nossa cachaça, hoje transformada em coqueluche nos salões 
internacionais da gastronomia. Canta a nossa cantiga caipira 
do cururu, da catira, do samba de lenço. Passeia pelas festas 
religiosas e pelas festanças profanas, que enriquecem a nossa 
cultura. Caminha pelas artes pictóricas, modalidade de que 
Piracicaba é exemplo pelos seus inúmeros artistas plásticos e 
pelo rico acervo que administra e guarda com amor.

“Caipiracicabanidade”, como título da obra, pode soar diferente, 
mas é essa diferença que o autor inaugura com esse seu novo 
trabalho literário, que deve ser não apenas lido, mas estudado 
com calma, com vagar e meditação por todos nós.

Finalizando estas simples observações sobre tão importante 
trabalho de História de Piracicaba, só me resta pedir escusas pela 
singeleza das minhas palavras, que saem do coração, e prestar 
minha homenagem ao Cecílio, amado e admirado amigo de sempre.

   
    ANTONIO MESSIAS GALDINO

His historical knowledge about the land flow with clarity, with 
lightness, in a way that penetrates our spirit, evidencing his acute love 
for Piracicaban things, wishing to make them known and loved by 
all. He enthusiastically introduces caipiracicaban cuisine: couscous, 
pamonha (green corn paste), fried fish, our cachaça, nowadays a 
craze in international gastronomic halls. He sings the cururu (folk song 
and dance), our caipira song of catira, of handkerchief samba. Treads 
through the religious festivals and profane feasts that enrichen our 
culture. Walks through pictorial arts, where Piracicaba is an example 
due to its uncountable plastic arts artists and the rich collection it 
administers and safeguards with love.

“Caipiracicabanity”, as a work title, may sound different, but that’s 
the difference the author inaugurates with this new literary work of his, 
that should not only be read, but rather studied carefully, slowly and 
with meditation, by we all.

Ending these simple notes on a work so important to Piracicaban 
History, I can only beg for forgiveness for the simplicity of my words, that 
come from my heart, and pay tribute to Cecílio, beloved and admired 
friend of all times.

250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO
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“Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto” 
                                                                                     Newton de Almeida Mello



1844 (23 de janeiro) Santa Bárbara é integrada ao 
município de Campinas. 
1845 (1º de abril) Primeira notícia da existência de 
uma banda em Piracicaba, sem registro de nome. A 
apresentação se deu em comemoração ao nascimento do 
príncipe que viria a ser D. Pedro II.
1846 (2 de março) Santa Bárbara volta a pertencer ao 
município de Constituição.
1854 (25 de dezembro, Natal) Fundação da Santa 
Casa de Misericórdia, pela Irmandade do Santíssimo 
Sacramento, presidida pelo benemérito José Pinto de 
Almeida.
1856 (24 de abril) Elevação de Piracicaba a cidade. 
1858 (30 de março) Instalação da Comarca.
1864 (12 de abril) Criação do distrito de São Pedro de 
Piracicaba.
1867 (8 de julho) Distrito de Anhembi é anexado a 
Piracicaba. 
1867 (1º de agosto) É publicado, pela primeira vez, 
no jornal “Gazeta de Piracicaba”, o poema de Brazílio 
Machado Neto, intitulado “Piracicaba”. É nesse poema 
que ele criou o epíteto “Noiva da Colina”, referindo-se 
ao “véu da Noiva” que é o “manto de neblina” das noites 
piracicabanas. 
1869 (9 de julho) Anhembi passa a pertencer a 
Botucatu. 
1871 O missionário estadunidense Junius E. Newman 
cria a primeira igreja metodista do Brasil nos arredores 
de Piracicaba (Santa Bárbara D´Oeste).

1873 (24 de maio) João Luiz Germano Bruhns – 
um dos ancestrais do escritor Thomaz Mann, Prêmio 
Nobel – é autorizado a explorar a navegabilidade do rio 
Piracicaba. Cria-se a Companhia de Navegação Fluvial, 
que passaria a ter como sócio o Barão de Rezende.

SÉCULO 17
1654 (18 de abril) Criada a Vila de Itu, a sétima 
instalada na Capitania de São Paulo. A povoação 
já existia desde 1610 e o seu papel na história de 
Piracicaba é de fundamental importância.
1693 (15 de novembro) Concessão da sesmaria de 
Piracicaba a Pedro Moraes Cavalcanti.
SÉCULO 18
1725 Abertura da estrada de Itu a Piracicaba, por 
Felipe Cardoso. Abertura da estrada de São Paulo a 
Cuiabá, passando por Piracicaba, por Luiz Pedroso 
de Barros. 
1726 (26 de junho) Doação, no porto do rio 
Piracicaba, de sesmaria a Felipe Cardoso. 
1733 (28 de março) Data do primeiro documento, 
provando já haver moradores em Piracicaba (portanto, 
mais de 40 anos antes da fundação). A carta foi 
encaminhada pelo sertanista Manuel Correia Arzão, 
já com 80 anos de idade. Ele fora enviado à região pelo 
então governador da Capitania de São Paulo, Conde 
de Sarzedas. Sua missão: enfrentar os índios paiaguá 
e caiapó, que atacavam no Tietê abaixo e no Paraná, 
“conquistando os bárbaros que infestavam o caminho 
de Cuiabá”, onde abundavam minas de ouro. Arzão 
informou, também, que “sete negros” haviam fugido do 
local, o que revela já a existência da escravidão.
1767 (1º de agosto) Fundação oficial de Piracicaba por 
Antônio Correa Barbosa.
1784 (30 de julho) Mudança da povoação para a 
margem esquerda do rio. 
SÉCULO 19
1817 (30 de outubro) Elevação de Araraquara e São 
Carlos à Freguesia de Constituição.
1819 (8 de junho) Desmembramento de Santa 
Bárbara D´Oeste.
1821 (31 de outubro) Mudança de denominação para 
Vila Nova da Constituição. 
1832 (10 de julho) Araraquara desmembra-se, 
tornando-se município. 
1842 (18 de fevereiro) Santa Bárbara D´Oeste passa 
a ser distrito. 
1842 (8 de março) Limeira torna-se município, 
incluindo o distrito de Rio Claro, que se desmembra 
de Constituição. 

Datas  históricas Caetano. A casa histórica foi sede da Prefeitura no século 20 
e, atualmente, estacionamento da Câmara Municipal. 
1881 Criação do Engenho Central, a primeira 
unidade açucareira paulista de grande porte, com 
união de capitais nacionais – entre os quais dos barões 
de Rezende e de Serra Negra – e franceses, com a 
formação da Societé Sucrérie Brésilienne.
1881 (22 de fevereiro) São Pedro é desmembrado de 
Piracicaba.
1881 (11 de setembro) A missionária, também 
estadunidense, Miss Martha Watts, cria a terceira 
igreja metodista do Brasil em Piracicaba. 
1881 (13 de setembro) A mesma Martha Watts funda o 
Colégio Piracicabano, com recursos enviados pela igreja dos 
Estados Unidos. É, no Brasil, a primeira escola metodista. 

Zanotta. O Rio de Janeiro começou o mesmo serviço público 
apenas em 1889, com Paulo de Frontin.
1888 (5 de julho) Depois de longas e árduas 
controvérsias, é inaugurado o Mercado Municipal, em 
campanha iniciada no ano de 1822 pela imprensa 
local. A construção foi das mais requintadas e se tornou 
um dos orgulhos da cidade. Permanece no mesmo local 
até hoje, depois de diversas reformas. 

fora residência do Senador Nicolau de Campos Vergueiro. 
1893 Por iniciativa de Luiz de Queiroz, é inaugurada 
a rede elétrica de iluminação de Piracicaba, sendo a 
segunda do Brasil, após Campos dos Goitacazes (Rio 
de Janeiro), em 1883. A cidade de São Paulo só teria 
iluminação elétrica, ainda precária, em 1905.
1893 (4 de setembro) Angelo Vitti e outras famílias 
trentinas assinam a escritura de propriedade da 
Fazenda Santana, adquirida ao Barão de Serra 
Negra. Iniciava-se a heroica história do surgimento dos 
distritos de Santana e Santa Olímpia.
1894 (1 de março) Prudente José de Moraes e Barros, 
ituano que escolheu Piracicaba para viver até o dia de sua 
morte, é eleito presidente do Brasil. Tomou posse no dia 15 de 
novembro, tornando-se o primeiro a ser eleito pelo voto direto 
e o primeiro presidente civil do Brasil (teve 276.583 votos 
contra 38.291 de seu principal competidor, Afonso Pena).
1894 (10 de julho) Desmembramento de Rio das Pedras. 
1894 Piracicaba é considerada a terceira cidade do interior 
da Província de São Paulo, apenas superada por Campinas 
e Sorocaba. Não se contava Santos, cidade litorânea. 
1895 (abril) Foi erigida, em Piracicaba, a primeira 
Igreja Adventista do Estado de São Paulo, sendo pastor 
Franj W. Stenphal. A piracicabana Maria Krahenbuhl 
Stein foi a primeira mulher brasileira a ser batizada 
naquela igreja. Nas águas do rio Piracicaba.
1895 (10 de dezembro) Construída e ornamentada 
pelos próprios frades, a Igreja do Sagrado Coração 
(conhecida como Igreja dos Frades) é concluída, sendo 
sagrada pelo Cardeal Arcoverde, bispo de São Paulo. 

1871 O Barão de Rezende constrói o icônico Theatro 
Santo Estêvão, sonhado por Tristão Mariano. E faz 
completa reforma em 1890.

Foto: Acervo Monsenhor Jamil Nassif Abib

1874 (13 de janeiro) O primeiro navio da empresa foi 
o “Explorador”, que fez as experiências nesta data. No 
dia 26 do mesmo mês, o “Explorador” chegava a Lençóis.
1875 É construída a Ponte Nova, sobre o rio Piracicaba, 
ligando a cidade à Vila Rezende. Iniciativa, também, do 
Barão de Rezende, proprietário de quase toda a região, 
então conhecida como Chácara São Pedro. 
1875 (24 de novembro) Fundação da Loja 
Maçônica de Piracicaba, sob a liderança de 
Prudente de Moraes e com brevê constitutivo 
assinado pelo líder republicano Saldanha Marinho. 
De espírito democrático e republicano, seu primeiro 
Venerável foi o monarquista João (Batista da 
Rocha) Conceição, filho do Barão de Serra Negra.
1876 Luiz de Queiroz cria a Fábrica de Tecidos 
Santa Francisca, com 50 teares, 2.500 fusos e 50 
operários. Com o correr dos anos, tornou-se conhecida 
como fábrica Arethusina e Boyes. Há, dela, edificações 
históricas à margem esquerda do Salto.
1877 (20 de fevereiro) Finalmente, o trem chegou 
a Piracicaba, através dos serviços da Estrada de Ferro 
Ituana, que se originou-se de uma concessão outorgada 
em 1870, para a ligação entre Itu e a São Paulo 
Railway em Jundiaí, inaugurada em 1873.
1877 (13 de agosto) Cidade volta a ter a antiga 
denominação de Piracicaba. 
1878 Visita da Família Imperial (D. Pedro II) a 
Piracicaba, hospedando-se no palacete do Barão de 
Rezende, na esquina das atuais ruas São José e Alferes José 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

1882 (22 de novembro) Piracicaba torna-se a 
segunda cidade brasileira a ter telefone, iniciativa 
de Luiz de Queiroz, com a instalação de uma linha, 
ligando sua fábrica à beira rio à Fazenda Santa 
Genebra, sua residência. O primeiro telefone do país 
teve sua instalação em 1877, no Palácio da Quinta 
da Boa Vista, onde atualmente funciona o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, conectando a residência 
Imperial com as dos ministros de Estado. Inventado 
pelo escocês Graham Bell, a primeira ligação telefônica 
ocorreu no dia 10 de março de 1876, data designada 
como o Dia do Telefone.
1883 Chegada das freiras assuncionistas e fundação do 
Colégio Nossa Senhora d´Assunção (atualmente, Dom 
Bosco/Assunção, sob o comando salesiano). 
1885 Manuel Ferraz de Arruda Campos – um 
dos mais generosos filantropos de sua época – cria o 
pioneiro “Isolamento” para abrigar leprosos que ele 
próprio atendia com o seu escravo chamado Eliseu.
1887 (26 de maio) Piracicaba tem o seu serviço de 
abastecimento de água, executado pela Empresa Hydraulica. 
Iniciado em 1886 por Frick & Cia, foi concluído por Carlos 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Acervo Monsenhor Jamil Nassif Abib

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

1888 Antes mesmo de se tornar oficial a libertação dos 
escravos, professores do Collegio Santo Antônio abrem 
um curso gratuito noturno para os negros libertos. 
1889 Logo após a Lei Áurea (13 de maio), é fundada, 
pela comunidade negra, a Escola Egualitaria Instructiva, 
com apoio financeiro de pessoas abastadas do município.
1889 (4 de abril) Elevação de Rio das Pedras a Distrito.  
1889 É criado o Engenho de Monte Alegre por Indalécio 
de Camargo Penteado e Joaquim do Amaral, em terras 
adquiridas aos herdeiros do Marquês de Monte Alegre. 
O bairro foi fundado em 1804 pelo padre latifundiário 
Amaral Gurgel. Em seguida, foram seus proprietários: 
Senador Vergueiro, Brigadeiro Luiz Antônio que deixou 
as terras como herança à sua viúva Genebra de Barros 
Leite. Esta se casou com José da Costa Carvalho, futuro 
Barão, Visconde e Marquês de Monte Alegre.
1890 (12 de março) Chegam a Piracicaba os primeiros 
frades capuchinhos: Félix de Lavallle, Luiz Maria de São 
Tiago, Caetano de Pietramurata e Silvério de Rabi. Em 1891, 
adquirem uma chácara e, em janeiro de 1893, começam a 
construir a majestosa Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 
1891 (23 de agosto) É fundado o Banco de Piracicaba 
pelo Barão de Serra Negra, Conde Pinhal (o piracicabano 
Antônio Carlos de Arruda Botelho) e o também 
piracicabano Comendador Joaquim da Silveira Mello. 
Apenas oito cidades tinham bancos no interior paulista.
1892 (13 de abril) É criado o famoso Hotel Central – 
então, um dos principais do interior do Brasil – às portas 
do qual foi assassinado o pintor Almeida Júnior. O casarão 

1896 Graças, também, a Luiz de Queiroz, começa a 
funcionar a Fábrica de Tecidos Santa Elisa, uma das 
pioneiras no Brasil (depois, conhecida como Fábrica Boyes).
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1897 Começa a funcionar o primeiro grupo escolar de 
Piracicaba, depois denominado Barão do Rio Branco. 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

1899 (10 de dezembro) Imigrantes espanhóis 
criam a Sociedade Beneficente Grêmio Espanhol, 
que se tornou Sociedade Beneficente Júlio 
Conceição. Sua sede, restaurada, está na rua 
Prudente de Moraes, 1292. 
1900 (23 de março) Surge a Orquestra Sinfônica de 
Piracicaba, por iniciativa de Lázaro Lozano, irmão de 
Fabiano Lozano.  
1900 (4 de agosto) O empresário Manoel Buarque de 
Macedo – que adquirira a Fábrica de Tecidos de Luiz 
de Queiroz – funda o agora mais do que centenário 
“Jornal de Piracicaba”.
SÉCULO 20
1901 (3 de março) Decreto governamental paulista 
cria a Escola Agrícola Prática Luiz de Queiroz. O 
seu criador não viu a realização do próprio sonho. 
Piracicaba exultou e até Prudente de Moraes, bastante 
enfermo, saiu às ruas para comemorar. No dia 3 de 
junho, a Escola foi inaugurada. 
1901 (13 de maio) Criação da Sociedade Beneficente 
Antônio Bento – tendo como primeiro presidente 
o negro Luís Araújo – que se transformaria na 
prestigiada Sociedade Beneficente 13 de Maio. 
1902 (16 de novembro) Imigrantes árabes criam 
a Sociedade Síria, que viria a tornar-se Sociedade 
Sírio-Libanesa. 
1903 (5 de janeiro) Por iniciativa de Lydia de 
Rezende – apoiada por seu pai, o Barão de Rezende 
– foi criada a primeira diretoria do futuro Sanatório 
para Tuberculosos, na Chácara São Pedro (Vila 
Rezende). Foi o primeiro hospital de tuberculosos da 
América Latina. 
1904 Lydia de Rezende lança a pedra fundamental da 
Igreja Imaculada Conceição (Vila Rezende) que seria 
inaugurada em 1908. 
1906 (25 de março) A professora Eugênia da Silva 
funda o primeiro centro espírita de Piracicaba (e o 
terceiro no Estado de São Paulo), com o nome de Grupo 
Espírita “Fora da Caridade Não há Salvação”. 
1906 (26 de agosto) Sob a presidência do banqueiro 
Pedro Alexandrino de Almeida, é fundado o Asilo 
de Velhice e Mendicidade (Lar dos Velhinhos) que se 
tornaria, décadas depois, a primeira Cidade Geriátrica 
do Brasil, graças ao trabalho desenvolvido por Jairo 
Ribeiro de Mattos. 

1906 A viúva Caterina Ometto e filhos compram o primeiro 
lote de terra no local chamado Fazenda Água Santa. Foram 
seis alqueires de terra. Foi o início do maior império do 
açúcar do Brasil, capitaneado pela família Ometto. 
1906 Criação da Banda União e Operários que, em 
1915, passaria a chamar-se Banda União Operária, 
até hoje em atividade.

1913 (12 de outubro) Inauguração da primeira escola 
de comércio de Piracicaba, a Escola de Comércio Cristóvão 
Colombo, que formou milhares de contadores na região. 
1913 (15 de novembro) Funda-se o E.C. XV de 
Novembro, como fusão dos então existentes clubes 
Vergueirense e 12 de Outubro. 
1916 (10 de janeiro) Inaugurado o serviço de bondes pela 
“Britannica South Brazil Electric Co.). Piracicaba viria a ter 
três linhas de bondes, em direção aos bairros da Paulista e Vila 
Rezende e para a Escola de Agronomia. Serviço desativado em 
1972 (último bonde foi rebocado para a ESALQ). 1922 (9 de setembro) Finalmente – após muitos anos 

de lutas – chega, a Piracicaba, o primeiro trem da 
Estrada de Ferro Paulista, na artística estação. Era o 
prêmio contra os maus serviços da Ituana/Sorocabana. 
1924 Erotides de Campos cria a música “Ave Maria” 
que seria celebrada em todo o Brasil. Como usasse 
diversos pseudônimos, a música foi apresentada como 
de autoria de Jonas Neves. Na realidade, era parte do 
nome dele: Erotides Jonas Neves de Campos.
1925 (14 de julho) É criada a Sociedade de Cultura 
Artística, com concerto no Teatro Santo Estêvão. A sociedade 
foi inspirada a partir da criação do Orfeão Piracicabano, 
criado por Fabiano Lozano. Este foi responsável pela 
introdução do canto orfeônico nas escolas paulistas.
1929 (outubro) Cornélio Pires banca do próprio 
bolso a gravação de ‘Jorginho do Sertão’, considerada a 
primeira música sertaneja da discografia brasileira, com 
a dupla Mariano e Caçula. Antes, também de forma 
independente, Cornélio havia gravado outros cinco discos, 
compostos por anedotas, imitação de aves, cana verde e 
cururu, com a participação da Turma Caipira (Mariano, 
Caçula, Zico Dias, Sorocabinha, Arlindo Santana, 
Ferrinho e Sebastiãozinho, todos piracicabanos).

1929 (dezembro) Piracicaba também entra para a 
história com a gravação da primeira Moda de Viola, agora 
sob o contrato de uma gravadora. A RCA lança a dupla 
Mandi & Sorocabinha, com as músicas “Caboclo Feliz”, 
“Caipira Murtado”, “Cateretê”, “Cururu” e “Samba”.
1930 Circula, em Piracicaba, o primeiro automóvel 
a álcool do Brasil: um Ford 1929, de propriedade de 
João Bottene. O motor foi inventado por José Vizioli e 
Bottene o adaptou ao automóvel. 

Datas  históricas

1897 (setembro) A viúva Antônia Martins de Macedo 
–  fundadora da ordem religiosa das Irmãs Franciscanas, 
em 1896 – cria o Asilo de Órfãos, que viria a ser o Lar 
Escola Coração de Maria Nossa Mãe. Antônia torna-se 
Madre Cecília, beatificada pelo Vaticano.
1897 (30 de dezembro) O Barão de Serra Negra constrói 
(na esquina das atuais ruas 15 de Novembro e José Pinto de 
Almeida) um hospital para alienados mentais, o Hospital 
Barão de Serra Negra. O local foi, depois, doado para o 
funcionamento da Santa Casa de Misericórdia. 
1898 (13 de maio) A comunidade negra piracicabana 
cria a pioneira “Sociedade Egualitária Instructiva””, 
formada por negros, para atender pessoas negras. 
1899 (13 de novembro) José Ferraz de Almeida Júnior, 
pintor reconhecido internacionalmente, é assassinado, 
num crime passional, às portas do Hotel Central. 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

1907 Neste ano, dos 21 maiores estabelecimentos 
industriais de São Paulo, três deles estavam em 
Piracicaba: a S. A. de Piracicaba (açúcar), a Fábrica 
Arethusina (tecelagem) e A. A. Carvalho (açúcar).  
1910 A usina de Monte Alegre passa a pertencer à Cia. 
União de Refinadores, fundada por Pedro Morganti e 
José Pugliesi. 
1910 Criação da pioneira Universidade Popular, na 
esquina da atual rua Governador com Prudente de 
Moraes. Ela passou a popularizar as disciplinas ensinadas 
oficialmente em escolas do ensino secundário e superior.  
1911 (29 de novembro) Inaugurado o Matadouro Municipal, 
no governo municipal de Fernando Febeliano da Costa. O 
magnífico projeto é de autoria de Octavio Teixeira Mendes. 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

1918 A cidade se surpreendia com uma mulher ao volante 
de um automóvel. Valentina Nogueira Toledo, a dona 
Lili, passou a dirigir um NSU, de 1918, importado da 
Alemanha, pelas ruas de Piracicaba
1920 (4 de abril) Vinda do Rio de Janeiro e enfrentando 
preconceitos raciais e religiosas, a negra Maria Ventura 
instala a primeira igreja pentecostal de Piracicaba, depois 
denominada de Congregação Cristã do Brasil. 
1920 O Secretário Estadual da Educação, Sampaio 
Doria, envia a Piracicaba o educador Lourenço Filho 
para estudar, a partir daqui, a reforma do ensino 
paulista. Em 1921, indica o modelo piracicabano – 
com vistas especiais à Escola Agrícola e Escola Normal 
(atual Sud Mennucci) – como “padrão” para todas as 
escolas do país. 
1922 Repercute no país a visita, a Piracicaba, do escritor 
Rudyard Kipling, Prêmio Nobel de Literatura (1907). Ele 
é hóspede da Família Boyes, no palacete construído por 
Luiz de Queiroz, que se torna conhecido como Palacete 
Boyes. Kipling deixa mensagem no livro de visitas. 
1922 (11 de junho) Lydia de Rezende realiza mais um 
de seus sonhos: a criação do Instituto Baronesa de Rezende, 
escola de educação doméstica e feminina, ao modelo da 
escola São Francisco de Graaz, austríaca. Lydia viajou 
várias vezes à Europa para formar o seu grande projeto, 
para o qual cedeu todos os recursos necessários. 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Instituto Cornélio Pires

1931 O piracicabano e grande líder político Francisco 
Morato lança o manifesto “À Nação” quando rompe 
com Getúlio Vargas e faz o primeiro gesto que iria 
deflagrar a Revolução Constitucionalista de 1932.
1931 (9 de setembro) Newton de Almeida Mello 
compõe letra e música da música “Piracicaba” (“que eu 
adoro tanto...), que se tornaria hino oficial em 1975. 
1932 Os mais poderosos empresários de Piracicaba, Mário 
Dedini e Pedro Ometto, formam uma aliança que marca 
o início da indústria sucroalcooleira do Brasil.
1932 (12 de julho) Piracicaba instala o Quartel 
General dos revolucionários no Grupo Escolar 
Moraes Barros. Homens e mulheres se alistam e 12 
delas partem para o front. Ao total, foram 600 os 
voluntários piracicabanos.
1933 (24 de fevereiro) Professores, intelectuais e 
advogados piracicabanos criam a Faculdade de Direito 
de Piracicaba, que leva o nome de Prudente de Moraes. 
1933 (9 de julho) É criada a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Piracicaba, a ACIPI. Seu 
primeiro presidente: Luiz Dias Gonzaga, fazendeiro e 
prefeito municipal naquele ano.
1933 (12 de outubro) É inaugurada a primeira 
emissora de rádio de Piracicaba, a PRD-6, Rádio 
Clube de Piracicaba que, em 1944, passa a chamar-se 
Rádio Difusora.

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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Datas  históricas

1934 (28 de março) Sud Mennucci apresenta, ao 
Brasil, o projeto para a criação das escolas rurais. Nos 
anos de 1922/25, o grande educador piracicabano 
instalou escolas rurais em nossa cidade e a primeira 
Escola Normal Rural do Estado de São Paulo. 
1936 A COSAN nasce a partir da Usina Costa 
Pinto. Com origem no setor sucroenergético, ampliou e 
diversificou seu portfólio de atuação ao longo dos anos. 
Hoje, é uma empresa que investe em setores estratégicos 
como agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás 
natural, lubrificantes e logística.  

1939 (31 de maio) É aberta aos piracicabanos a Biblioteca 
Pública Municipal, a primeira em todo o interior de São Paulo. 
1948 (10 de outubro) É fundada a Cooperativa dos 
Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. 
1949 (13 de fevereiro) O Esporte Clube XV de 
Novembro torna-se o primeiro campeão do interior de 
futebol, ingressando na Divisão Especial. Recebe, do 
jornal esportivo “A Gazeta Esportiva”, o epíteto de “Nhô 
Quim”, um dos símbolos de nossa caipiracicabanidade.
1952 (17 de junho) Instituídos o “Dia de Piracicaba” e 
o brasão com o dístico “Audax in intellectu et in labore”.
1952 (1º de agosto) Primeira comemoração oficial do 
dia do aniversário de Piracicaba.
1953 (1º de agosto) É inaugurado o Salão de Belas 
Artes de Piracicaba, criado por lei em 25 de abril 
daquele ano, por proposta do vereador Antônio Stolf.
1953 (30 de dezembro) Desmembramento de Charqueada.
1956 (5 de setembro) Dá-se início à produção do 
Romi-Isetta, primeiro carro fabricado em série no Brasil, 
pelas Indústrias Romi. Fundada em 1930, em Santa 
Bárbara d´Oeste, por Américo Emílio Romi, a Romi é 
líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos 
industriais, reconhecida pela sua capacidade de inovação e 
pela alta tecnologia de seus produtos e serviços. Desde 1944 
exporta seus produtos para todos os continentes. Desde 
sua fundação, tem contribuído para o desenvolvimento 
industrial brasileiro sobretudo na região de Piracicaba. 

1957 Inaugura-se o primeiro edifício vertical de 
Piracicaba, com elevadores: o Edifício Georgetta 
Brasil, com sete andares, sete lojas, 24 apartamentos. 
Iniciativa dos irmãos Paulo, Francisco e Ary Brasil. 
1957 (19 de janeiro) Empresários piracicabanos criam 
a CIPATEL (Companhia Telefônica de Piracicaba), a 
primeira, no Brasil, a ter telefonia por auto-financiamento. 
1957 (1º de agosto) Inaugura-se o Museu Histórico 
e Pedagógico Prudente de Moraes, criado por lei 
estadual em 1956 e que está entre os primeiros 
museus históricos de São Paulo. 

1962 (1º de agosto) Inaugura-se o Restaurante Mirante, 
quase que suspenso sobre o Salto, que se tornaria um 
dos principais pontos de referência de Piracicaba. Era 
obrigatório, aos visitantes, comer o seu nacionalmente 
famoso “pintado na brasa”. Ainda existe, na Rua do Porto.
1964 (6 de novembro) Data da maior tragédia de 
Piracicaba: a queda do Edifício Luiz de Queiroz, 
conhecido como Comurba. Foram 15 andares, com 22 
mil metros que ruíram em apenas um minuto e meio, 
matando 41 pessoas e ferindo dezenas de outras. 
1967 (1 de agosto) É fundado o Instituto Histórico e 
Geográfico de Piracicaba por iniciativa de um grupo de 
historiadores e pesquisadores, com a finalidade de acolher, 
organizar, preservar e disponibilizar ao público todos os 
documentos relacionados à História e Geografia da cidade.
1968 É instalada em Piracicaba a MEFSA – Mecânica e 
Fundição Santo Antônio, empresa genuinamente brasileira, 
focada no objetivo de identificar, atender e superar as 
expectativas e necessidades do mercado sucroenergético. 
Atualmente, em terreno de 128 mil m2, seu parque 
industrial abriga um harmonioso conjunto de 20.000 m2 
de área construída.
1969 Inauguração da Casa das Artes de Piracicaba, que, 
a partir de 2001, passou a ser denominada Pinacoteca 
Municipal Miguel Archanjo Benício de Assumpção Dutra. 
1969 (15 de agosto) A Casa do Povoador é declarada 
patrimônio histórico do Estado de São Paulo.

1974 Criação do Salão Internacional de Humor de 
Piracicaba, atualmente considerado como um dos mais 
importantes do mundo no universo das artes gráficas. 
1988 (agosto) Inauguração do Centro Cívico e Cultural, 
sede da Prefeitura de Piracicaba. O prédio possui 14 
andares e uma área de 14 mil m2. 
 1991 (19 de maio) Desmembramento do distrito de 
Saltinho. 
SÉCULO 21
2002 (maio) A Prefeitura é pioneira em protocolar 
projeto de lei que reserva, aos negros, 20% das vagas 
em concursos públicos municipais.

1936 (3 de março) Começa a funcionar a primeira linha de 
ônibus urbano de Piracicaba, de propriedade de Virgílio Jorge 
de Moraes. Por causa dos solavancos e por serem pintados de 
preto, os carros foram apelidados de “Mulas Pretas”. 
1938 Elaborado pelo escultor Alfredo Coluccini, é inaugurado 
o belíssimo Monumento aos Voluntários de Piracicaba mortos 
na revolução, com versos de Francisco Lagreca. 

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

2012 (9 de novembro) A Hyundai escolheu a cidade 
de Piracicaba para instalar sua primeira fábrica na 
América Latina. A unidade começou a operar em 
2012, no mês de setembro, mas sua inauguração oficial 
ocorreu no dia 9 de novembro. O primeiro carro a sair 
da linha de montagem foi o hatch HB20. No dia 24 
de agosto de 2015, a empresa comemorou a produção 
de 500 mil unidades da família HB20. Em janeiro de 
2017, a unidade de Piracicaba começou a produzir o 
Hyundai Creta, novo veículo SUV da marca.
2015 (25 de agosto) Criação do ICEN – Instituto 
Cecílio Elias Netto, entidade sem fins lucrativos, tendo 
como principal objetivo o cultivo e a propagação da 
cultura caipiracicabana. 
2016 (25 de agosto) O sotaque e dialeto 
caipiracicabanos são reconhecidos como Patrimônios 
Imateriais de Piracicaba, através do decreto nº 16.766, 
assinado pelo prefeito Gabriel Ferrato. 

2017 (1º de agosto) O prefeito Barjas Negri inaugura o 
Monumento Comemorativo aos 250 anos de Piracicaba.

Foto: Fabio Rubinato

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

1956 Romeu Italo Rípoli cria a Sobratel (Sociedade 
Brasileira de Televisão), que coloca uma subestação 
de tevê em Piracicaba, o Canal 15, inaugurando, 
pioneiramente, o sistema UHF na América do Sul. 

Foto: CEDOC da Fundação Romi

1958 (29 de julho) A Seleção Brasileira de Futebol 
conquista, na Suécia, a sua primeira Copa do Mundo. 
Entre os campeões, dois filhos de Piracicaba: Nilton 
De Sordi e Mazzola (José João Altafini), que, entre os 
piracicabanos, era conhecido como Cuíca. Piracicaba, 
alguns dias depois, parou para recebê-los, com desfile a 
carro aberto e ruas completamente lotadas.
1959 (3 de maio) Piracicaba volta a parar, acolhendo 
os campeões mundiais de basquete, título conquistado 
pelo E.C. XV de Novembro, fato inédito no Brasil.

2011 Surge a Raízen, uma das empresas de energia 
mais competitivas do mundo e uma das cinco maiores 
em faturamento no Brasil. Criada a partir da junção 
de parte dos negócios da Shell e da Cosan, destaca-se 
como a principal fabricante de etanol de cana-de-
açúcar do Brasil, com a produção de cerca de 2 bilhões 
de etanol (da cana-de-açúcar) por ano.
2011 (1º de junho) Inauguração do Hospital da 
Unimed Piracicaba, referência na região e modelo 
nacional de gestão. Em 2017, conquistou o selo 
máximo de excelência nível 3 da ONA – Organização 
Nacional de Acreditação, uma das mais conceituadas 
certificações de qualidade do Brasil.

1973 A Caterpillar, líder no fornecimento mundial de 
equipamentos de construção e mineração, anuncia a compra 
de um terreno para a construção de uma nova fábrica. A 
cidade fora escolhida por apresentar boa infraestrutura de 
saneamento, redes de água, luz e transporte. A primeira 
máquina produzida em Piracicaba foi um trator, em 1976. 

Foto: Unimed/ Divulgação

 2017 (13 de setembro) A Caterpillar apresentou três 
novos modelos de tratores de esteiras, o D6K, o D6N e 
o D8T, fabricados em Piracicaba. Os clientes puderam 
conhecer as novidades tecnológicas de cada modelo, visitar 
a linha de produção e conferir a operação no campo de 
testes, localizado dentro do gigantesco complexo da marca.
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E eu, sozinho. Chovia e havia goteiras em meu canto. Não sabia o 
que escrever, a alma lacrimejante, o coração dolorido. Pois – tendo-
me tornado opositor ao então prefeito Luciano Guidotti, um ícone da 
cidade – o limbo fora-me destinado. E o inferno, pela perseguição 
política dos que me consideravam “subversivo”, quando minha única 
bandeira de luta era a liberdade de todos nós. 

Lembro-me de poucas vezes, como naquela noite, ter vivido tal 
sensação de abandono, de exílio em minha própria terra. Em nosso 
pequenino lar, Mariana, a mulher querida, com Patrícia e Carol – 
bebezinhos ainda – deveriam ter adormecido. Havia, em mim, um 
estranho misto de amargura e de paz. Pois apenas alguns dias antes 
– no dia 7 de julho de 1967 – eu me convertera ao Cristianismo, 
numa confusão total na inteligência e no coração. Em mim – como 
relâmpago – acontecera-me o Querigma. E fui alcançado, no mais 
fundo do coração.  

De uma geração apaixonada por Guevara – de muitos e utópicos 
sonhos revolucionários – a descoberta de Cristo revelara-me outras 
possibilidades, como se, enfim, fizesse uma louca simbiose d´Ele com 
Chez: “Endurecer sem perder a ternura jamais! /Hay que endurecerse 
pero sin perder la ternura jamás”. Então, ao sufocar um soluço que me 
parecia inútil, algo aconteceu. E, de um só folego, saiu-me um canto 
caipira, o primeiro que fiz à terra amada. 

Exatamente 50 anos depois – neste 2017 – volto a publicar, 
desta feita em livro, o poema. Agora, com o coração em paz, a 
alma serena. E mais intenso, muito mais  intenso, o meu amor por 
Piracicaba, a “Noiva da Colina”.

Lulling of an enamored caipira 
It was in the cold, rainy night of July 31, 1967, 

almost at the break of dawn. Next day, August 1, 
Piracicaba would be 200 years old, its long-awaited 
and glorious Bicentennial.  The humble workshop of 
my little newspaper, the “Folha de Piracicaba”, were 
mute, waiting for my article on the date. And I, alone 
with myself. It was raining and there were leaks in my 
corner. I did not know what to write, my soul tearful, 
my heart sore. For – having stood in opposition to 
then Mayor Luciano Guidotti, an icon in the city – I had 
been driven into limbo. And into hell, by the political 

Cecílio Elias Netto, quando criança, era conhecido como Toninho. Hoje, poeta, escritor e mais 
maduro, dá vida ao Nhô Tonico, personagem criado para cuidar, preservar e propagar a 

linguagem caipiracicabana, patrimônio imaterial de Piracicaba

Acalanto de um caipira apaixonado
Foi na fria e chuvosa noite de 31 de julho de 1967, quase madrugada. No dia seguinte, 1º de agosto, 
Piracicaba completaria 200 anos, o seu aguardado e glorioso bicentenário. As humildes oficinas de 

meu pequeno jornal, “Folha de Piracicaba”, estavam mudas, aguardando o artigo sobre a data. 

Coisa feita prá judiá de mim.
Ah! moça. Hoje, eu quero te dizê

Que nas estrada onde andei,
Nos caminho que pisei

Num vi nada mai lindo que ocê.
Num pense que minto si eu ti contá:

Onde eu tivesse eu iscuitava
As música das serenata,
O baruio das cascata,
Os ruído dos canaviá.

Eu via ocê, no chão e no arto,
Branquinha e linda como espuma do sarto.

Dois século, moça, que eu te adoro!
Dois século que a Deus improro

Pra casá cum mecê.
Dois século que pesco no rio,
Que sofro em noite de frio

Procurando te esquecê!
Dois século, moça, de esperança
Que ocê vai sê sempre a criança

Que Deus ia me oferecê!
E, agora, no caminho me contaro

Que ocê faiz aniversário
E que, na cidade, tem muita gente

Querendo te dá presente
Prá podê te conquistá.
Ai, ai, ai, moça sinhá!

Eu num sube o que fazê.
Sô pobre, num tenho dinhero,

No borso só tenho o paiero.
Que vô comprá pra mecê?

Deus me perdoe, nega linda,
Mais eu fiz um pecado que não sei

Se vai sê perdoado pelo Minino Jesuis.

Pois entrei numa capela,
Vi umas fror linda, bela,

Que tavam nos pé da Cruiz
Acabei robando elas, caprichando num buquê

Prá entregá elas pr´ocê.
Tome as fror, fique cum elas.
Tem vemeia, branca, amarela

E azur como a cor do céu.
Rosa, cravo, jasmim e bonina
Pra mecê, noiva e menina,
Ponhá tudas no seu véu.

Eu tô tanto envergonhado
Que nem sei o que dizê.

Pois caipira apaixonado tem destino de sofrê.
Me adiscurpe, sinhá moça,

Ocê tem que adiscurpá
Tá na hora, eu já vô indo,

Vô-me imbora, sem demora, cum vontade de chorá.
Mais antes, quero falá

E você, que é minha frô,
Vê se iscuita, faiz favô:
“Eu te amo, e te adoro,
Eu te quero e te venero

Como ninguém jamais te amô.
Por mais anos que ocê faça,

É a Deus que peço a graça de podê bejá sua mão.
Deus te dê sempre a ventura

De sê linda, boa e pura,
É o que peço em oração.

Me perdoe, eu tô chorando
Mais antes de eu í andando, gostaria de dizê:

“Minha noiva, moça e menina,
Meu amô, Noiva da Colina,

Parabéns prá vos mecê.

persecution of those who saw me as a “subversive”, 
although my only battle flag was freedom for all of us. 

I recall few occasions, as that night, where I 
experienced such feeling of abandonment, of exile in my 
own land. At my minute home, my beloved wife Mariana 
and Patrícia and Carol – still little babies – would be asleep. 
Inside me, I felt a weird mix of bitterness and peace. Just a 
few days before – on July 7, 1967 – I had experienced my 
conversion to Christianity, in a total disarray of mind and 
heart. Within me – as a lightning – Kerygma took place. I 
had been touched, in my deepest heart.  

Part of a generation enamored with Guevara – 
with many and utopic revolutionary dreams – the 
finding of the Christ unveiled other possibilities to 
me, as though, at last, I had made a mad symbiosis 
between Him and Chez: “One needs to harden, but 
never forsaking tenderness! /Hay que endurecerse 
pero sin perder la ternura jamás”. Then, stifling a 
sob that seemed useless to me, something took 
place. And, in one breath, a caipira song rose 
from my inner self, the first one I composed for 
my beloved land. 

“Óia, moça! Me adiscurpe do atrevimento, mais eu tô loco, 
quase num guento de vontade de falá.

Sei que num sô moço bacana. Sô rapaiz de roça,
cortadô de cana, mais eu vô desabafa!
Sô pobre, gente que num tem dinhero,
Santo Antonho é meu padroero e ocê,

pur contraste da vida, 
é moça rica, linda, instruída.

É verdade que tô acanhado, pois só sei
falá arrastado e num gosto de chiquê.

Mas m´iscuite faiz favô, que sô moço arrespeitadô
e quero fala cum mecê. Óia, moça!

Tô sentindo um tróço no peito
desd´o dia que eu te vi:

tão formosa, tão bunita, era noiva
tão catita que – me alembro dereito –

de amor quase morri.
Te amei desde a primera oiada,
sofrendo que nem arma penada.
Sabendo que ocê tão bunita e eu

cum camisa de chita, ocê num gostaria di mim.
Cocei a cabeça, pitei um cigarro,

garrei uma rosa tombada no barro,
quis te falá, teu nome dizê,

fiquei parado sem nada fazê,
Ocê era tudo e eu era nada,

Ocê era o mundo, eu era a poera,
Gostá de mecê seria bestera.

Fugi de vancê. De seu zóio lindo,
Da dor que sintia de só te querê,

Querendo esquecê, querendo morrê,
Buscando otra moça mai linda que ocê.
Quar! Onde eu andava eu via seu véu
Que num é de renda, nem de cetim:

É coisa feita cum bruma do céu
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Desencarnei. Se, do pó eu vim, ao pó retornei. Meu corpo ficou na 
terra, adubando-a. Alma e espírito, porém, pairam sobre a cidade, 
em dias de nuvens suaves no céu. Espio por entre elas e tudo me 
parece ainda mais claro do que quando eu caminhava pelas matas 
ou pescava nas barrancas do rio. Tenho, quase sempre, vontade de 
falar coisas, de advertir, de pedir sejam mais cuidadosos. De nada, 
porém adiantaria – sei disso – porque seriam sons confundidos 
com a brisa ou com trovões. E ninguém escutaria. Ouviriam, mas 
não escutariam. Isso não me impede, todavia, de contar histórias. 
Pois vi e ouvi muito. E continuo vendo e ouvindo. 

Posso garantir que, mesmo na eternidade, o humano mantém-se 
na alma. E mais purificado, amor pleno, quase que de contemplação, 
afirmo. Nessa infinitude, na total amplidão, não se é mais servo de 
nada e de ninguém. Nem mesmo da necessidade, essa prisão que 
martiriza os humanos. No amor que ainda lateja, até a linguagem, 
o sotaque, o dialeto, a forma de falar, permanecem. Por isso, não 
estranhem se minhas palavras tiverem ajustes de regras oficiais. 
Falo de um jeito, do mesmo jeito, mas o homem que escreve este 
livro faz questão de corrigir. Dizem ser coisa de escritor. Digo, 
porém, ‘sê bobagera de escrevinhadô’. 

Ainda aqui – na etérea dimensão onde me encontro – Antônio 
Arzão continua sendo o meu nome. E permaneço mameluco: meu 
avô, o branco Manuel de Correa Arzão1; minha avó, a índia Jandira, a 
melíflua, na língua indígena. Sempre preferi, no entanto, ser chamado 
de caboclo, que o povo de minha mãe, indígena, identificava como 
kari´boka, descendente de branco.  Meu bisavô, pai de Manuel, foi o 
também sertanista Antônio Arzão, feroz caçador de índios também 
ferozes. Nem sequer imagino como ele aceitou vô Manuel ter-se 
casado com uma índia. Ou nunca soube, por ter morrido antes?

Na verdade, não sei, ainda agora, quem foram meus pais, pois 
vó Jandira nunca se referiu a eles, tristeza, talvez, de um amor 
proibido. Houve, também, boatos de ser, eu, aparentado de Pedro 
de Moraes Cavalcanti2, sertanista, que, em 1693, requereu uma 

Nhô Tonico 
“Eu transmito o ensinamento dos antigos e não invento nada de novo” 

                                                                                     Confúcio

sesmaria nestas paragens abençoadas. E por, também ele, ter 
amado uma índia. Foi só maldade.  

Mesmo aqui, entre as nuvens, continuo sem saber. Pois há coisas que 
as almas desconversam. O certo de minhas origens é que nasci num 24 
de junho, dia consagrado a João Batista. E por, também em junho, ser 
festa de Santo Antônio, o padre batizou-me com o nome de Antônio João. 
Mas esse João de meu nome nunca foi falado. Na infância, chamavam-
me de Toninho. Ao envelhecer, tornei-me, simplesmente, Nhô Tonico. E, 
com esse nome, desencarnei-me e cheguei à eternidade. 

Licença para contar 
Na verdade, aqui, no princípio, era o rio. E as matas virgens. E índios. 

O homem branco apareceu – seduzido pela bela fertilidade das águas 
– mas não se sabe quem foi ele, nem quando. Sangue de índio, porém, 
sei tê-lo nas veias. Pois, eu já era pai quando Frei Sebastião dos Anjos 
me batizou, neste lugar que ele chamava de “Pirasicaba”. Orgulho-me, 
pois, de estar entre os primeiros índios católico-cristãos destas terras, 
junto com o Tanásio, cujo registro o frade disse ter sido no dia 12 de 
abril de 1722. Vejam, pois, quão antigo sou eu. 

Posso – e com certeza – afirmar terem sido, estas terras, 
inicialmente fecundadas pela miscigenação de brancos, índios e 
negros. Foi tal comunhão de sangue o nascedouro do que se tornou o 
“caipiracicabanismo”, essa sedutora assembleia de culturas, de religiões, 
de crenças. E de sonhos. Que veio a criar a caipiracicabanidade. Sou, 
pois, o caboclo Antônio Arzão, Toninho, na mocidade; Nhô Tonico, 
quando me chegaram os cabelos brancos.  

“Pirasicaba” era apenas um arraiá3. Num sertão que, segundo 
minha avó Jandira, aninhava todos os seres do rio, do ar e das flores, 
inclusive os homens, filhos e criados pela Mãe Natureza. O sedutor 
rio – divino para brancos, negros e índios – era uma estrada fluvial. 
E, em um que outro ponto de suas margens, vivíamos, nós, roceiros4. 

No infinito em que me encontro – donde tudo vejo do que 
aconteceu e do que está aí com vocês – peço-lhes – eu, o Nhô Tonico 
– permissão para contar e cantar essa história. Mergulho, assim, no 
silêncio, na doçura das lembranças, tomo da minha lira sertaneja, 
vou dedilhar-lhe as cordas feitas de bucho de carneiro – e dou início 
a meu solo de viola, à minha sonatina caipiracicabana. 

1Manuel de Corrêa Arzão – Lendário personagem piracicabano, herói sertanejo. Era filho de Antônio Rodrigues Arzão. Ambos percorreram, no século 17, os sertões de Cuiabá.  Manuel já completara 80 anos 
quando foi convidado – e aceitou – pelo Conde de Sarzedas, a fazer parte de forças expedicionárias contra os índios. 
2Pedro de Moraes Cavalcanti – Requereu a sesmaria em Piracicaba (1693). Ele já tinha conhecimento de reduzidos grupos humanos na região que percorriam uma antiga trilha construída por índios paiaguá,  
guaicuru e caiapó, que se transformou em “Estrada do Sertão dos Bilreiros”. (Bilro pode ser trabalho em renda, tricô e, popularmente, também pênis grande.) 
3Arraial – Pequeno povoado formado espontaneamente ou pela comunidade. Com a expansão da pecuária, arraiais tornaram-se feiras de bois ao longo das rotas dos currais. Piracicaba também foi um arraial. 
4Roceiros – Pequenos proprietários de roças, como eram chamados os também pequenos terrenos cultivados em área rural, roçados em solo virgem e desbravados, onde havia muita vegetação ou florestas. Os 
roceiros plantavam diminutas lavouras de milho, mandioca, feijão, amendoim, etc. 

NHÔ TONICO
I disincarnated. From dust I came, to dust I returned. 

My body remained on Earth, fertilizing it. Soul and spirit, 
however, hover above the city on softly clouded days.  I 
peek from among them and everything seems clearer to me 
then at the time I walked around the woods or fished from 
the riverbanks. I feel, almost all the time, like saying things, 
warning, asking people to be more careful.  However, it 
would be useless – I know it – because it would be as sounds 
confused with the breeze or thunder. No one would listen. 
They would hear, but not listen. Nevertheless, that does not 
prevent me from telling stories. For I have seen and heard 
many. And still, I keep on seeing and hearing. 

I can guarantee that, even in eternity, human love is 
retained in the soul. And I assert it, a more purified, fuller, 
almost contemplative love. In that infinity, in total amplitude, 
one is servant of nothing and of no one. Not even of need, 
that prison tormenting mankind. Within a still throbbing 
love, even speech, accent, dialect, way of speaking, remain.  
Therefore, don’t wonder if my words appear adjusted to the 
current official rules. I speak in my way, the same way, but the 
man writing this book makes a point of correcting me. It’s said 
to be a writer thing. I say, however, it’s a scribblers’ folly. 

Even here – in this ethereal dimension, I am a part of – Antônio 
Arzão still is my name. And I remain a mameluco (Indian/white 
mestizo): my grandfather, the white man Manuel de Correa 
Arzão; my grandmother, the Indian Jandira, the mellifluous 
in Indian language. However, I always preferred to be called 
a caboclo, one who the people of my Indian mother called 
kari´boka, descendent of white men.  My great-grandfather, 
Manuel’s father, was the also sertanista (trailblazer) Antônio 
Arzão, a ferocious hunter of also ferocious Indians.  I cannot 
even imagine how he accepted grandpa marrying an Indian 
woman. Or, has he never know it, dying before?

Actually, even now, I don’t know who were my parents, 
for granny Jandira never mentioned them, perhaps out of 
sadness for a forbidden love. There were also rumors of my 
being related to sertanista Pedro de Moraes Cavalcanti, who 

in 1693 applied for a sesmaria (allotment granted by the 
Crown) in these blessed whereabouts. Because he, too, had 
loved an Indian woman. Just malice.  

Even here, among the clouds, I still don’t know. For there 
are things the souls avoid talking about. What is for sure 
regarding my origin is that I was born on a July 24, the day 
consecrated to John the Baptist. And as June also contains the 
Saint Anthony festival, the priest baptized me Antônio João 
(Anthony John).  However, the João in my name was never 
mentioned. In my childhood, I was called Toninho. When 
older, I simply became Nhô Tonico. And with that name, I 
disincarnated and arrived in eternity.

Permission to tell
Actually, in the beginning there was the river. And virgin 

woods. And Indians. The white man appeared – enticed by the 
beautiful fertility of the waters – but it is not known who he 
was, or when. However, Indian blood, I know I have it running 
in my veins. I was a father already when Fray Sebastião dos 
Anjos baptized me, in that place he called “Pirasicaba”. So, 
I pride myself in being among the first Catholic-Christian 
Indians in that land, jointly with Tanásio, whose baptismal 
record the Fray said to have been written on April 12, 1722. 
Behold, thus, how ancient I am. 

I can affirm – with certainty – that these lands, initially, 
were fertilized by the mixing of White, Indian and Negro. Such 
communion of blood spawned that which was to become 
“caipiracicabanism”, that enticing assembly of cultures, 
religions and creeds. As well as of dreams.  Which gave birth 
to caipiracicabanity. So, I’m caboclo Antônio Arzão, Toninho 
in my youth, Nhô Tonico when my hair turned white.  

“Piracicaba” was just a hamlet. In a wilderness that, according 
to my grandma Jandira, nestled all river, air and flower beings, 
including men, begotten and raised by Mother Nature. The 
enticing river – divine for White, Negro and Indian – was a watery 
road.  And at another spot on its banks we, the planters, lived.

In this infinite where I find myself – from where I see all that 
happened and what’s there with you now – I ask you – I, Nhô 
Tonico – permission to tell and sing this story. Thus, I plunge into 
silence, into the sweetness of recalling, and I take my country 
lyre, strumming its strings made from pig entrails – and begin 
my guitar solo, my caipiracicaban sonatina.
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Referi-me, anteriormente, a assembleia de homens. Estou 
certo, porém, de deuses brancos, indígenas e pretos terem-se 
congregado, também, nesse solo abençoado. E cada qual gerou 
maravilhas. Tupã e Jaci, a deusa da Lua, fecundaram a terra, 
tornando-a fértil e perfumada. Os deuses pretos, orixás, mil 
deles, cuidaram do solo, das águas, dos seres vivos, invocados 
pela religião africana ioruba: Xangô e Iemanjá; Okô, da agricultura 
e colheita; Oxóssi, da caça e dos caçadores; o Oxum da beleza, 
do amor, da fertilidade; Ogum, do trabalho e das técnicas. E Exu 
das encruzilhadas.  

Os padres católicos – como católicos se diziam os governantes – não 
conseguiram anular toda essa deidade afro-indígena. Mas trouxeram 
os seus santos, cada qual também dedicado às aflições humanas, 
como Santo Antônio, Santa Maria do Rosário, dos Prazeres, das Dores; 
São Francisco, que deu as mãos aos demais deuses para proteger 
toda a natureza. Nesse sincretismo secular, a “Pirasicaba”, de Frei 
Sebastião dos Anjos, fecundou-se de sonhos, de esperanças, de 
amor às belezas, à espiritualidade. Tornamo-nos um povo visionário, 
no sentido de ser movido por ideais originais, diferentes, tão dignos 
e nobres que pareceram quiméricos. 

Felipe Cardoso1 foi um deles. Falava-se que ele era padre, quando 
padres tinham família, mulher e filhos. Ele foi, talvez, o primeiro 
grande visionário do arraial. Antes de qualquer outro homem branco 
conhecido, Cardoso anteviu o que havia de generoso e frutífero na 
bela terra à margem do rio. Minha avó Jandira contava que ele 
chegou quando aqui, Piracicaba, era sertão virgem, desabitado, 
pouco conhecido. Era muito moço, sem história revelada, sertanista 
que dizia ter feito, às suas expensas, o caminho por terra de Itu a 
Piracicaba. Muitas explicações foram dadas à sua grande aventura, 
inclusive a de que ele, Felipe Cardoso, seria um criminoso em busca 
de refúgio, temendo ser preso e sofrer represálias. 

Felipe Cardoso, o visionário
“Esta Terra é mel para todos os seres. E todos os seres são mel para esta Terra” 

                                                                                     Upanishads

Felipe Cardoso, the visionary
I have mentioned, formerly, the assembly of men. 

However, I’m sure that white, Indian and negro gods also have 
joined up in this blessed soil. And all have spawned wonders. 
Tupã, the Sun and Jaci, the Moon goddess, have fertilized the 
soil, making it fruitful and fragrant. The black gods, orixás, a 
thousand of them, cared for the land, the waters, the living 
things, invoked by the African Ioruba religion: Xangô and 
Iemanjá; Okô, of planting and harvest; Oxóssi, of hunting 
and hunters; Oxum, of beauty, love, fertility; Oguma, of labor 
and techniques. And Exu, of the crossroads.  

Catholic priests – inasmuch as the rulers professed 
themselves Catholic – were unable to override all those Afro-
Indian deities. However, they brought along their saints, 
each of them also dedicated to human afflictions, such as 
Saint Anthony, Saint Mary of the Rosary, of Pleasure, of 
Sorrows; Saint Francis, who held hands with the other gods 
to protect Nature. Within that centuries-old syncretism, the 
“Pirasicaba” of Fray Sebastião dos Anjos was impregnated 
with dreams, hopes, love for beauty, spirituality. We became 
a visionary people, driven by original, different ideas, so 
dignified and noble as to seem chimeric. 

Felipe Cardoso was one of those. It was said he was 
a priest, at a time priest had family, wife and children. 
He was, perhaps, the first great visionary in the hamlet. 
Before any other known white man, Cardoso foresaw what 
there was of generous and fruitful on the beautiful land 
by the river. My grandmother Jandira used to tell how he 
arrived here at a time Piracicaba was but an uninhabited 
and little known virgin wilderness. He was very young, 
without known history, a sertanista who said he had 
traveled by land from Itu to Piracicaba by his own means. 
Many explanations were given for his great adventure, 
including one speculating that he, Felipe Cardoso, was 
a criminal seeking refuge, in fear of being arrested and 
suffering reprisals. 

1Felipe Cardoso – Foi um dos primeiros sesmeiros em Piracicaba e, apesar de pouco se saber de sua vida, foi reconhecido, por nossos principais historiadores, como o pioneiro na colonização piracicabana. 
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Como por aqui, onde me encontro, não mais existe noção de tempo, 
só posso contar aquilo que vi e que, depois, ouvi. Direi mais do passado 
e do presente de vocês, pois, nestas nuvens, não há expectativa de 
futuro. Logo, não me perguntem o que haverá de vir. Sei, apenas, do que 
veio e do que tem chegado. O próprio Mário Neme – grande historiador 
nosso, e falo de nós por nunca ter deixado de ser caipira – formulou 
românticas fantasias a respeito de Felipe Cardoso. Supôs, até mesmo, 
uma história de amor fracassado de Ângelo, irmão de Felipe. Nem aqui 
– na minha tribo espiritual – há entendimento sobre isso. Mas todos 
concordam: Felipe Cardoso foi o primeiro colonizador de Piracicaba. 
E só um que outro caipiracicabano, neste tempo todo, lembra-se dele. 

Os verdadeiros pais 
Aliás, firmo, aqui, uma queixa, talvez um lamento. Por que 

tantos se esquecem de nossas origens, de toda uma cultura de 
negros e indígenas que nos formaram? O escrevinhador deste 
livro já citou diversas palavras indígenas de nosso cotidiano. Mas 
vou insistir nelas: Tupi, Caiubi, Bongue, Jupiá, Anhumas, Anhembi, 
nomes de localidades, e outras muitas, tais como cururu, cuíca, 
cuia, Anhanguera, Anhangabaú – quantas e quantas, anjos destes 
céus! Até da famosa cuca – aquela que “vai pegá o nenê” – vocês se 
esqueceram. Dizem ela não existir, mas existe, sim: cuca é uma das 
corujas que nos fazem companhia, a índios, a caboclos. E criancinhas 
de nossa gente nunca tiveram medo dela. 

A original e verdadeira paternidade caipiracicabana – tal e qual a 
brasileira – é indígena. São eles, os índios, nossos verdadeiros pais, 
por mais insistamos em tratá-los apenas como selvagens. Eles eram 
legítimos frutos da terra, herdeiros da natureza. A primeira estrada de que 
se tem conhecimento em Piracicaba é a chamada “estrada dos bilreiros”1, 
construída pela nação caiapó. Aliás, era a “estrada velha do sertão”, um 
domínio caiapó que se estendia por quase todo o sertão paulista e áreas 
de Goiás e Mato Grosso. Os paiaguá, por sua vez, eram índios canoeiros, 
que subiam os rios à época da piracema2 em busca de peixes. 

A ganância do homem branco em busca do ouro de Cuiabá acabou 
por dizimar o povo indígena. Após anos e anos de enfrentamentos 
por assim dizer épicos, os caiapó, paiaguá, guaicuru conheceram o 
extermínio pelos chamados “caçadores de índios”. 

E os negros, como nos esquecermos deles, se vivemos tanto 
e tanto da herança cultural que nos deixaram? Samba, cachaça, 
cacimba, cacunda... 

Não haveria caipiracicabanidade não tivesse, desde o começo 
dessa história, alma e sangue africanos alimentando-nos. 

Inasmuch as in here, where I’m now, there is no sense 
of time, I can only tell what I saw and later heard. I’ll tell 
more about your past and present, for among these clouds 
there is no expectation of future. So, don’t ask me about 
what will come next. I only know about what had been and 
have come. Mário Neme himself – that great historian of 
ours, and I say ours because I never ceased being a caipira 
– formulated romantic fantasies about Felipe Cardoso. 
He even supposed a failed love story involving Ângelo, 
Felipe’s brother.  Not even here, in my spiritual tribe, there 
is an understanding regarding it. However, all agree: Felipe 
Cardoso was the first colonizer in Piracicaba. And in the 
times since, no more than a handful of caipiracicabans 
remember him at all.

The true progenitors 
In fact, I place a complaint here, perhaps a lamentation. 

Why so many forget our origins, a whole culture of Negroes 
and Indians who shaped us? The scribbler of this book 
already has mentioned several Indian words used in our 
everyday. But I’ll insist on them: Tupi, Caiubi, Bongue, Jupiá, 
Anhumas, Anhembi, names of places, as well as many other 
such as cururu, cuíca, cuia, Anhanguera, Anhangabaú – so, 
so many, angels in heaven! You have forgotten even the 
renowned cuca – that one who “will get the baby”. It is said 
she doesn’t exist, but indeed she does: cuca is one of the owls 
that keep as company, to Indians and caboclos. The toddlers 
of our people were never afraid of her. 

The original and true caipiracicaban paternity – same as 
Brazilian –is indigenous. They, the Indian, are our true parents, 
no matter how much we insist on only seeing them as savages. 
They were the legitimate fruit of the land, heirs of Nature. The 
first known road in Piracicaba is called the “bilreiros road” 
(bilreiro – native South American tree), built by the caiapó 
nation. In fact, it was the “old wilderness road”, a caiapó 
domain spreading through almost all the Paulist wilderness 
and regions in Goiás and Mato Grosso. The paiaguá, on the 
other hand, were canoeing Indians, who travelled upstream in 
the rivers in search of fish at the time of the piracema (shoals 
of fish swimming upstream for spawning). 

White men’s greed for the Cuiabá gold ended up 
decimating the Indian people. Following year upon year 
of struggles, one might say epic, the caiapó, paiaguá, 
guaicuru were exterminated in the hands of the so-called 
“Indian hunters”. 

And the Negro, how to forget them, as we live with 
so much of the cultural legacy they have left us? Samba, 
cachaça, cacimba, cacunda... 

Uma história mal contada...
A história, porém – como já se sabe – foi e é sempre escrita pelos 

vencedores. Ora, não estou aqui para contar o que já está contado em 
documentos oficiais. E, por outro lado, não sou nenhum vencedor. E 
de nada. De nada, além do principal do homem: a liberdade. Consegui 
manter-me livre, no início daquela povoação onde havia negros 
escravos “congos, moçambiques, quiloas, benguelas”3.  

Solto, de pés e peitos nus, nas matas e nos rios, o índio jamais 
aceitou ser escravizado pelo homem branco. E, por isso – agora, posso 
dizê-lo com franqueza total – nunca entendi minha avó Jandira ter-
se ligado a um homem branco. Especialmente por aqueles caçadores 
de índios. Seria, o amor, realmente capaz de superar tudo? 

Houve torturas, prisões, perseguições, matanças, resultado 
das crueldades do primeiro capitão de Piracicaba, Antônio Correa 
Barbosa, que os historiadores chamaram, devido a esse seu cargo, 
de primeiro povoador. Era um homem rude, truculento, responsável 
por atrocidades sem fim. E é verdadeiro, sim, que Itu enviara, ao 
povoado, malfeitores, prisioneiros, homens e mulheres à margem 
da lei. Basta ler.  E a crueldade piorou ainda mais com o verdadeiro 
facínora que foi o sucessor dele, Carlos Bartolomeu de Arruda4. 

Um início como lugar de degredo? A afirmação e confirmação desse 
drama inicial está nos escritos de um dos mais honrados homens 
de Piracicaba, nascido em Itu mas piracicabano por escolha e amor: 
Prudente de Moraes5.  Ele, na sua serenidade, afirma que, também, 
“não se pode precisar a data de sua fundação”. Como hei de duvidar dele, 
se repetiu o mesmo que minha avó Jandira contava? No entanto, Mário 
Neme6 discorda, considerando até mesmo como lenda a questão dos 
degredados. Oficializada documentalmente, porém, firmou-se a data 
determinada por Correa Barbosa: 1º de agosto de 1767.

Vocês – que estão comemorando 250 anos – deveriam orgulhar-
se disso, dessa odisseia, dessa travessia de uma a outra margem 
da história: de um lugar de degredo, a um lugar especialíssimo de 
cultura, de beleza, de educação, de arte. 

There would be no caipiracicabanity if, from the very 
beginning of this history, there had not been African soul and 
blood feeding us.

A badly told history…
History, however – as it is already known – has been and 

always will be told by the vanquishers. Well, I’m not here to 
tell what’s already stated in official documents. On the other 
hand, I’m no vanquisher. Of anything. Of nothing, beyond 
that which is most important to man: freedom. I succeeded in 
staying free, in the beginning of that settlement where there 
were “congo, moçambique, quiloa, benguela” slaves.  

Free, barefoot and bare-chested, in the woods and rivers, the 
Indian never accepted being enslaved by white men.  That’s why 
– I can say it now with full frankness – I never understood my 
grandmother Jandira tying up with a white man. In special to that 
Indian hunter. Could love really be able to overcome everything? 

There was torture, imprisonment, persecution, killing as 
outcome of the cruelty of the first Captain of Piracicaba, Antônio 
Correa Barbosa, whom the historians have called the first settler due 
to his official capacity. He was a rude, truculent man, responsible 
for endless atrocities. And yes, it is true that Itu had sent criminals, 
prisoners, outlawed men and women to the settlement. One only 
needs to read. And cruelty even worsened with the veritable thug 
who was his successor, Carlos Bartolomeu de Arruda. 

A beginning as a place of exile? Assertion and confirmation 
of that original drama is found in the writings of one of 
Piracicaba’s most honored man, born in Itu but Piracicaban 
by choice and love: Prudente de Moraes.  He, in his serenity, 
also states, “the date of its foundation cannot be accurately 
established either”. How will I doubt him, inasmuch as he 
repeated what my grandma Jandira used to tell? Nevertheless, 
Mário Neme disagrees and even considers the story of banished 
a legend. However, officially stated in documents, the date 
given by Correa Barbosa has been accepted: August 1, 1767.

You – now commemorating 250 years – should take pride 
in that, in that odyssey, in that crossing from one shore to the 
other in history: from a place of exile to a very special place, 
where it concerns culture, beauty, education, arts.

1Bilreiros -  Os caiapós dividiram-se em grupos ferozes e guerreiros, e amigáveis. Como guerreiros, sua principal arma era o bilro, o porrete, que usavam com extrema habilidade. . Por seu uso, tornaram-se 
conhecidos como bilreiros. Há referências sobre eles já no longínquo 1610. 
2Piracema – Palavra indígena (tupi-guarani) que significa a saída dos peixes para a desova. É o movimento migratório dos cardumes para a reprodução. Em Piracicaba, é deslumbrante o espetáculo que ocorre 
nas corredeiras do Salto. 
3Congos moçambiques, quiloas, benguelas – As denominações usadas por Mário Neme são do português da época, referindo-se a negros provindos do então Congo, de Moçambique, de regiões africanas, 
incluindo Benguela (Angola) e Quíloa, próximo de Zanzíbar. 
4Carlos Bartolomeu -  As peripécias de Carlos Bartolomeu dariam – na opinião deste autor (e, certamente, na de Nhô Tonico) – um romance palpitante. De violência, de paixão, de crueldade, de adultério. Alguns 
de seus descendentes, porém, foram homens notáveis, como o Conde de Pinhal, o filho dele, Carlos de Arruda Botelho (o Carlos Botelho, fundador da cidade de São Carlos e político importante.) 
5Prudente de Moraes – O histórico artigo de Prudente de Moraes foi escrito para o “Almanak de Piracicaba 1900”, pg. 121.  No mesmo almanaque, há um também histórico depoimento do Senador Moraes 
Barros, irmão mais velho de Prudente. 
6Mário Neme –  Um dos maiores historiadores de Piracicaba, com livros que se tornaram clássicos e indispensáveis para o conhecimento de nossa região. Apoiando-se em fontes históricas, Mário Neme dá a 
sua própria versão sobre a formação do povoado.
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Lugar onde viver 
Como e quanto - cá nas minhas nuvens – me ficaram mais 

claras as coisas! Vejo o que nunca vi, entendo o que nem sequer 
havia, eu, pensado. Aquele lugarzinho à beira rio começou a se 
organizar num mundo em que a história já se havia firmado 
através de grandes conquistas, filosofias e descobertas. Como 
ter esperanças numa aldeiazinha quando tantas civilizações e 
culturas já se realizavam? Uma simples aldeia, em 1767... Mas 
o mundo explodia em transformações, em novos conceitos, 
em genialidades: Iluminismo, Bach, Mozart, Voltaire, Diderot, 
a “Encyclopédie Française”, Rousseau, Kant, agitações 
revolucionárias que possibilitariam a Independência dos EUA 
(1776), Revolução Francesa (1789)... 

Vendo e pensando donde estou, parece desimportante ter criado 
aquela aldeiazinha. Podemos, porém e agora, entendê-lo: roceiros, 
negros, índios, caboclos, mulatos, mamelucos – todos, todos 
nós encontramos e cultivamos um lugar para viver. Maravilhoso. 
Encantador. Que seduziu desde o início. Por que não se alembrá de 
alguns que tiveram alma de sentir?

COSTA TAQUES (Morgado de Matheus, 1784) – “Capaz (referindo-se 
à qualidade das terras à margem esquerda do rio) de fundar muitíssimas 
fábricas de açúcar, pois produz todo tipo de cultura”.

PADRE AMARAL GURGEL (Vigário da Freguesia de Piracicaba, 
1816) – “...  está  situada sobre uma planície elevada, sobre o rio do 
mesmo nome, onde este faz um formoso e grande salto (...) conduz água 
para  banhar um lado da freguesia e tocar todas as máquinas possíveis.
(...) O terreno é fertilíssimo, abunda muito em massapé roxo, o marne, o 
mais próprio para produção da cana de açúcar”. 

VON TSHUDI (Sábio suíço, em 1860): “À medida que nos 
aproximávamos (de Constituição) notei que se tratava de uma pequena 
cidade poeticamente assentada entre laranjais e bananeiras, com suas 
pequenas casas risonhas. Pareceu-me que eu nunca tinha visto verde 
tão delicioso como esse...” 

Ah! mesmo desencarnado, tenho saudade daquilo tudo. Mesmo 
antes da povoação – quando poucos roceiros aqui habitavam – as 
matas eram verdadeiramente virgens. O homem branco não impunha 
a sua vontade, tendo a sabedoria de conviver com índios e negros. As 
casas eram choupanas, rodeadas de bichos que mal algum faziam a 
ninguém, pois acostumados com a presença humana. O rio – quando 
de águas mansas – trazia serenidade e paz. E respeito medroso, ao 
se lhe avolumarem as correntezas. 

A place for living 
How and to what extent – here in my clouds – things 

became clearer to me! I see what I had never seen; 
understand what I hadn’t even thought about. That 
minute place on the riverbank began shaping up in a 
world where history had already been established through 
great achievements, philosophies and discoveries. How to 
have hope for a small hamlet when so many civilizations 
and cultures already were being established? A simple 
hamlet in 1767... But the world was exploding in 
changes, in new concepts, in genius: Illuminism, Bach, 
Mozart, Voltaire, Diderot, the “Encyclopédie Française”, 
Rousseau, Kant, revolutionary upheavals that made 
possible the Independence of the USA (1776), the French 
Revolution (1789) ... 

Seeing and thinking from where I stand, it seems 
unimportant having created that minute hamlet. However, 
we can now understand it: planters, Negroes, Indians, 
caboclos, mulatos, mamelucos – all, all of us have found 
and cultivated a place for living. Wonderful. Charming. 
One that enticed, from the very beginning. Why not 
remembering some people who had a soul for feeling? 

COSTA TAQUES (Heir of Matheus, 1784) – “Able to 
(quality of the land on the left bank of the river) establish 
very many sugar factories, producing all kinds of crops”.

FATHER AMARAL GURGEL (Piracicaba Parish Vicar, 
1816) – “...  lies on a high plain, above the like-named river, 
where it makes a gorgeous and big waterfall (...) takes 
water to one side of the parish and moves every possible 
machine.(...) The soil is very fertile, with abounding purple 
massapé (kind of fertile soil), the so-called “marne”, the 
most suitable for growing sugar-cane.” 

VON TSHUDI (Swiss wise man, in 1860): “As we 
approached (Constitution), I noticed that is was a small 
town poetically established amidst orange groves and 
banana plants, with its small cheerful houses. It seemed 
to me I had never seen such delicious green as here...” 

Ah! Even disincarnated, I miss it all.  Even before the 
settlement – when few planters lived there – the woods 
were truly virgin. The white man didn’t impose his wish 
and had the wisdom of living together with Indians and 
negroes.  The houses were but shanties, surrounded by 
animals that hurt no one, used to human presence.

O lugar, à margem direita, era pantanoso, com terras ruins. Pelo 
menos, é o que falava Antônio Correa Barbosa. Não acreditei muito 
nisso. Pois, onde há peixes e pássaros, nada pode ser ruim e os anos 
que se seguiram revelaram a fertilidade de toda terra que o majestoso 
rio sempre banhou. Mudamo-nos, então, para a margem esquerda 
onde já havia alguns moradores. As terras pertenciam ao mesmo 
Povoador. E tenho que reconhecer: tudo ficou melhor. E mais bonito. 

E, de meu espaço encantado, ainda posso ver, ouvir, sentir: noites 
estreladas, luares mornos, tardes eróticas ao rumorejar das águas, 
ao crepitar das fogueiras. Até os pássaros cantavam: anus brancos 
e pretos brincando na escuridão, corujas espiando e piando nas 
árvores, olhando os homens tão fixamente que um manto de mistério 
e de superstição envolvia os contadores de história, cantadores 
de cururu. Mulheres assavam batatas, homens teciam redes de 
pescar, crianças brincavam. E os amanheceres? E os pores de Sol, 
incendiando os horizontes à margem direita?

Piracicaba era, mais ainda, um lugar de viver, pedacinho do céu. 
Mas percebam, notem, observem ainda hoje: esta cidade continua 
revelando-nos horizontes! Quando muitas e muitas outras perderam 
os seus, os horizontes piracicabanos são amplos, luminosos, 
molduras de uma pintura que parece eterna. 

E lugar de sofrer
Mas, ao aumentar as gentes do povoado, a violência e a ambição 

também chegaram. E, como ocorreu em todo o país, índios e 
negros foram as grandes vítimas. Ou se submetiam às ordens dos 
comandantes, temerosos dos capitães do mato, ou aceitavam ser 
convertidos à fé católica – ou sofriam horrores das perseguições, 
violências e morte.

Enquanto vocês – nessas quadras da vida – aplaudem o Antônio 
Corrêa Barbosa, o chamado Povoador, os que o conheceram sabem 
do terror que ele implantou no povoado. Era um homem cruel, 
perseguidor, de caráter duvidoso. Houve o caso da encomenda, que 
lhe fizeram, para a construção de sete barcos, especialidade que o 
tornara notório. Os troncos de árvores eram os mais apropriados 
para aquela feitura: peroba, tambiúva. E chegavam a medir de 50 
a 60 pés de altura, de cinco a seis pés de largura, até quatro pés 
de fundo. Difícil de acreditar, não é mesmo? No entanto, basta ler 
e pesquisar nossos estudiosos e saberemos, então, que – antes de 
serem povoadas – as terras piracicabanas eram cobertas de matas 
em 97,5% de sua área, sendo que 41% delas eram abençoadas por 
florestas “extremamente frondosas”. 

The river – when its waters were tame – fostered serenity 
and peace. And fearful respect, when its currents swelled. 

The place, on the right bank, was marshy, with bad 
soil. At least that was what Antônio Correa Barbosa said. 
I didn’t really believe it. For where there are fishes and 
birds, nothing can be bad and the years to come unveiled 
the fertility of the whole land that the majestic river had 
always bathed. Then, we all moved to the left bank, where 
already there were some dwellers. The lands belonged to 
the same Settler. And I must agree: everything improved. 
And became prettier. 

From my charmed place I can still see, hear, feel: starry 
nights, warm moonlights, erotic evenings by the rustling 
of waters, the crackling of fires. Even the birds sang:  white 
and black anus cavorting in the darkness, owls spying 
and hooting on the trees, starring at men so fixedly that 
a cloak of mystery and superstitions enveloped the story 
tellers, cururu singers. Women baked potatoes, men 
fabricated fishing nets, children played. And the dawns? 
And the sunsets, setting horizons afire on the right bank?

Piracicaba was, moreover, a place for living, a tiny 
piece of heaven. But take notice, realize, observe still 
today: this city goes on disclosing us horizons! While 
many, cities have lost theirs, Piracicaban horizons are 
wide and luminous, frames of a picture seemingly eternal. 

And a place of suffering
However, with the increase in the numbers of 

inhabitants in the settlement, violence and ambition 
also arrived. As everywhere in the country, Indians and 
Negroes were the greatest victims. Either they bowed to 
the orders of the commanders, for fear of the capitães 
do mato (slave hunters), and accepted conversion to the 
Catholic faith, or suffered the horrors of persecutions, 
violence and death.

While you all – these days – applaud Antônio Corrêa 
Barbosa, the so-called Settler, those who had met him 
knew about the terror he brought upon the settlement. He 
was a cruel man, a persecutor and of dubious character. 
Take one case, where he had an order for building seven 
boats, a notorious expertise of his. The most suitable tree 
trunks for such were the peroba and tambiúva. The boats 
reached 50 to 60 feet in length, with a width of six feet and 
four feet deep. Hard to believe, isn’t it? Nevertheless, one 
needs only to read and research our scholars to learn that 
Piracicaban lands – before being settled – were 97.5% 
covered with woods and 41% of them were blessed with 
“extremely dense” forests. 
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As canoas podiam carregar até 400 arrobas, com uma tripulação 
de oito homens que as moviam com remos curtos, empurrando-as 
com compridos varejões. O Povoador sabia construí-las com seus 
grupos de negros, índios, brancos degredados – seus verdadeiros 
escravos. E aquela encomenda, a dos sete barcos? Corrêa Barbosa 
simplesmente não a entregou, acabando, bom tempo depois, por 
fazê-lo a seu jeito: das sete, entregou apenas quatro canoas... 

Para confirmar o que revelo, basta ler a carta que o Morgado 
de Mateus enviou ao Capitão General da Província: “ (…) o capitão-
comandante, abusando de seu poder, não rege aqueles (o povo) 
como povoadores e libertos, mas como escravos, castigando-os 
com açoute e pau”. 

E mais: “parece um índio de qualquer aldeia, porém branco de 
origem. Muito forte, duro, animoso, agradável, ágil para a caça e 
pescaria, totalmente desgovernado, inútil para si e para os seus, sem 
regra, sem palavra, inábil para quaisquer instruções e reforma, este é o 
Capitão Mor Antônio Corrêa Barbosa”.

Ninguém nunca soube como dona Ana de Laura – jovem mulher 
de Barbosa e mãe de seus filhos pequeninos – conseguiu suportar 
aquele homem grosseiro. Na verdade, o povoado abrigava amigos 
e parentes dele. E a comunidade não passava de 200 pessoas. 
O nepotismo, o apadrinhamento, começou desde lá. E Corrêa 
Barbosa arrogou-se o direito de a tudo comandar com mãos de 
ferro. Infernizou até mesmo o trabalho dos primeiros vigários que, 
desacorçoados, se iam embora. Foram tantas truculências que eu, 
Nhô Tonico, não gosto de contar.

Na verdade, naquela aldeia chamada Piracicaba – “pirasicaba, 
peracicava”, como escreviam alguns moradores – naquela aldeia, insisto, 
o índio enterrou a sua alma. E o negro viu escorrer-lhe, do corpo, sangue, 
suor e lágrimas. Essa história tinha apenas começado, um prelúdio da 
bela sinfonia que outras raças ajudariam a compor, no sonho de uma 
aldeia que, tornando-se global, não perderia suas raízes. 

O maná não foi escolhido por Deus apenas para alimentar os 
hebreus no deserto em sua sofrida travessia. Na verdade, não cai 
dos céus. Ele brota das árvores, como se fosse um suco natural. Ou 
lágrimas. Antes do açúcar, obtido pelo homem, a natureza produzia o 
mel das jabuticabas, o doce das abelhas espalhando-se pelas flores, 
as borboletas sugando o que houvesse de belo em árvores, em 
plantas, em florezinhas caídas no chão. Era o maná, o mazi, colhidos 
pelos homens do ventre da natureza. O açúcar veio depois.

The canoes could carry up to 400 arrobas (one arroba 
= 15kg), with a crew of eight who used short paddles and 
pushed them along with long poles. The Settler knew how 
to build them with his gangs of Negros, Indians and exiled 
whites – actually his slaves in fact. So, what about that 
order for seven boats? Corrêa Barbosa quite simply didn’t 
deliver them; a long time later he did it his way: out of 
seven canoes, he delivered only four... 

To confirm what I disclose, it’s enough reading the 
letter that the Heir of Mateus sent to the Captain-General 
of the Province: “(…) the captain-commander, abusing his 
powers, doesn’t rule them (the people) as settlers and free-
men, but as slaves, chastising them with whip and pole”. 

Moreover, “he resembled an Indian from any village, 
although white in origin. Very strong, tough, stout, 
pleasant, agile for hunting and fishing, completely 
unruly, useless to himself and to his companions, with 
no standards, no words, unskilled for any instruction or 
repair, that is Captain-Major Antônio Corrêa Barbosa”.

No one ever knew how Mrs. Ana de Laura – Barbosa’s 
young wife and mother of his small children – endured 
such a rude man. In fact, the settlement congregated 
friends and relatives of his. And the community held but 
200 people. Nepotism and patronage began there and 
then. Corrêa Barbosa claimed his right to rule everything 
with iron fists. He even made the work of the first vicars 
so hellish, that, feeling forsaken, they left the village. His 
truculence was such that I balk at telling it.

Actually, in that village called Piracicaba – “pirasicaba, 
peracicava”, as some of its inhabitants wrote – in that 
village, I insist, the Indian buried its soul. And the 
Negro saw blood, sweat and tears flow from his body. 
This history was just in its beginning; a prelude to the 
beautiful symphony other races would help to compose, 
a dream of a village that, upon becoming global, would 
not forsake its roots. 

Manna wasn’t chosen by God only to feed the Hebrew 
in the desert during their painful crossing. Actually, it 
doesn’t fall from the sky. It flows from trees, as if it were 
a natural juice. Or tears. Before sugar, a finding of men, 
Nature already produced the honey of jabuticabas (native 
fruit), the sweetness of bees spreading among flowers, 
butterflies sucking up what beauty there was in trees, in 
plants, in small flowers fallen on the ground. It was the 
manna, the mazi, collected by men from the womb of 
Nature. Sugar came later.
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Ai! Nem gosto de me lembrar dessas coisas. Mas, que há 
de se fazer, quando a realidade fala muito mais alto do que 
qualquer invenção? Se há beleza é por, também, existir a feiura. 
Aliás, discordo dos que dizem ser, a beleza, “ausência do feio”. 
Nem sempre. Belo e feio, se não convivem entre si, coexistem. 
A belezura e os encantos daquela povoação tão bonita, tão 
generosa conviviam com a ‘feiura’ da escravidão. Muito antes da 
formação do arraial, o homem branco já se instalara nas nossas 
férteis e atrativas terras. 

Quando Pedro Cavalcanti requereu a posse da sesmaria em 
nossas bandas, o homem negro já estava por aqui. Escravo e 
sofrendo. Pois o açúcar teve, também, a acidez de vinagre do suor, 
sangue e lágrimas dos negros. Que, mesmo assim, eram generosos 
a ponto de o branco confundir paciência e humildade com submissão. 
Ou seria conformação diante do que, secularmente, lhes parecia 
amargo e inamovível destino? Afinal de contas – e as pessoas ainda 
encarnadas podem consultar em seus livros e, agora, também na 
internet – foi em 1454, antes da descoberta do Brasil, que o Papa 
Nicolau V assinou uma bula para favorecer Portugal, seu aliado, 
nas cruzadas. E, nela, como se fosse o próprio Deus, o Pontífice 
garantiu, aos portugueses, direitos totalitários na África e terras 
conquistadas. Por força disso, os negros também “deveriam ser 
convertidos à fé católica, capturados, conquistados, subjugados ou 
lançados à escravidão perpétua”. 

Como foi possível acontecer essa barbárie? Pois, também em 
Piracicaba, aconteceu. E, agora – onde estou, e de onde narro estas 
coisas – sei a maldição das misérias humanas que produziram a 
escravidão. Está na origem dos homens, como desafio permanente 
a ser vencido. Escravos da povoação piracicabana viveram os 
mesmos horrores sem que, no entanto, fossem informados do 
que, ainda na Antiguidade, o sábio Sêneca tentara ensinar. Para 
os gregos, escravos chamavam-se “corpos”.  

O açúcar colonial
“Olho, comovo-me” 

                                Alberto Caeiro

Colonial sugar
Alas! I don’t like even to remember such things. 

However, what’s there to be done, when reality talks 
much louder that any making up? If there is beauty, that’s 
because there is also ugliness. By the way, I disagree with 
those who say that beauty is an “absence of ugliness”. Not 
always. Beauty and ugliness, though not living side by 
side, coexist together.  The beauty and charms of that so 
beautiful, so generous settlement lived side by side with 
the ugliness of slavery. Long before the establishment 
of the village, the white man already had settled in our 
fertile and attractive lands. 

When Pedro Cavalcanti requested ownership of a 
sesmaria in these whereabouts, the black man was already 
there. Enslaved and suffering. The sugar also had the 
acidity of vinegar, from the sweat, blood and tears of the 
Negro. Who, notwithstanding it, were generous to a point 
where white men confused patience and humbleness with 
submission. Or would it be resignation with what, for 
centuries, had seemed to them a bitter and unavoidable 
destiny? After all – those still incarnated can refer to their 
books, and now to internet – in 1454, before the Discovery of 
Brazil, Pope Nicholas V had signed a bull favoring Portugal, 
his ally in the Crusades. In it, as if he were God himself, the 
Pontiff warranted to the Portuguese totalitarian rights 
over Africa and conquered lands.  Due to that, the Negro 
also “should be converted to the Catholic Faith, captured, 
conquered, subjugated or thrown into perpetual slavery”. 

How could such barbarism take place? Alas, it 
happened in Piracicaba, too. And now – in this place from 
where I narrate those things – I know about the curse of 
human miseries that produced slavery. It’s in the origin of 
men, as a permanent challenge to be overcome. Slaves 
in the Piracicaban settlement lived through the same 
horrors, without inkling of that which, still in the Ancient 
Times, Seneca the wise had tried to teach. To the Greek, 
slaves were known as “bodies”. Seneca warned: 
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So. The issue of the saints, patrons of Piracicaba, also 
remains the same here in the infinite. No one complains, 
nobody argues, there are no feuds. However, past feelings 
of sadness are evident. Such as that involving Saint Louis 
of France, to mention one of them. As historians have 
already recorded – and I need to tell nothing further – 
there was that great confusion about the patron saint of 
Piracicaba, Our Lady of Pleasures being replaced by Saint 
Anthony, as outcome of a maneuver attributed to the 
Settler Correa Barbosa. 

However, what is seldom told is that Saint Louis of 
France was involved in that choice. For the order of the Heir 
of Mateus, D. Luís Antônio de Souza, for the building of a 
chapel in the settlement, was not complied with in full. The 
famous ruler left it clear in a provision sent to the Settler, 
dated July 26, 1770: he was to place the image of Our 
Lady of Pleasures on the main altar, to whom invocation 
should be addressed. (Our Lady, claimed the Heir, was 
his “godmother”; and “on the two side altars (...) the two 
Saints with my name, Saint Louis, King of France and Saint 
Anthony of Padua”. I have a feeling that – in these spaces 
without horizon – though not complaining while walking 
around in the clouds and looking down on Piracicaba, 
Saint Louis of France face seems to say, “I was forgotten”.

Pois bem. A questão dos santos, dos padroeiros de Piracicaba, 
essa continua a mesma também aqui no infinito. Ninguém reclama, 
ninguém disputa, não há rixas. Mas tristezas passadas são evidentes. 
A de São Luís de França1, para citar um deles. Como historiadores 
já deixaram registrado – e não preciso mais contar – houve aquela 
grande confusão a respeito do orago de Piracicaba, Nossa Senhora 
dos Prazeres sendo substituída por Santo Antônio, numa manobra 
atribuída ao Povoador Correa Barbosa. 

Mas o que quase nunca se conta é que São Luís de França estava 
envolvido nessa escolha. Pois a ordem do Morgado de Mateus, D. Luís 
Antônio de Souza, para que se construísse a capela na povoação, não 
foi de toda cumprida. O célebre governante deixou claro, em provisão 
datada de 26 de julho de 1770, enviada ao Povoador: a de colocar, 
no altar-mor, a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, a quem 
deveria ser feita a invocação. (Nossa Senhora, alegou o Morgado, era 
sua “madrinha”; e “nos dois altares colaterais (...) os dois santos do meu 
nome, São Luís, Rei França, e Santo Antônio de Pádua”. 

A impressão que me fica – nestes espaços sem horizontes – é 
a de que, mesmo não reclamando, São Luís de França passeia nas 
nuvens com fisionomia, ao olhar para Piracicaba, que parece dizer: 
“esqueceram de mim”.

1São Luís de França -  Rei da França (1214-1270), com o título de Luís IX. Foi um dos mais diferenciados monarcas europeus de sua época. Coroado com apenas 12 anos, teve como regente a sua mãe, Branca 
de Castella. Ao assumir o poder, governou com suas crenças religiosas, fervoroso católico que era. É considerado um dos monarcas mais humanistas da história, tendo sido canonizado em 1297. Tornou-se 
modelo para muitos outros reis, que adotaram o nome Luís.  

Sêneca advertiu: “Quem pensa ser o homem todo – aquele que 
ele chama de escravo – erra e não sabe o que diz: a melhor parte 
do homem – a alma – é livre”. 

Do período colonial à maior parte do Império, o negro foi tratado 
como objeto. E que ninguém se atreva a encontrar culpados, 
pois é culpa humana, do bicho-homem que se vai polindo a 
pouco e pouco. E – aos que ai estão, ainda encarnados – esse 
“pouco e pouco” significa milênios, segundo vocês mesmos, que 
resolveram limitar o tempo. Quando Martha Watts – a educadora 
que nos deixou como herança o Colégio Piracicabano –  antes 
ainda da Abolição, contratou Prudente de Moraes para alforriar a 
escrava Flora Maria, a iniciativa foi, à época, notável. Aconteceu 
que Miss Watts já conhecia aquele horror. Ela viera do sul dos 
Estados Unidos, onde a escravidão causara a sanguinolenta 
guerra civil que dividiria aquele país. Lá, como aí...

Acompanho essa evolução. Olho e me comovo. A antiga 
“civilização do açúcar” – forjada, fundamentalmente, a partir da 
escravidão negra – deu lugar a essa riqueza decente oferecida 
pela ciência e tecnologia. Não há mais escravos, nem mesmo 
quase existem os chamados “boias frias” – e, em mais de 250 
anos de existência, a antiga aldeia de um amargo açúcar colonial 
é modelo das humanas doçuras extraídas da terra. 

“Esqueceram de mim...” 
Nessa infinita imensidão em que existo, não mais há essas coisas 

de corpo, desejos da carne, apetites transtornadores. Mas – podem 
crer nisso! – o espírito tem recordações. E elas doem porque trazidas 
pelo que vocês conhecem como saudade. Para os antigos romanos, 
o conceito de “viver” era o mesmo do “estar entre os homens”. Nesse 
infinito, porém, viver é apenas estar. Então, há esse misto de solidão 
e de comunhão. Se perguntarem a Nhô Tonico como é isso, eu não 
saberei responder. E essas coisas eu as digo – para informar o 
escritor – por não conseguir explicar como as almas, não mais tendo 
corpos, parecem tão iguais ao que eram, em carne e osso. 

Um exemplo: quando vejo o senador Moraes Barros levitando 
por aí, ele está com as mesmas barbas, com o mesmo tipo entre 
rígido e esperto que teve em vida corpórea. E, mesmo não mais 
fumando, ele usa, ainda, o isqueiro amarelinho com que, em 
festas domingueiras, passeava no Largo da Capelinha, que se 
tornou Largo da Santa Cruz. Ele e nós todos não somos mais o 
que fomos mas continuamos sendo. Almas feitas de recordações. 
E, nem sempre, isso é bom.. 

“He who thinks it to be a whole man – that one he calls 
a slave – is mistaken and knows not what he says: the best 
part of a man – the soul – is free”. 

From the colonial period to the greater part of the 
Empire, Negros were treated as objects. And let no one dare 
to look for culprits, for it is a human guilt, one of the animal-
man who, bit by bit, is polishing himself up.  For those who 
are there – still incarnated – that bit by bit means millennia, 
according to yourselves who decided to limit time. When 
Martha Watts – the educator who bequeathed us the 
Colégio Piracicabano – still before the abolition engaged 
Prudente de Moraes for manumitting slave woman Flora 
Maria, the initiative was a remarkable one in the Piracicaba 
of that time. As it happened, Miss Watts already knew that 
horror. She had come from the South of the Unites States, 
where slavery had led to the bloody civil war that had 
divided that country. There, as in here...

I track that evolution. I look upon it and feel touched. 
The old “sugar civilization” – fundamentally forged upon 
black slavery – opened way to a decent wealth offered by 
science and technology. There are slaves no longer, almost 
not even the so-called “boias frias” (itinerant farm-hands) 
– and in its over 250 years existence, the old village based 
on bitter-tasting colonial sugar turned into a model for 
human sweetness taken from the soil. 

“I was forgotten...” 
In this endless vastness where I exist, there are no 

longer such things as body, desires of the flesh, upsetting 
appetites. However – you can believe it! – spirit has 
memories.  And they are painful, because they arise out of 
what you know as missing.  For the ancient Romans, the 
notion of “living” was the same as “being among men”. 
However, in this infinite, living is just being. Thus, there is 
a mix of loneliness and communion. If you ask Nhô Tonico 
how is that, I will not be able to answer. These things, I 
narrate them – to advise the writer – because I feel unable 
to explain how souls, no longer embodied, look so much 
as they were when still in flesh and blood. 

An example: when I see Senator Moraes Barros 
levitating around here, he keeps the same beard and has 
the same stance, between strict and cunning, he affected 
in his embodied life. And though no longer a smoker, he 
still has the little yellow lighter he carried while strolling, at 
Sunday parties, in Capelinha Square, which later became 
Santa Cruz Square. He and all of us are no longer what we 
used to be, nevertheless we continue being. Souls made up 
of remembrances. And that’s not always a good thing... 

“Quem pensa ser o homem todo - aquele que ele 
chama de escravo - erra e não sabe o que diz: a melhor 
parte do homem - a alma - é livre” 

                                                          (Sêneca)

“He who thinks it to be a whole man – that one he 
calls a slave – is mistaken and knows not what he says: 
the best part of a man – the soul – is free”

     (Sêneca)
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Por aqui, penso que penso e não encontro respostas: por que 
– além de o Morgado de Mateus1 e o Povoador terem o prenome 
Antônio – o santo conseguiu vencer Nossa Senhora? Seria apenas 
vaidade deles? Mesmo em o tendo sido, a questão é complicada. 
Pois a população reagiu, rebelou-se e se negou a trabalhar na 
construção da capela com o nome do santo. 

Lembrem-se – sem qualquer vergonha disso – de que nossas 
origens foram fixadas por vadios. E vergonha por que? Até Davi, Rei de 
Israel, fecundou aquela civilização com grupos de bandoleiros. Teve 
a cabeça colocada a prêmio. A nossa era gente simples, aguerrida, 
mas humilde. E Nossa Senhora – especialmente a dos Prazeres – 
dava-lhes certeza e esperança de conforto, consolo, alegria, proteção. 

A resposta pode estar num machismo santo, sei lá se isso existe. 
Pois o Morgado e o Povoador – guerreiros como eram – levavam em 
conta, e com muito apreço, Santo Antônio ter sido designado “Coronel 
das Tropas”, sabem lá o que é isso? E recebendo soldo! Pois na verdade, 
Santo Antônio é o “Padroeiro das Tropas Brasileiras” e foi com sua 
imagem que os brasileiros expulsaram os franceses do Rio de Janeiro. 
E mais: tinha patente de oficial do Exército também em Pernambuco, 
São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas, Paraíba, Goiás, além do Rio. O 
soldo de Coronel era entregue aos conventos dos franciscanos. 

Narro muito do que está escrito nos livros e nas atas. Numa 
delas – de 5 de janeiro de 1777 – dez anos, portanto, após a 
povoação, o Morgado de Matheus faz a determinação: “(...) ordeno 
que aos oficiais e soldados das tropas de toda esta Capitania 
reconheçam ao glorioso e invicto Santo Antônio por seu Coronel e 
como a tal recorrerão para o prover de remédio em todas as suas 
necessidades, assim temporais como espirituais”.

Santo, pois, dos machos. Mas que se tornou venerado, também, 
como protetor dos pobres, santo casamenteiro, das causas e objetos 
perdidos. E o que fez a Oração aos Peixes! Awgora, porém, está tudo 
pacificado aí em Piracicaba. Pois Nossa Senhora dos Prazeres também 
voltou e lhe ofertaram um santuário maravilhoso. Eu já cantei isso:

“Ai, ai, ai, santinha minha,  ai que bão que ocê vortô.
Vai trazê Nosso Sinhô? (...)”

Santo Antônio: Coronel das Tropas  
Saint Anthony: Colonel of the Troops  
Alas, I think, and think, and find no answer: why – 

notwithstanding that the Heir of Matheus and the Settler 
both had Anthony as their given name – was the Saint able 
to defeat Our Lady? Would it be only because of their vanity? 
Even if so, the issue is a complicated one. For the people 
reacted, rebelled and refused to work on the construction 
of the chapel named after the Saint. 

Remember – with no shame in it – that our origins hark back 
to rogues. Shame for what? Even David, King of Israel, fertilized 
that civilization with gangs of bandits. He had a price put on 
his head. Ours was a simple, warlike, but humble people. And 
Our Lady – in special Our Lady of Pleasures – provided it with 
assuredness and hope for comfort, solace, joy, protection. 

The answer may lie in a saintly machismo, I don’t 
know if such thing exists. For both the Heir and the 
Settler – warriors as they were – took into account, and 
very seriously, that Saint Anthony had been appointed 
“Colonel of the Troops”, can you imagine it? And with pay! 
For in truth, Saint Anthony is the “Patron Saint of Brazilian 
Troops”. It was under his image that the Brazilians expulsed 
the French from Rio de Janeiro. Moreover: he had Army 
Officer Rank also in Pernambuco, São Paulo, Bahia, Espírito 
Santo, Minas, Paraíba, Goiás, in addition to Rio de Janeiro. 
His Colonel pay was handed over to Franciscan convents. 

Much of what I tell is in books and minutes. In one – dated 
January 5, 1777 – therefore, ten years after the settlement, 
the Heir of Matheus decreed: “(...) I command officers and 
soldiers of the troops in all this Captaincy to recognize the 
glorious and undefeated Saint Anthony as their Colonel and 
to whom they shall appeal in order to provide remedy for all 
their needs, whether material or spiritual”.

Therefore, Saint of the macho. One, however, that became 
venerated also as protector of the poor, as matchmaker, 
as the Saint of lost causes and objects. And who created 
the Prayer of Fish! However, all is peaceful now, here in 
Piracicaba. For Our Lady of Pleasures has also returned and 
was offered a wonderful Sanctuary. I already have sung that:

“Ai, ai, ai, my little Saint, So nice you came back. 
Will you bring us Our Lord? (...)”

De joia a pérola 
Que esta nossa terra – ainda de vocês, encarnados; mas também 

minha, que desencarnei – sempre foi preciosa, lá isso não há nunca 
que se discutir. Ela, desde o início, rimou riqueza com beleza. E com 
singeleza. Rimas, pois, da natureza. Antes, muito antes de surgir a 
República, era considerada a “Joia dos Paulistas”. Com sua exuberante 
moldura natural. E com os cuidados dos homens, nossos pioneiros. Ora, 
não se esqueçam jamais – ainda que a memória dos contemporâneos 
esteja embotada – dos cuidados, durante o Império, do Senador 
Vergueiro, do Alferes José Caetano.

Mas – ai do mundo! – a vaidade humana, a inveja, a fome de poder, a 
necessidade brutal de esconder tudo o que veio antes! Pois, ao chegar 
a República, os ditos democratas – incluindo os Moraes Barros – não 
mais aceitaram fosse, Piracicaba, a “Joia dos Paulistas”. E o raciocínio 
foi simples, para não dizer medíocre: ora, se joia fosse, podia ser 
considerada, também e então, uma das joias da Coroa. E lembranças 
do Império e do Imperador tinham que ser apagadas. Pensando numa 
solução inteligente e mais republicana, substituíram joia por pérola. E 
Piracicaba foi reconhecida como “Pérola dos Paulistas”. E que joia pode 
haver, mais delicada, perfeita, sedutora do que uma pérola? 

O Piracicaba acolhendo o Tietê 
Nem preciso – eu, Nhô Tonico – enfatizar que sou antigo, muito 

antigo. De quando mais importava o que os olhos viam do que 
a ciência ensinava. A geografia, por exemplo, era descrita por 
nossos olhares, nossas andanças, na aventura de tentar descobrir 
os segredos da natureza. De que adiantava saber os limites das 
terras? E a questão de horários? Nossos horizontes nunca tiveram 
limites e vocês, aí, vivem sem horizonte algum: não enxergam 
nada além dos prédios diante de suas janelas. E são escravos 
do relógio. Mas eu e meu povo despertávamos, trabalhávamos, 
descansávamos conforme o caminhar da Lua. E da fixidez do Sol, 
que o girar da Terra ora ocultava, ora deixava brilhar. 

Vejam o amado rio Piracicaba, nosso umbigo, útero de um povo. Ele 
não tem nascente, surgindo de um encontro amoroso dos rios Atibaia 
e Jaguari. Todos sabem disso. Ou quase. Dizem – vejam só! – que, 
depois de caminhar 115 km, ele tem sua foz no Rio Tietê, já em Santa 
Maria da Serra que, aliás, pertencia a Piracicaba. Não aceito isso, 
meu povo nunca aceitou. Para nós, o Tietê era afluente do Piracicaba, 
pois suas águas é que corriam para as nossas. Grandalhão, o Tietê 
parecia querer engolir o rio menor, mas sempre foi o menor – o nosso 
Piracicaba – que o acolhia. E, então, caminhavam juntos. 

From jewel to pearl 
 That this land of ours – still yours, you incarnate; but 

also mine, who have disincarnated – has always been 
precious, now that’s something never under debate. From the 
beginning, it has rhymed with beauty. And with simplicity. 
Therefore, Nature rhymes. Formerly, long before the advent 
of the Republic, it was considered the “Jewel of the Paulist”. 
With its exuberant natural frame. And under the care of men, 
of our pioneers.  Alas, don’t you ever forget – even though 
contemporary memory is dulled – the cares, during the 
Empire, of Senator Vergueiro, of  Alferes José Caetano.

But – woe betide the world! – Human vanity, envy, hunger 
for power, a brutal need to hide all that came before! For, 
with the coming of the Republic, se co-called democrats – 
including the Moraes Barros – didn’t accept any longer that 
Piracicaba would be the “Jewel of the Paulist”. And their 
thinking was simplistic, not to say mediocre: well, if it were a 
jewel, then it could be considered as one of the Crown Jewels. 
And memories of the Empire and Emperor had to be erased. 

Thinking of a clever and more Republican solution, they 
replaced jewel for pearl. So Piracicaba was recognized as the 
“Pearl of the Paulist”. And what jewel could be more delicate, 
perfect, enticing than a pearl? 

The Piracicaba receives the Tietê
I need not – I, Nhô Tonico – emphasizing that I am old, 

very old. From a time when what the eyes saw was more 
important than what science taught. Geography, for example, 
was described by our eyes, by our roving, in an adventure 
trying to discover the secrets of Nature. What was the use of 
knowing land limits? Or time schedules? Our horizons never 
had limits and you, where you are, live with no horizon at all: 
you see nothing beyond the buildings standing in front of 
your windows. And you are slaves of the clock. But I and my 
people, we woke up, worked, rested according to the travel of 
the Moon. And to the fixedness of the Sun, that the spinning of 
the Earth sometimes hid from us, sometimes let it shine. 

Look at the beloved Piracicaba River, our navel, the womb 
of a people. It has no headwaters, as it is born from the 
loving meeting of the Atibaia and Jaguari Rivers. Everyone 
knows it. Or almost everyone. It is said – behold! – that after 
wandering for 115 km, its mouth opens into the Tietê River, 
in Santa Maria da Serra, that, by the way, had belonged to 
Piracicaba. I don’t accept that; my people never did. To us, the 
Tietê was a tributary of the Piracicaba, as its waters flowed 
into ours. Biggish, the Tietê seemed intent in swallowing the 
smaller river, but it was the smaller one – our Piracicaba – that 
received it. Then, they travelled together. 

1MORGADO DE MATEUS – D. Luiz Antônio de Souza Mourão (1722/1798), governador e capitão general da Capitania de São Paulo. Foi o 4º. Morgado de Mateus, título nobiliárquico português, baseado 
em transmissão de bens familiares (morgadio). É um tipo de organização familiar que cria uma linhagem.  
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Mas – aí! – os homens de ciência, outra vez. Eles descobriram que, por 
ser maior e mais comprido, o Tietê tinha o Piracicaba como seu afluente. 
E assim ficou, embora eu – com o meu caipiracicabanismo eterno – não 
concorde. De qualquer maneira, o Tietê e o Piracicaba são o Nilo e o 
Eufrates, de nossa gente. E, regando o vasto solo, produzem maravilhas. 

Fico pensando e tento me convencer: pode-se captar o provisório, mas 
não se pode captar o definitivo. O Piracicaba é o rio definitivo. O nosso. 

Com permissão de “mecês”
Com a licença de vosmecês, Nhô Tonico vai, agora, parar um 

pouquinho. Se os autores o permitirem, ainda retorno em alguma 
página por aí. Não posso falar em cansaço, pois, na eternidade em 
que habito, não há mais dessas coisas encarnadas. E esse – peço 
desculpas ao Senhor de tudo – é um dos meus desencantos. Há 
monotonia demais. Tudo é tão perfeito que existir parece perder a 
graça. Enquanto mecês, aí, vivem cada dia com duas luminárias – 
Sol e Lua, quer permitem luz e escuridão, que criam o espetáculo de 
crepúsculos e de amanheceres – a eternidade é de uma luminosidade 
única, impossível de explicar. 

Às vezes, surgem novidades interrompendo o eterno coro de 
anjos, com suas cítaras, harpas e oboés. E é por isso que estou 
parando um pouco. Pois a nossa gente – os desencarnados – 
resolveu fazer um sarau. E, mesmo sendo ainda mameluco, 
caboclo, não vou perder esse encantamento. Francisco Lagreca irá 
declamar poesias; Thales de Andrade, contar histórias infantis pois 
há, por aqui, crianças desencarnadas. Mário Neme, Maria Celestina 
Teixeira Mendes, Guilherme Vitti, Leandro Guerrini e Jaçanã Altair 
continuarão discutindo pontos de nossa história. Jaçanã, ah!, 
Jaçanã... Em minha língua também indígena, jaçanã é aquela que 
grita muito alto. E a nossa Jaçanã Altair é tão doce, tão meiga... 

Olênio Veiga e Tuffi Elias, ao violino; Alcides Righetto e Zilá Chaddad, 
cantando; Benedito Dutra Teixeira, regendo; Celsinho Woltzenlogel 
com a suavidade da flauta; o orfeão de Fabiano Losano; o Maestro 
Petterman, regendo os pioneiros da Banda União Operária; Dirce 
Rodrigues com seus dedos mágicos deslizando pelo piano; Miguelzinho 
Dutra, ao órgão; João Chiarini e Alceu Maynard contando “causos”...

Chamemos aqui de céu. Pois, então, estará havendo festa no céu 
e eu não posso perdê-la. Mecês, pois, me deem licença. E, enquanto 
isso, fiquem com uma sinopse de datas importantes de Piracicaba 
que não tive, ainda, oportunidade de narrar.

Calando os anjos, vamos ouvir o nosso próprio som. Pode até ser 
ruim, mas é nosso...

However – here are men and science once again – 
they discovered that being larger and longer, the Tietê 
has the Piracicaba as its tributary. And so it remained, 
although I – with my everlasting caipiracicabanity – don’t 
agree. Anyway, the Tietê and Piracicaba are the Nile and 
Euphrates to our people. And watering the vast ground, 
they produce wonders. 

I keep on thinking and trying to convince myself: one 
can capture the temporary, but no one can capture the 
ultimate. The Piracicaba is the ultimate river. Ours.

With your permission
With your permission, Nhô Tonico will stop for a while 

now. If the authors allow it, I will come back in some pages 
further on. I cannot talk about tiredness, for in this eternity 
I live in such incarnate things are no longer present. And 
that – I apologize to the Lord of all things – is one of my 
disenchantments. There is too much monotony. Everything 
is so perfect that existing doesn’t seem fun anymore. While 
you, there, live with two luminaries – the Sun and the Moon, 
that bring light and darkness, that create the spectacle of 
twilights and dawns – eternity has a unique luminosity, 
impossible to explain. 

Sometimes news come forth, interrupting the eternal 
chorus of angels, with their zithers, harps and oboes. That’s why 
I’m stopping for a while. For our people – those disincarnate 
– decided to hold a soirée. Thus, even though still being a 
mameluco, caboclo (of mixed white and Indian blood), I won’t 
miss that enchantment. Francisco Lagreca will recite poems; 
Thales de Andrade will tell child stories, as there are many 
disincarnate children here. Mário Neme, Maria Celestina 
Teixeira Mendes, Guilherme Vitti, Leandro Guerrini and Jaçanã 
Altair will keep on debating points of our history. Jaçanã, ah!, 
Jaçanã... In my Indian language, jaçanã is a woman who 
shouts very loudly. And our Jaçanã Altair is so sweet, so tender... 

Olênio Veiga and Tuffi Elias at the violin; Alcides Righetto 
and Zilá Chaddad, singing; Benedito Dutra Teixeira, conducting; 
Celsinho Woltzenlogel, with the softness of the flute; Fabiano 
Losano’s choral society; Maestro Petterman, conducting the 
pioneers of the Workers Union Band; Dirce Rodrigues with her 
magic fingers sliding over the piano;  Miguelzinho Dutra, at the 
organ; João Chiarini and Alceu Maynard recounting stories...

Let’s call this Heaven. Thus, there will be a party in 
Heaven and I cannot miss it. So, I beg my leave to you. And, 
in the meantime, enjoy a synopsis of the important dates for 
Piracicaba, that I hadn’t had time to tell yet.

Silencing the angels, we will hear our own voice. That may 
be bad, but it’s ours...

Foto: Davi Negri
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Nos áureos tempos dos barões
A Piracicaba de 2017 não consegue avaliar a importância do chamado “tempos dos barões” na história 

do município. Foi a era da chamada nobreza brasileira, que também deixou raízes em Piracicaba 
e, embora com grandes privilégios, deixou realizações fundamentais para a nossa história. 

Barões, viscondes, marqueses, baronesas, condes deixaram 
suas marcas. Apesar das limitações impostas pelo Império e das 
estruturas monárquicas da nação brasileira, as famílias Conceição, 
do Barão de Serra Negra, e Rezende, do Barão de Rezende, 
deixaram obras e plantaram sementes desenvolvimentistas de 
que Piracicaba não pode esquecer-se. 

São famílias que se uniram também por laços consanguíneos, 
com origens em troncos portugueses que, no Brasil, se 
destacaram por serviços e atividades que lhes propiciaram 
títulos de nobreza. O presente trabalho é uma tentativa de, ainda 
que precariamente, deixar informações sobre a genealogia da 
família dos Barões.

O Barão de Serra Negra
Francisco José da Conceição, o Barão de Serra Negra, nasceu 

em Piracicaba em 1835, falecendo em 1902. Seus pais descendiam 
de antigo tronco português, ele, Antônio José da Conceição, ela, 
Rita Maria Morato de Carvalho. O princípio da família Conceição 
foi com Domingos Luiz, conhecido como “O Carvoeiro”, natural de 
Marinhota, Portugal.

Da descendência de Domingos Luiz, a filha Bernarda casou- se 
com o Capitão Mor da Capitania de São Vicente, Amador Bueno da 
Ribeira, que foi aclamado “Rei de São Paulo”, em 1627, sem aceitar 
a honraria, permanecendo leal ao rei de Portugal. Rita Morato – 
mãe de Francisco José Conceição, o Barão de Serra Negra – é 
descendente direta de Amador Bueno, o “Consagrado”.

Em Piracicaba, Francisco José da Conceição foi grande lavrador 
de café, tendo recebido o título de Barão pelas mãos do Imperador 
D. Pedro II. Possuidor de grande fortuna, foi um dos grandes 
responsáveis pelo surgimento da Santa Casa de Misericórdia, à 
qual doou 800 ações de diversas de suas empresas, construindo, 
também, o Hospício dos Alienados, sendo fundador, ainda, do 
Banco de Piracicaba.

IN THE GOLDEN TIMES OF BARONS
2017 Piracicaba is unable to evaluate the importance 

of the so-called “times of Barons” in the history of the city. It 
was the age of Brazilian nobility, that left roots in Piracicaba 
too, and in spite of the many privileges, left fundamental 
accomplishments in our history. 

Barons, Viscounts, Marquis, Baronesses, Counts, sowed 
fertile seeds. Despite the limitations imposed by the Empire 
and by the monarchic frameworks of the Brazilian nation, 
the Conceição, of the Baron of Serra Negra, and Rezende, of 
the Baron of Rezende families, implemented a development 
culture Piracicaba should not forget. 

Those families were united by blood ties also, with origins 
stemming from Portuguese stock. In Brazil, standing out due to 
their power and accomplishments, they were awarded titles by 
the Emperor. Let`s focus mainly on the Conceição and Rezende, 
as their accomplishments were the most outstanding.

The Baron of Serra Negra
Francisco José da Conceição, the Baron of Serra Negra, 

was born in Piracicaba, in 1835, and died in 1902. His parents 
were descendant from old Portuguese stock: he, Antônio 
José da Conceição; she, Rita Maria Morato de Carvalho. The 
patriarch of the Conceição Family was Domingos Luiz, known 
as the “The Collier”, from Marinhota, Portugal.

Of the descendance of Domingos Luiz, his daughter Bernarda 
married to the Captain-Major of the São Vicente Capitania, 
Amador Bueno da Ribeira, a hero in Paulist history. Amador 
Bueno was acclaimed “King of São Paulo” in 1627, but didn’t 
accept that honor, remaining loyal to the King of Portugal. Rita 
Morato – mother of Francisco José Conceição, the Baron of Serra 
Negra – is a direct descendant of Amador Bueno, the Consecrated.

In Piracicaba, Francisco José da Conceição was a powerful 
coffee planter and was awarded the title of Baron by Emperor 
D. Pedro II. Owner of great wealth, he was one of the main 
personalities responsible for the establishment of the Santa 
Casa de Misericórdia (Holy House of Mercy), to which he 

Descendência
Francisco José da Conceição casou-se com Gertrudes Euphrosina 

da Rocha, filha do capitalista português Manoel da Rocha Garcia e 
de Anna Joaquina do Amaral Rocha.

Os Barões de Serra Negra tiveram dez filhos que se casaram com 
personalidades de destaque na sociedade imperial piracicabana e brasileira:

1. Anna Cândida da Conceição casou-se com o dr. Estevam de Souza 
Rezende, o Barão de Rezende, tornando-se Baronesa de Rezende;

2. João Batista da Rocha Conceição casou-se com dona Maria 
de Nazareth, filha do Conselheiro Antônio da Costa Pinto e de sua 
primeira esposa, Dona Maria de Nazareth de Souza Queiroz, da 
família de Luiz de Queiroz. A esposa de João Batista era irmã do 
notável Conselheiro Antônio Prado, presidente da Província de São 
Paulo. A Chácara Nazareth foi herança do casal.

3. Francisco Júlio da Conceição casou-se com Anna Monteiro de 
Barros, filha do fazendeiro e político Rodrigo Antônio Monteiro de Barros;

4. Antônio Augusto da Conceição casou com Laura Corrêa 
Pacheco, filha de Antônio Correa Pacheco.

5. Manoel Ernesto da Conceição, mais tarde Conde de Serra 
Negra (ver abaixo).

6. Júlio Conceição, grande cafeicultor, casou-se com Marianna 
de Freitas, de família santista.

7. Francisca Conceição casou-se com Adolpho Corrêa Dias;
8. Angelina Conceição casou-se com o médico e político, em 

Piracicaba, Torquato da Silva Leitão, líder republicano;
9. Maria da Conceição casou-se com o advogado e líder político, 

tido como um dos grandes juristas brasileiros, o piracicabano 
Francisco Morato, consagrado professor da Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco;

10. José Conceição casou com Angelina da Silveira, filha do 
Comendador e historiador Joaquim da Silveira.

Manoel Conceição, o Conde de Serra Negra
Manoel Ernesto da Conceição, quinto filho do Barão de Serra 

Negra, tornou-se o Conde de Serra Negra. Nasceu em 1850, em 
Piracicaba, tornou-se grande lavrador de café e se interessou 
pela propaganda do café na Europa. Gastou grande fortuna na 
divulgação do produto brasileiro e, durante 16 anos, sustentou 
um grande estabelecimento de torrefação de café no centro de 
Paris, tendo diversas filiais nas províncias. Com a guerra de 1914, 
interrompeu as suas atividades, mesmo porque elas eram mais 
propagandísticas, sem busca de lucro.

donated 800 shares of several of his companies, also building 
the Hospice of Alienated. He was founder of the Banco de 
Piracicaba, a pioneer in the Paulist countryside.

Descendance
Francisco José da Conceição married Gertrudes Euphrosina 

da Rocha, daughter of Portuguese capitalist Manoel da Rocha 
Garcia and Anna Joaquina do Amaral Rocha.

The Barons of Serra Negra had ten children, who 
married outstanding personalities of the Piracicaban and 
Brazilian Imperial society:

1. Anna Cândida da Conceição married to Dr. Estevam 
de Souza Rezende, the Baron of Rezende, becoming the 
Baroness of Rezende;

2. João Batista da Rocha Conceição married Lady Maria de 
Nazareth, daughter of Counselor Antônio da Costa Pinto and 
his first wife, Lady Maria de Nazareth de Souza Queiroz, from 
the family of Luiz de Queiroz. João Batista’s wife was a sister of 
notable Counselor Antônio Prado, President of the São Paulo 
Province. The Chácara Nazareth was inherited by the couple.

3. Francisco Júlio da Conceição married Anna Monteiro 
de Barros, daughter of farmer and politician Rodrigo 
Antônio Monteiro de Barros;

4. Antônio Augusto da Conceição married Laura Corrêa 
Pacheco, daughter of Antônio Correa Pacheco.

5. Manoel Ernesto da Conceição, later the Count of 
Serra Negra (see below)

6. Júlio Conceição, great coffee planter, married 
Marianna de Freitas, from a Santos City family.

7. Francisca Conceição married to Adolpho Corrêa Dias;
8. Angelina Conceição married to Piracicaban physician 

and politician Torquato da Silva Leitão, Republican leader;
9. Maria da Conceição married to Piracicaban lawyer 

and politician Francisco Morato, considered one of the 
greatest Brazilian jurists, consecrated professor at the 
Largo de São Francisco Law School;

10. José Conceição married Angelina da Silveira, daughter 
of Comendador and Historian Joaquim da Silveira Mello.

Manoel Conceição, the Count of Serra Negra
Manoel Ernesto da Conceição, fifth child of the Baron of 

Serra Negra, became the Count of Serra Negra. He was born in 
Piracicaba in 1850. Becoming a great coffee planter, he took 
an interest in advertising coffee in Europe. He spent a part of 
his fortune advertising the Brazilian product and for 16 years 
supported a large coffee roasting plant in downtown Paris, with 
several branches in the provinces. With the start of the 1914 
War, he discontinued his activities, moreover as his purpose was 
rather one of advertising, not really seeking profit.
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O Conde de Serra Negra casou-se com Maria de Souza 
Rezende, filha do Barão de Valença, Pedro Ribeiro de Souza 
Rezende e Justina Emerich de Souza Rezende e neta, portanto, 
do Marquês de Valença, Estevam Ribeiro de Rezende. Outro filho 
do Marquês de Valença foi o Barão de Rezende, irmão de Pedro, 
Estevão Ribeiro de Souza Rezende.

O Clã Rezende
A família Rezende tem uma das mais brilhantes genealogias 

na história do país. O berço é na fazenda Engenho Velho de 
Cataguás, no município de Lagoa Dourada (Minas Gerais). 

No século XVIII, no velho solar da fazenda, estabelecem-se 
João Rezende Costa e sua mulher Helena Maria, de famílias vindas 
dos Açores. Dos 13 filhos que deixaram, um deles, o Capitão José 
de Rezende Costa, foi membro atuante da Inconfidência Mineira, 
tendo sido degredado à África onde ficou por dez anos e lá 
morreu. Deixou dois filhos: o também inconfidente Conselheiro 
José de Rezende Costa, primo do Marquês de Valença, e Francisca 
Cândida de Rezende.

Uma das filhas do Conselheiro José de Rezende Costa, Josepha 
Maria de Rezende, casou-se com o Coronel Severino Ribeiro, um 
cavaleiro de milícias de São João del-Rei. O casal teve 12 filhos e 
um deles foi Estêvão Ribeiro de Rezende, que seria o Marquês de 
Valença, que nasceu em 20 de julho de 1777 na Fazenda Cachoeira, 
em Lagoa Dourada.

Marquês de Valença
A vida do Marquês de Valença, Estêvão Ribeiro de Rezende, 

foi venturosa e brilhante. Culto, conhecedor do latim, francês, 
italiano, retórica e filosofia, formou-se em direito na Faculdade de 
Coimbra, sendo “juiz de fora1” nas vizinhanças de Lisboa. Estava 
no cargo quando, diante da iminência da invasão napoleônica, D. 
João VI transferiu-se para o Brasil. Estêvão de Rezende passou 
por grandes agruras, mas conseguiu chegar ao Brasil em 1810 
e, em 1818, torna-se desembargador em São Paulo. É agraciado 
com o título de barão e conde.

The Count of Serra Negra married Maria de Souza 
Rezende, daughter of the Baron of Valença, Pedro Ribeiro 
de Souza Rezende and Justina Emerich de Souza Rezende. 
Therefore, she was granddaughter of the Marquis of 
Valença, Estevam Ribeiro de Rezende. Another son of the 
Marquis of Valença was the Baron of Rezende, Pedro’s 
brother, Estevão Ribeiro de Souza Rezende.

The Rezende Clan
The Rezende family owns one of the most brilliant 

genealogies in the history of this country. Their cradle 
was the Engenho Velho de Cataguás Farm, in the Lagoa 
Dourada (Minas Gerais) Municipality. In the 18th Century, 
Rezende Costa and his wife Helena Maria, both of families 
originated from the Azores, set up residence in the old 
manor house of the farm. Among the 13 children they 
had, one, Captain José de Rezende Costa, was an active 
member of the Inconfidência Mineira (revolutionary 
movement against the Portuguese Crown) and was 
banished to Africa, where he remained for ten years before 
his death there. He left two children: the also revolutionary 
Counselor José de Rezende Costa, a cousin of the Marquis 
of Valença and Francisca Cândida de Rezende.

One of Counselor José de Rezende Costa’s daughters, 
Josepha Maria de Rezende, married to Colonel Severino 
Ribeiro, a cavalryman of the São João del-Rei Militias. The 
couple had 12 children, one of them Estêvão Ribeiro de 
Rezende, who was to become the Marquis of Valença, born 
June 20, 1777 at the Cachoeira Farm, in Lagoa Dourada.

The Marquis of Valença
The life of the Marquis of Valença, Estêvão Ribeiro 

de Rezende, was fruitful and brilliant. A man of culture, 
knowledgeable in Latin, French, Italian, rhetoric and 
philosophy, he graduated in Law at the University of Coimbra 
and was “Juiz de Fora” (special itinerant judge appointed by 
the King) around Lisbon. He was in office when D. João VI, 
in the brink of the Napoleonic invasion, relocated to Brazil. 
Estêvão de Rezende faced tough times, but succeeded in 
arriving in Brazil in 1810, and in 1818 became Chief Judge in 
São Paulo. He received the titles of Baron and Count.

1 JUIZ DE FORA – Tratava-se, na magistratura dos tempos coloniais, de autoridade judiciária que, nos tempos republicanos, passou a chamar-se Juiz de Direito. 

Júlio Conceição, Dr. Manoel Ernesto Conceição, 
Dr. Francisco Conceição, Dr. Antônio Augusto 
Conceição e José Conceição (em pé); Dr. João 

Batista da Rocha Conceição e Francisco José da 
Conceição, o Barão de Serra Negra (sentados)

BARÕES DE PIRACICABA RECEBEM D. PEDRO II, em 1886
Barão de Rezende, Conde D´Eu, Governador João Alfredo, Princesa 
Izabel, D. Pedro II, Conde Motta Maia, Angelina Conceição, Maria 
Conceição, Ana Cândidada Conceição Rezende e Barão de Serra 
Negra (acima) e Barão de Serra Negra (no destaque)
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Aos 48 anos, Estevão Ribeiro de Rezende casa-se com Ilydia 
Mafalda, filha do Brigadeiro Luiz Antonio de Souza e de Genebra 
de Barros Leite, governantes da Província de São Paulo e grandes 
proprietários de terra. Torna-se deputado, ministro da justiça, 
senador por Minas Gerais e por São Paulo, presidente do Senado 
e, em 1848 é agraciado com o título de Marquês de Valença.

Barão de Rezende
Estêvão Ribeiro de Rezende e Ilydia Mafalda tiveram 11 filhos, 

todos eles casados com representantes de famílias tradicionais de 
São Paulo. Três deles, irmãos, tornaram-se barões: Geraldo Ribeiro e 
Souza Rezende, Barão Geraldo de Rezende (Campinas); Pedro Ribeiro 
de Souza Rezende, Barão de Valença, e Estevam Ribeiro de Souza 
Rezende; Barão de Rezende, em Piracicaba.

O Barão de Rezende casou com Ana Cândida, filha dos barões 
de Serra Negra e sua história está intimamente ligada ao 
desenvolvimento de Piracicaba, iniciando-se com a fazenda São 
Pedro, terras do Engenho Central, que originam a Vila Rezende. 
Têm a sua marca a criação de um instituto agronômico, a pedra 
fundamental do novo Teatro Santo Estêvão, o ramal da companhia 
Ituana, a ponte acima do salto, o Mirante (Parque Belvedere), a 
Empresa Engenho Central, a Companhia Niágara Paulista, o apoio 
à obra da filha Lydia na construção do Sanatório São Luiz e da 
Igreja de São Benedito, estímulo à educação do colégio das freiras 
de São José e outras grandes obras, incluindo o antigo prédio da 
Prefeitura, demolido, à rua São José, onde foi sua residência.

Os barões de Rezende tiveram os seguintes filhos: Estevão, que 
faleceu solteiro; Luiz, casado com Altimira Guedes, precocemente 
falecido; Francisca, casada com Américo Brasiliense de Almeida 
Mello, sem filhos; e Lydia de Rezende, que se notabilizou por grandes 
obras sociais, solteira.

At 48, Estevão Ribeiro de Rezende married Ilydia 
Mafalda, daughter of Brigadier Luiz Antônio de Souza 
and Genebra de Barros Leite, Governors of the São 
Paulo Province and great landowners. He became a 
Representative, Minister of Justice, Senator for Minas 
Gerais and São Paulo, President of the Senate, and in 1848 
was awarded the title of Marquis of Valença.

The Baron of Rezende
Estêvão Ribeiro de Rezende and Ilydia Mafalda had 11 

children, all later married to representatives of traditional 
families in São Paulo. Three of them, brothers, became 
Barons: Geraldo Ribeiro e Souza Rezende, Baron Geraldo 
de Rezende (Campinas); Pedro Ribeiro de Souza Rezende, 
the Baron of Valença, and Estevam Ribeiro de Souza 
Rezende, the Baron of Rezende, in Piracicaba.

The Baron of Rezende married Ana Cândida, daughter 
of the Barons of Serra Negra and his history is closely linked 
to the development of Piracicaba, beginning with the São 
Pedro Farm on Engenho Central grounds, from where Vila 
Rezende originated. He left his mark in such initiatives as 
the establishment of an Agronomy Institute, the cornerstone 
of the new Santo Estêvão Theater, the railway branch of 
the Ituana Company, the bridge above the Waterfall, the 
Belvedere (Belvedere Park), the Engenho Central Company, the 
Niágara Paulista Company, support for his daughter Lydia’s 
work in building the São Luiz Sanatorium, encouragement to 
education by the nuns of the São José School and other great 
works, including the old City Hall building on São José Street, 
today torn down, where his home had stood.

The Barons of Rezende had the following children: 
Estevão, who died unmarried; Luiz, married to Altimira 
Guedes, who died early; Francisca, married to Américo 
Brasiliense de Almeida Mello, without children; and 
Lydia de Rezende, who became noteworthy due to her 
significant social work, unmarried.

“Aquele que caminha sem deixar pegadas não serve para nada” 
                                                                 Papa Francisco

ENGENHO CENTRAL e Mirante (na foto, o primeiro portal), heranças do Barão de Rezende a Piracicaba
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Foto: Marcelo Fuzeti Elias

Parque Engenho Central Barão de Rezende
Construído a partir de 1881, por Estevão Ribeiro Souza de Rezende, o Barão de Rezende, e, 

posteriormente, vendido para a companhia francesa Societé de Sucrérie Brèsilienne, o Engenho 
Central deu início à mecanização na produção do açúcar e à substituição do trabalho escravo 
pelo assalariado. Foi um dos mais importantes engenhos do País produtores de açúcar e álcool. 
Desativado em 1974, é reconhecido como patrimônio histórico da cidade, tendo sido tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC).

Localizado à margem direita do Rio Piracicaba, ocupando um espaço com mais 85 mil m2, o 
Engenho passou por uma série de reformas a partir de 1990 e – com a recuperação e revitalização 
de vários galpões – ganhou status de complexo artístico, cultural e recreativo, abrigando o Teatro 
Municipal Erotides de Campos e recebendo importantes eventos como Salão Internacional de Humor 
de Piracicaba, Virada Cultural Paulista, Paixão de Cristo, entre outros, transformando-se em cartão 
postal da cidade e motivo de orgulho da população local. Destaca-se como um dos mais belos 
cenários arquitetônicos do Estado de São Paulo. 

Barão de Rezende
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Poderosos senhores de terras
Como eram os fazendeiros que habitavam o oeste paulista 

ainda no século XIX? Teria existido, na região de Piracicaba, 
alguma identidade especial que tenha deixado marcas desses 
líderes agrícolas, detentores de boa parte do poder nacional? 
Neide Marcondes, catedrática da UNESP, fez importante pesquisa 
dos espaços de habitação e suas características no interior 
paulista, especialmente na região de Piracicaba e Itu. Em seus 
estudos, destaca-se a tese aprovada pela USP, em 1981, sobre a 
arquitetura rural e o contexto histórico-cultural do século XIX. A 
pesquisadora se debruça em análises de várias propriedades da 
região de Piracicaba, como a Fazenda São José do Milhã, Fazenda 
Pau D’Alho, Fazenda Boa Esperança, Fazenda Serra Negra, 
Fazenda Pakes, Chácara Nazareth, Fazenda Capuava, Engenho 
Central e Usina Monte Alegre, entre outras.

São fazendas que passaram pelas mãos daqueles que também 
detiveram o poder. Como ela mesma lembra: “em 1878, constam 
das atas do Colégio Eleitoral da Capital de São Paulo para as 
eleições de senadores, os nomes do Conselheiro Antônio da Costa 
Silva Pinto, do senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, do 
brigadeiro Luis Antônio de Souza, do Dr. José da Costa Carvalho 
e do brigadeiro Moura Lacerda, todos fazendeiros de Piracicaba”. 
Mas, ao contrário dos fazendeiros do Vale do Paraíba ou dos 
engenhos do Nordeste, trata-se de fazendeiros que nada têm de 
aristocrático, marcados pela vida simples das fazendas de café 
e de cana, em espaços rústicos apesar de possuírem grandes 
fortunas. A exceção mencionada pela pesquisadora é a Chácara 
Nazareth, “pelo requinte de seu padrão construtivo, o luxo na 
decoração dos espaços interno e externo se as soluções plásticas”.

Powerful landowners
How were the farmers who inhabited the Paulist west 

as late as the 19th Century? Had there existed, in the 
Piracicaba region, any special identity that left traces of 
those agricultural leaders, holders of a significant portion 
of national power? Neide Marcondes, Professor at UNESP, 
conducted a very important research about the dwellings 
and their features in the Paulist hinterland, in special in the 
region of Piracicaba and Itu. The thesis approved by the USP 
(University of São Paulo) in 1981 is present in her studies, 
addressing the rural architecture and the historical and 
cultural context in the 19th Century. The researcher performs 
analyses on several properties in the Piracicaba region, 
such as the São José do Milhã Farm, Pau D’Alho Farm, Boa 
Esperança Farm, Serra Negra Farm, Pakes Farm, Nazareth 
Ranch, Capuava Farm, Central Sugar Factory and Monte 
Alegre Mill, and more.

Those farms belonged to those who also wielded 
power. As she reminds: in 1878, the minutes of the Electoral 
College of the Capital City of São Paulo for the election to 
the Senate contain the names of Counselor Conselheiro 
Antônio da Costa Silva Pinto, Senator Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro, Brigadier Luis Antônio de Souza, Dr. José 
da Costa Carvalho and Brigadier Moura Lacerda, all farmers 
in Piracicaba”. However, unlike the farmers of the Paraíba 
Valley or mill-owners in the Northeast, they were farmers 
with no aristocratic background, but rather marked by the 
simple life of the coffee and sugar cane farms, rustic men, 
albeit owners of great wealth. An exception mentioned by 
the researcher was the Chácara Nazareth, “outstanding due 
to the refinement of its construction, the luxury in its inner 
and outer spaces and the plastic solutions”.

Fazenda Zuim, morada italiana
Com 166 alqueires, pertenceu a Natálio Zuim que, como sua mulher, era filho de colonos italianos. A 

sede é exemplo típico de morada de trabalhadores italianos de café da região: de tijolão, assobradada, 
com telhas de tipo francês e decorada com pinturas de motivos florais.

Há, ainda, a Fazenda Serra Negra, de Natálio Sabino, localizada em Ibitiruna, cujo proprietário 
original foi o Barão de Serra Negra. De propriedade cafeeira, tornou-se fornecedora de cana da Usina 
Costa Pinto. Também a Fazenda Pakes, no eixo Piracicaba – Tietê, foi adquirida por antigos colonos, 
tendo-se constituído em exemplo legítimo de produção de café.

A Fazenda Milhã
Apontada como das mais antigas, a Fazenda Milhã pertenceu ao ituano Antônio Ferraz de 

Arruda. Situada no distrito de Saltinho, no eixo Piracicaba – Tietê, foi desmembrada da Sesmaria 
do Congonhal. A pesquisa, datada de 1981, informava que, àquela época, a fazenda contava 
ainda 540 alqueires, tendo mantido os traços de uma história em que o café começou a ser 
cultivado, em 1867. Desde então, a área se prestou ao café, cana e café ao mesmo tempo, 
algodão, novamente cana e, na década de 80, pecuária.

A casa de morada, com mais de 150 anos, cujas paredes eram de taipa de mão (técnica em 
que as paredes são armadas com madeira ou bambu e preenchidas com barro), foi reformada em 
1975, tendo perdido a ala direita para a zona de serviço: sala de queijos, despensa, cozinhas com 
forno e ralador. Segundo a pesquisadora, a morada da fazenda Milhã demonstra “os vínculos com 
as gerações anteriores, estando diretamente filiada à arquitetura tradicional bandeirista, mas não 
mais ortodoxa no planejamento original. 

A Fazenda Pau D’Alho
Localizada no eixo Piracicaba – Conchas, integrando, inicialmente, 2.500 alqueires de terra. 

Seu primeiro proprietário foi o Senador Manoel de Moraes Barros, que constituiu a propriedade a 
partir de várias pequenas aquisições. Trata-se de local onde se desenvolveu um programa mestiço 
de cana e café. A descrição de Neide Marcondes é detalhada: à entrada, os restos da senzala; pela 
estrada de terra que leva à casa sede, palmeiras imperiais. A casa sede tem estilo severo e roceiro, 
sem qualquer apuro plástico das sedes das residências rurais do Vale do Paraíba. As paredes foram 
constituídas de taipa de mão e parte de tijolões. Sala social, dois quartos na parte fronteiriça e 
mais dois quartos e varanda na parte posterior, que se comunica com a área de serviço e parte 
externa. Recebeu os primeiros imigrantes japoneses da história de Piracicaba, em 1918. 

Fazenda Indaiá, única a usar madeira
O mapeamento dos grandes proprietários da região levou Neide Marcondes também à 

Fazenda Indaiá, antiga Três Municípios, localizada no eixo Piracicaba – Rio Claro. Pertencente 
a Birte Vera Stchelkunoff, tinha a única casa sede em toda a região construída em peroba, o 
que supõe uma mão de obra não pertencente ao sistema tradicional local. Destaca-se por seguir 
modelos europeus, e em sua área de 320 alqueires, foram edificados, além da casa sede, zona 
de colonos, construções secundárias, antiga construção de engenho de açúcar e aguardente e 
ainda um mirante, ao lado da morada principal.

Depois de analisar plantas, registrarem fotos o que ainda permanecia intacto ao início de 
1980, Neide Marcondes conclui, em sua tese que “é no setor da arquitetura rural, desde a mais 
simples construção secundária do programa de uma propriedade até as casas sede, que se impõe 
a tradicionalidade da construção paulista”.

Assim, as chamadas propriedade rurais do que ela denomina “engenheiros da cana”, no 
quadrilátero do açúcar, onde se insere Piracicaba foram construídas obedecendo sempre a um 
mesmo conjunto: espaço para plantio da cana, engenho, a senzala e a morada. A casa sede 
se caracteriza pela simplicidade dos meios de construção, incorporando o alpendre frontal e 
posterior, que se transforma em local de estar e de refeições. E concluiu a pesquisadora: “refletem 
bem o fazendeiro da época, do fim da primeira metade do século XIX, simples, rústico mesmo, 
sem a preocupação com decorações externas e internas, mas aliado aos estudos e atuante na 
administração política de sua vila e até mesmo da Província”.

FAZENDA PAU D’ALHO - Casa Sede

FAZENDA ZUIM - Casa Sede
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FAZENDA MILHÃ - Casa dos Colonos

FAZENDA INDAIÁ - Fachada da Casa Sede

250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO

44 45



Confesso ter receio de - contando o que vi, ouvi, vivi - misturar 
linguagens de cada época. Peço desculpas, pois me tornei atemporal: 
sou de ontem, sou de hoje, não sei do amanhã. 

Receio, por exemplo, que vocês, ainda encarnados, não se 
lembrem ou desconheçam algumas expressões. Tais como 
“escafeder-se, dar às de Vila Diogo, sair à francesa”. Referem-se a 
“sair às escondidas, de mansinho, de fininho”. 

E é o que faço quase sempre, quando me lamento de não mais 
ter lágrimas para derramar. Lágrimas de saudade. Ah! se vocês 
avaliassem o paraíso em que vivem, as belezas desta terra, as 
bênçãos de suas próprias vidas. O céu está aí. E o inferno também. 
Dependendo da escolha e da sabedoria de cada um. O soluço da 
saudade é um grito da alma. E eu não mais sei soluçar. 

Por isso, de quando em quando, eu me escafedo, dou às de Vila 
Diogo, saio á francesa na esperança de nenhum dos desencarnados 
perceber minha doce infração. Então, monto num raio de luar – 
quando a Lua me alcovita – ou num pangaré imaginário – quando 
o Sol me denuncia – e vou aos lugares que mais me plenificam a 
alma humana que eu, um dia, tive. Upa, upa, cavalinho – alegro-me 
no lombo do pangaré e do raio-de-luar. E atravesso as nuvens. 

Minha casa, meu castelo 
“Vamos passear no bosque antes que o lobo venha” 
                                                          (Cantiga infantil)

E, às escondidas, pouso em meu jardim. Foi uma promessa 
que fiz, quando Nhô Tonico se cansou de ser jornalista. Que ele foi 
isso também. Prometi ser jardineiro e, então, plantar um jardim 
em minha alma e outro na terra generosa, com minhas próprias 
mãos. Com a ajuda de um que outro jardineiro, lá fomos plantando, 
esperando os frutos, regando, adubando. Árvores, plantas, flores, 
ramagens. Foram mais de 20 anos, pelo calendário de vocês. E o 
jardim se transformou num pequeno bosque. 

Saudade, coisas do coração...

Longings, things of the heart… 
I confess I fear – telling what I have seen, heard, 

experienced – mingling the parlance of different ages. I 
apologize, I have become timeless: I am of yesterday, I am 
of today, I don’t know about tomorrow. I fear, for instance, 
that those of you still incarnate, don’t remember or don’t 
know some expressions. Such as “skedaddle, take to one’s 
heels, take a French leave”.  Those mean “sneak out, run 
away, leave quietly”. 

And that’s what I do almost all the time, when I lament 
not having any more tears to shed. Tears of longing. Ah! If 
you just evaluated the paradise you live in, the beauties of 
that land, the blessings of your lives. Heaven is over there. 
As well as Hell. Depending on the wisdom and choice of 
everyone. The sob due to longing is a cry of the soul. And I 
don’t know how to sob anymore. 

So, from time to time, I skedaddle, take to my 
heels, take a French leave, hoping that none of the 
disincarnate notices my sweet infringement.  Then, I 
mount a moonbeam – when the Moon panders me – or 
an imaginary nag – when the Sun blows the whistle on 
me – and I go to the places that most fulfil the Human soul 
I had once. Hop, hop, my little horse – I rejoice on the back 
of the nag and moonbeam. And I traverse the clouds.

My home, my castle
“ Let’s go for a walk in the woods, before the wolf comes 

along” (Children’s ditty)

So, stealthily, I land on my garden. It was a promise I 
made, when Nhô Tonico tired being a journalist. For he 
was that, too. I promised being a gardener and plant a 
Garden in my soul, and another one in the generous 
soil, with my own hands. With the help of one or other 
gardener, we began planting, waiting for the fruit, 
watering, fertilizing. Trees, plants, foliage. For more than 
20 years, according to your calendar. And the garden 
evolved into a small grove. 

“A saudade mata a gente, morena, a saudade é dor pungente...” 
                                                                 João de Barro e Antônio Almeida
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Sabem o que eu digo a meu pangaré e ao raio-de-luar, quando 
nos escafedemos? Aviso, convido-os, previno-os: “Vamos passear 
no bosque, antes que o lobo venha”. Pois, lobos, passando por 
humanos, pisam em flores, derrubam árvores, queimam bosques. 
Destroem o Paraíso e muitos deles, apesar disso, falam em céus, 
em outras vidas. Mas que vida pode ser mais encantadora do que 
a de almas encarnadas para viver no mundo? E, em especial, num 
mundo como o de Piracicaba?

Rego as flores e – na escapadela do dia seguinte – vejo-as 
sorridentes, felizes, vivificadas para cumprir a sua única missão: 
embelezar o mundo. Nascem, embelezam, perfumam, morrem. 
Não seria idiotice precisar desencarnar-se para, então, deliciar-se 
com esse esplendor?

“Fiz meu rancho à beira do rio... meu amor foi comigo morar...”     
                                                                              (Cantiga popular)

Minha querida avó Jandira era também pescadora. E hábil. Eu a 
acompanhava quando ela – levando vara, anzol, minhocas, um cesto 
com carne seca – escolhia o mais piscoso lugar à beira do rio. E as 
águas eram tão limpas que bebíamos delas com canecas ou com 
as mãos em conchas. Ela me dizia: “Tonico, ocê precisa aprendê a 
pescá. Pescá é sobrevivência”. Mas eu tinha pena dos peixes e não 
entendia – numa infância ingênua – o porquê de tirar os peixinhos 
de seu lar, o rio. Usei vara e anzol apenas uma vez. E pesquei um 
lambarizinho. Mas tremi, horrorizado, como se tivesse cometido um 
crime. E devolvi o pobre bichinho às águas. 

Não fui pescador, mas ajudei a fazer um ranchinho à beira do 
rio. Lá perto das Ondinhas. Jovenzinhos, amigos e eu fizemos uma 
palhoça de pau a pique, como se fosse o nosso refúgio, a taba de 
uma tribo. Mas os corpos reclamavam a falta de amor. E o ranchinho 
se tornou o esconderijo para onde levávamos amores de cada 
mês, as indiazinhas cor de cobre, as pretinhas saborosas como 
jabuticabas. (Jovens brancas ficavam presas em suas casinhas). 

Amei Boyrá, que significa joia, coisa preciosa. Boyrá era a minha 
joia, meu colar de esmeraldas. Nós nos escondíamos no ranchinho 
que fiz à beira do rio. Para mim, era o lugarzinho santificado para 
o meu amor ir comigo morar. Mas Boyrá foi-se embora. E, voando 
sobre as Ondinhas, vejo o lugar onde construí meu ninho de amor. 
As águas levaram-no também. Mas lembranças da paixão nunca 
desaparecem. Boyrá, Boyrá... 

Do you know what I say to my nag and moonbeam 
when we skedaddle? I warn, invite and caution: “Let’s go for 
a walk in the woods, before the wolf comes”. For the wolves, 
passing off as Human, trample on the flowers, cut down 
the trees, burn the woods. They destroy Paradise, and many 
of them, in spite of that, talk about heavens, in other lives. 
However, what life could be more charming than that of 
souls incarnated to live in the world? And, in special, in a 
world such as Piracicaba?

I water the flowers, and – on the next day escapade 
– I see them smiling, happy, enlivened to fulfil their sole 
mission: embellish the world. They are born, sow fragrancy, 
die. Wouldn’t it be foolish needing to disincarnate for 
savoring all that splendor?

“I built my ranch by the riverside... my love came 
to live with me....” 

                                                       (Popular ditty)

Minha My grandma Jandira was an angler, too. 
And a skillful one. I used to join her when – taking pole, 
hook, worms, a basket with jerky – she chose the most 
promising spot on the riverbank. The waters were so 
clean that we drank them from mugs or hands held 
together. She said to me: “Tonico, ye need to learn to 
fish. Fishing is surviving”. But I felt sorry for the fish and 
couldn’t understand – in my naïve childhood – why to 
take the little fish from their home, the river. I used a 
pole and hook only once. And I hooked a little minnow. 
Horrified, I trembled as if I had committed a crime. And I 
put the poor critter back into the water. 

I was not an angler, but I helped to build a small ranch 
by the riverside. Near Ondinhas. Youngsters, friends and 
I, we built a wattle and daub walled thatched hut, as 
our refuge, the village of a tribe.  However, the bodies 
claimed against a lack of love. And the small ranch 
turned into a hideout where we took our loves of the 
month, the young copper-skinned Indian girls, the little 
black girls as tasty as jabuticabas (young white girls 
were locked up in their homes). 

I loved Boyrá, that means jewel, precious thing. Boyrá 
was my jewel, my emerald necklace. We hid in the small 
ranch I had built by the river. To me, it was a holly place for 
my love to come and live with me. But Boyrá went away. 
And, flying over Ondinhas, I see the place where I had 
built my love nest. The waters took it away also. But the 
remembrances of passion never disappear. Boyrá, Boyrá... 

FLORES - Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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A Estrada da Boiada 
“Passa ponte. Passa poste. Passa pasto. Passa boi. Passa 

boiada” (Manuel Bandeira)

Cada geração tem lá suas pretensões. E isso é bom, pois esse 
mundo de vocês caminha a partir de mudanças e de transformações. 
Nem todas elas, porém, são benéficas. Nem muito inteligentes. Por 
que e para que mudar nomes de ruas, de lugares que falam do 
que construíram os ancestrais? Se nomes de família passam de 
uma para outra geração, por que negar esse direito à história de 
lugares, de coisas? 

A Rua do Porto sempre foi o caminho dos tropeiros. Bois, boiadas, 
carroções puxados por bois ou por burros. Mas tudo se interrompia 
quando das enchentes, que inundavam toda a região. Foi preciso, 
então, criar outro caminho, contornando o Morro do Enxofre – no 
Bongue – subindo a montanha e descendo, ao depois, até a beirada 
do Ribeirão do Enxofre, que ainda corre por lá. 

Nadar no rio e subir a montanha, atraídos pelos mugires da boiada, 
pelos gritos dos tropeiros – isso era uma festa para a criançada. 
Mas um temor para os pais, amedrontados pela possibilidade de o 
filho “levá uma chifrada do boi”. A Estrada da Boiada – que acabou 
contornando um condomínio de luxo na região – ficou escondida, 
esquecida, sei lá se lhe deram outro nome. Ela foi, porém, caminho de 
lutas, de desenvolvimento. E de distração e aventura para todos nós, 
viventes daquelas épocas. Cadê a emoção de se ouvir o mugir de bois?

The Cattle Road
 “Bridge walks by. Post walks by. Pasture walks by. 
Ox walks by. Herd walks by” (Manuel Bandeira)

Every generation is likely to have its pretensions. That’s 
good, for that world of yours goes on as an outcome of 
changes and transformations. However, not all are beneficial. 
Nor very smart. Why, and for what reason to change the names 
of street, of places that speak about what our forebear have 
built? If family names pass from one generation to another, 
why deny that right to the history of places, of things? 

The Port Street had always been a mule-pack drivers 
path. Oxen, herds, wagons drawn by oxen or mules. But 
all that was interrupted when the floods came, flooding 
the whole region. Therefore, it was necessary to establish 
another route, skirting the Morro do Enxofre (Sulphur 
Hill) – at the Bongue – going up-mountain and coming 
down further on, until the edge of the Ribeirão do Enxofre 
(Sulphur Creek), which still flows there. 

Swimming in the river and climbing the mountain, 
attracted by the mooing of cattle, the shouts of pack-drivers 
– it was a feast to the children. But a fear to parents, afraid 
for the possibility of their son being “horned by an ox”. The 
Cattle Road – that now circumvents luxury condominium – 
remained hidden, forgotten; I don’t know whether another 
name was given to it. It was, however, a road of struggles, of 
development. And one of entertainment and adventure to 
all of us, living beings of those times. Where is the emotion 
of hearing the mooing of oxen? 

Minha terra tem palmeiras... 
“Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, 

nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores” 
                                         (Canção do Exílio, Gonçalves Dias)

Piracicaba, nascida da generosidade do rio, foi abençoada por sua 
própria gente desde meados do Século XIX, numa consciência ecológica 
prematura e uterina. Primeiro, com Luiz de Queiroz. Que arborizava a 
cidade, que trazia mudas de plantas exóticas da Europa. Ao lado do 
Parque Sachs — mas anterior a este — à beira do rego d’água que 
ainda existe, Luiz de Queiroz plantara uma alameda de palmeiras 
imperiais, no extremo das quais se instalara o coreto musical. Eram 
palmeiras tidas como filhas da palmeira-mater, plantada por D. 
João VI no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mudas que D. Pedro 
II trouxera para plantar também em Piracicaba, exemplares que 
existiam no jardim da casa do Barão de Rezende, onde foi o prédio 
da Prefeitura, na rua São José. (As palmeiras foram derrubadas na 
segunda administração de Luciano Guidotti). Luiz de Queiroz e o Barão 
de Rezende foram plantadores entusiastas das “palmeiras imperiais”, 
fazendo-o também em suas próprias mansões.

My land has palm trees...  
“Our sky has more stars, Our meadows have more flowers, 
Our woods have more life, Our life, more loves” 
                                         (Song of Exile, by Gonçalves Dias)

Piracicaba, born out of generosity of the river, has been 
blessed by its own people since the mid-19th Century, 
with a premature and uterine ecological awareness. First, 
with Luiz de Queiroz., who afforested the City, bringing 
exotic plant seeds from Europe. Next to Sachs Park – but 
preceding it – and skirting the still existing water ditch, 
Luiz de Queiroz had planted a promenade of imperial 
palm trees, at the end of which a bandstand had been 
built. Palm trees, supposedly daughters of the mother-
palm tree planted by D. João VI in the Rio de Janeiro 
Botanical Gardens, whose seeds D. Pedro II had brought 
to Piracicaba and were planted in the Baron of Rezende’s 
home gardens on São José Street, where the Town Hall 
had been located. (The palm trees were cut down during 
Luciano Guidotti’s second tenure). Luiz de Queiroz and the 
Baron of Rezende were enthusiastic planters of “Imperial 
Palm Trees”, also doing it at their own mansions.
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Era um grande quadrilátero de harmonia paisagística: as 
amoreiras (Morus Alba), logo após a Ponte Nova — hoje, Irmãos 
Rebouças — em direção ao Algodoal; a alameda de bambus à 
entrada do Engenho Central, os jardins do Sanatório São Luiz, 
criado por Lydia Rezende para abrigar tuberculosos (hoje, Instituto 
Baronesa de Rezende, na Vila do mesmo nome); goiabeiras na rua 
do Porto, onde o povo passava as tardes de domingo colhendo frutas 
com suas cestas a tiracolo e vendo as lavadeiras bater-roupa nas 
pedras onde se suavizavam as corredeiras do Salto, à frente da 
chamada Casa do Povoador.

Faziam-se piqueniques no Mirante sobre o salto do rio Piracicaba, 
nos grandes espaços da Fazenda São João da Montanha onde se 
construiria a nova escola agrícola. E, num passeio que se revelava 
deslumbrante – mas audacioso, dadas a distância e as matas que 
precisavam ser enfrentadas – ia-se ver a cachoeira do ribeirão 
Piracicamirim, nas terras da fazenda e futura ESALQ. Os rapazes, 
quando só entre si, nadavam nus naquelas águas limpas, saltando 
em cipós e de cima das pedras. A bela Piracicaba tinha lugares 
esplêndidos para passeios e encontros. Até as mais poderosas 
famílias paulistanas, com suas vastas propriedades no município, 
sabiam como gozar das delícias que Piracicaba oferecia.

A descoberta do mundo
As primeiras imagens de Piracicaba - que me grudaram na retina 

– são, pois, daquela esquina onde nasci. De frente à praça José 
Bonifácio e à catedral de Santo Antônio e ao lado da rua Boa Morte, 
onde, à direita, havia um ponto de táxi. 

Do Café Imperial, é-me nítida a lembrança de homens engravatados 
falando sobre a Guerra, a II, que angustiava as pessoas. Tão longe 
daqui a Guerra, mas tão próxima – com os racionamentos de 
alimentos e bens, com o aumento da pobreza, o desaparecimento do 
trigo. Aqueles homens engravatados eram pessoas ilustres que iam 
comer, ao entardecer ou princípio da noite, o famoso “sanduíche de 
pernil” que Tuffi, meu pai, fazia como ninguém mais o repetiu.

E eram o doutor Juiz, o doutor Promotor, o doutor Delegado, 
advogados famosos como Jacob Diehl Neto, Jorge Coury, políticos 
como José Vizioli e Lázaro Pinto Sampaio; esportistas como Osires 
Tolaine, Júlio Nascimento, maçons como o farmacêutico Abério 
Sampaio – nomes que me povoaram a infância, tornando-se 
fantasmas ainda vivos. Um deles, parecendo-me mais austero do que 
os demais, como que amedrontava as pessoas: Luiz Dias Gonzaga, 
líder político, coronel à antiga.

It was a large square of harmonious landscapes: 
mulberry trees (Morus Alba), just after the New Bridge – 
today Rebouças Bridge – towards Algodoal; the bamboo 
promenade by the entrance of the Central Sugar Factory; the 
Saint Louis Sanatorium gardens, founded by Lydia Rezende 
to tend for the consumptive (today, the Instituto Baronesa de 
Rezende, in the same-named Vila); guava trees on the Port 
Street, where city dwellers used to spend Sunday afternoons 
picking fruit, with baskets hanging from their shoulders, 
watching the washer-women doing their job on the boulders 
where the rapids under the Waterfall tamed down, in front of 
the so-called Settler’s House.

There were picnics at the Belvedere by the Waterfall, 
in the wide grounds of the São João Farm, where the new 
agricultural school was to be established.  Taking a walk 
that was breathtaking – although challenging, due to 
distance and the woods that had to be crossed – people 
went to the Piracicamirim Creek waterfall, on those 
farmlands, later the ESALQ. Boys, when by themselves, 
swam in the nude in those clear waters, jumping from vines 
and boulders. Beautiful Piracicaba had splendorous places 
for walks and dates. Even the most powerful families from 
São Paulo City, with huge holdings in the city, knew how to 
enjoy the delights Piracicaba offered.

Discovery of the world
Thus, the first images of Piracicaba – printed on my 

retina – are of that street corner where I was born. In front, 
the José Bonifácio Square and Saint Antony Cathedral and 
at the side the Boa Morte Street, where there was a cab 
rank on the right side. 

Regarding the Café Imperial, I have a clear recalling of 
well-dressed men talking about the War, the Second, that 
distressed people. A War so far away, yet so close – what 
with the rationing of food and goods, the raise of poverty, 
the disappearance of wheat. Those well-dressed men were 
illustrious people, who in late afternoons or evenings came 
to eat the famous “ham sandwiches” that Tuffi, my father, 
prepared as no one did afterwards.

They were the Honorable Judge, the Prosecutor, the 
Chief of Police; famous lawyers such as Jacob Diehl Neto, 
Jorge Coury, politicians such as José Vizioli and Lázaro Pinto 
Sampaio, sportsmen such as Osires Tolaine, Júlio Nascimento, 
freemasons as the pharmacist Abério Sampaio – names that 
populated my childhood, becoming still alive ghosts. One of 
them, that to me seemed sterner then the other personages, 
appeared to inspire a certain fear in people: Luiz Dias 
Gonzaga, political chief, an old-school coronel.
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Eu sentia pena de um alemão que, no Café Imperial, tinha um 
cantinho onde instalara a sorveteria com a qual sustentava a família: 
seo Pink, Antenor Pink. Ele era gordo, vermelho, sempre de cara 
fechada e uma de suas filhas, Darcy, foi uma das belas mulheres a 
enfeitar-me a criancice. Nunca mais me esqueci do rosto de Darcy, 
as feições firmes e valentes, os cabelos castanhos, quase ruivos, que 
despertavam a atenção dos homens, moços e velhos, frequentadores 
da sorveteria e do café. O seo Pink – ainda que o preconceito não 
fosse abertamente revelado – era visto com maus-olhos, “alemão 
batata, come queijo com barata”. Bastava ser alemão, para ser 
tachado de “nazista”.

Mais pena senti daquele homem grandalhão quando, de repente – 
eu teria uns quatro anos – me deram a primeira missão jornalística 
de minha vida, a de “correspondente de guerra”: eu tinha que espiar, 
por um buraco do assoalho, as reuniões que seo Pink fazia, no porão, 
com amigos que passavam a ser suspeitos de conspirar contra “os 
aliados”. Fracassei: os “nazistas” só falavam em alemão!

Parece loucura, mas me recordo dessas coisas todas. E de 
Monsenhor Rosa passando pelas ruas, o andar já lerdo e claudicante, 
saindo da Matriz para ir à Casa Paroquial, na rua 15 de Novembro, 
entre a Boa Morte e a Governador. Quase à frente da casa de 
Monsenhor Rosa, ficava a Escola de Datilografia de Dona Rosinha, no 
belo casarão de tijolinhos à vista, a escadaria enorme e, no térreo, a 
bicicletaria do Grisolia.

No mesmo quarteirão, o consultório do doutor João José Correia, 
o bonde passando pelas ruas onde eu brincava: 15 de Novembro, 
Boa Morte, naquele trecho da Moraes Barros. Ah! o bonde… Nele, 
meu pai me fazia dormir, sacolejando cantiga de ninar no passeio 
que era uma viagem ao país das maravilhas: da porta de minha 
casa até a Vila Rezende.

A Praça da Matriz parecia um bosque, jardim coalhado de 
árvores. Mas, no começo dos anos 1940, o prefeito Jorge Pacheco 
e Chaves derrubou tudo para construir um outro. Homem do 
mundo, requintado, ele dizia querer “civilizar Piracicaba” e, em seus 
devaneios, o sonho de um jardim imitando o das Tulherias. Foi lá 
que o povo gritou e cantou – em frente ao café de meu pai – para 
comemorar o Armistício. A II Grande Guerra chegava ao fim. Eu tinha 
cinco anos. Piracicaba era o meu mundo. E não precisava nada mais 
do que ela para ser feliz. Parecia-me – e pareceu-me ao longo da 
vida – um presente dos céus, um buquê de flores. Nela, quis viver. E 
viver, vivi, vivendo. 

I felt sorry for a German, who had set up an ice-cream 
stand in a small corner at the Café Imperial, with which 
he supported his family: Mister Pink, Antenor Pink. He 
was fat, reddish, always stern-faced; one of his daughters, 
Darcy, was one of the pretty women who dressed up my 
childhood. I never forgot Darcy’s face, her firm and valiant 
countenance, her brownish, almost red hair that aroused 
the attention of every man, young or old, who visited the 
ice-cream stand and coffee. Mister Pink – even though 
there was no open display of prejudice – was looked upon 
with a dim view, “potato German, eater of cheese with 
cockroaches” (depreciative rhyme in Portuguese). It was 
enough being a German to be labeled a “Nazi”.

I felt even sorrier for that big man when suddenly – I was 
about four – I was given the first journalistic assignment in 
my life, that of “war correspondent”: I should spy, through 
a crack in the floor, the meetings Mr. Pink conducted in 
the cellar with friends who became suspect of conspiring 
against the “allies”. I failed: the “Nazis” only spoke German!

It seems madness, but I remember all these things. Such 
as Monsignor Rosa strolling along the streets, his pace 
already slow and faltering, going from the Mother-Church 
to the Parish House on 15 de Novembro Street, between 
Boa Morte and Governador Streets. Almost in front of 
Monsignor Rosa’s home stood Dona Rosinha’s Typing 
School, in a beautiful two-storied building with exposed 
brick walls and a huge staircase; on the ground floor, 
Grisolia’s bicycle shop.

In the same block, Dr. João José Correia’s clinic, the 
streetcar traveling along the streets where I played: the 
Fifteen, the Boa Morte, that stretch of the Moraes Barros 
Street. Ah! The streetcar… In it, my father made me sleep, 
in a bumping ride, while singing lullabies in a voyage to 
wonderland: from the door of my home to Vila Rezende.

The Mother-Church Square looked like a thicket, a 
garden full of trees. However, in the early forties, Mayor 
Jorge Pacheco e Chaves tore it all down in order to build 
another one. A worldly man, refined, he said he wished 
to “civilize Piracicaba” and in his reveries, he dreamt 
about a Garden imitating the Tuileries. There, the people 
shouted and sang – in front of my father’s Coffee House 
– celebrating the Armistice. The Second World War had 
reached its end. I was five years old. Piracicaba was my 
world. And I needed no more in order to be happy. It 
seemed to me – as it did through my whole life – a gift 
from Heaven, a bouquet of flowers. In there, I wished to 
live. And live I did, living. 

SAUDADE  | onde a cegonha chegou
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Eis, pois, que sou do tempo da cegonha, de Papai Noel, de saci-pererê, de fadas e bruxas. Para ninguém duvidar de minha lucidez, 
recuso-me a narrar, por inteiro, o que vi acontecer. Minha mãe sempre me contou ter sido num domingo, dia 24, naquele trágico 
1940, a segunda guerra ensanguentando o mundo. Pode ser mentira dela – até admito isso – mas ela me dizia que, no momento 
quando nasci, o sino da igreja matriz badalou as 10 horas matinais. Em sendo sincero, nem sei se a matriz tinha sino... Mas Amélia, 
minha mãe, era uma artista, sempre inventando o seu próprio universo. Só de alegrias, até mesmo nas dores. 

Evito contar a minha quase total certeza de lembrar-me daquele momento. Parece colado à minha memória, sei lá. Era o quarto 
do casal, pequenino. Morávamos no andar superior de onde estava o café de meu pai, o Imperial. Tudo me eram sombras, como se 
houvesse escamas nos olhos recém-abertos. Não ouvi sons. Mas vultos de mulheres apressadas, lembro-me de tê-los visto. E, por 
trás da porta, algo como fumaça que se confundia com as sombras.  Muitos anos depois, contaram-me que, naquela manhã, meu 
padrinho, Manoel Chaddad, levou charutos para comemorar. Eles tinham-me esperado por toda a madrugada. 

E, enfim, lá me vi, eu, no mundo. Nascido no mais central espaçozinho de Piracicaba, como que em seu útero: rua Boa Morte, 
esquina da rua Boa Morte. Árabes, comemoraram ainda mais festivamente. Pois era um menino que Amélia tinha gestado. O 
primeiro machinho onde havia quatro “filhas-mulheres”.

Que bom saber não ter chegado pelo bico de uma cegonha! Que bom saber ter vindo à luz através do amor. De homem e de 
mulher. De uma família. Por uma cidade. 

“Sou a luz da lareira, sou o sonho, sou a cremosa manteiga” (James Joyce, in Ulisses)
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Ingênuos nomes de nossas ruas antigas
O historiador Guilherme Vitti sempre foi um dos principais estudiosos dos antigos nomes 

de ruas de Piracicaba. Alto funcionário da Câmara Municipal por longos anos, secretário de 
administração de prefeitos, Guilherme Vitti recuperou documentos fundamentais para o estudo de 
nossa história, documentos infelizmente nem sempre reconhecidos ou valorizados.

Em 1957, na Revista Mirante (julho, nº 5), o prof. Guilherme Vitti publicou um trabalho 
instigante, indicando nomes e, ao mesmo tempo, interrogando-se sobre a localização de algumas 
das ruas. Percorrendo a época, de 1822 a 1838, Guilherme Vitti levantou nomes que mostram 
uma Piracicaba romântica, aconchegante, quase ingênua. Abaixo, alguns trechos do relato de 
nosso mestre e historiador:

Rua da Ladeira – Seria o primeiro nome da Rua XV de Novembro, que substituiu o nome de Rua 
da Quitanda?
Rua de Santa Cruz – Ainda é a mesma, felizmente.
Rua da Ponte (também, Ponte Velha) – Seria a São José ou a Morais Barros? Mais tarde, houve 
outra Rua da Ponte, substituída pela atual Rua Campos Salles.
Rua do Poço – Onde ficava?
Rua da Barroca – Provavelmente a atual Rangel Pestana que foi antes Rua dos Ouvires.
Rua de Santo Antônio – ainda a mesma. Também, pudera! Rua do orago, do taumaturgo 
português, patrono do fundador da Freguesia, Capitão Mor, Antônio Correa Barbosa e, por cima, 
tenente-coronel do Exército, com direito a soldo mensal! Ainda mais. Havia o Quarteirão de 
Santo Antônio. Qual seria na atualidade?
Rua Fermoza (ou Formoza) – Não localizamos.
Rua da Rosa – Nome da flor, ou de alguma dona de finos predicados? Quiçá a viúva 
disputada de Capitão Famoso!
Rua da Cachoeira (ou do Salto) – é a Cristiano Cleopath.
Rua da Boa Vista, a antiga, porque agora, há outra. Seria a do Rosário?
Rua da Bica, Travessa da Bica e Rua do Itapeva, presumimos sejam uma só, que bordejava 
o Itapeva do lado daquém.
Rua da Graça – Que ‘galanteza’ de nome, não acham?
Rua do Rocio – Limites das terras públicas da vila. No momento, chama-se Monsenhor 
Manoel Francisco.
Rua de São Benedito – Desapareceu.
Rua do Tanque – Corresponderia à Rua Tiradentes?
Rua de São José – O nome resistiu firme à Fúria dos “troca-nomes”.
Rua do Pateo – Trecho inicial da Boa Morte.
Rua Nova – Provavelmente a Saldanha Marinho.
Rua do Alecrim – não localizada.
Rua da Boa Esperança – a atual D. Pedro II.
Rua do Conselho – hoje, Regente Feijó
Rua do Pau Queimado – atualmente a Rua Alferes José Caetano, primeira rua citada nas 
atas da Câmara Municipal. 

Para se ver, pois, que era o povo, em tempos mais simples, que nomeava as ruas pelas quais 
passava, onde convivia, ruas que eram o espaço onde a população se manifestava e vivia. Tão 
diferente de hoje, quando ruas têm nomes conforme interesses políticos e eleitoreiros.

Ruas das Flores, da Praia, da Boa Morte...

Em 1900, as principais ruas de Piracicaba tinham, quase todas elas, outros nomes. Alguns, 
poéticos. Mesmo aquelas cujos nomes haviam sido alterados com o advento da República eram, 
ainda, chamadas pelos nomes antigos. Para identificá-las e relembrá-las, uma breve relação:

Rua Alferes José Caetano era “Caminho Velho do Pau Queimado”, Rua do Pau Queimado, sendo 
também identificada por alguns como Rua da Pocinha; Rua Benjamin Constant era Rua da Glória, 
terminando no alto da Paulista onde havia a rua do Encosto, de despejo de lixo; Rua da Praia é a 
Rua do Porto; Rua Direita, a rua Moraes Barros; Rua dos Pescadores, a rua Prudente de Moraes; Rua 
Esperança e depois Boa Esperança, a rua D. Pedro II; rua das Flores, a rua 13 de Maio; a rua da 
Palma (que é o nome de um Presidente da Província de São Paulo) é a rua Tiradentes; o Largo de 
São Benedito foi Largo do Circo e Largo do Cemitério da Ordem; A rua Boa Morte foi rua do Vigário 
e rua do Miguelzinho. Suas denominações — Boa Morte e Miguelzinho — são devidas ao fato 
de o artista Miguelzinho (Miguel Arcanjo Benício de Assumpção Dutra) ter construído a Igreja da 
Boa Morte naquela rua.

Por que Boa Morte? A explicação é simples, quase singela: porque era a rua que conduzia ao cemitério 
da cidade, então nos altos de uma colina, onde atualmente está o Colégio Assunção/Dom Bosco. 

Pelos lados da Rua do Porto, havia, ainda, ruas com nomes sugestivos, mas em lugares não mais 
identificados: ruas do Piolho, da Barroca, do Pito Aceso e outras. Situadas também em lugares não 
identificados havia as ruas da Alegria, da Palha, da Cachoeira, do Taboão.

Lírica discrição da praça central, nos 1900
João Miguel Amaral, que durante anos escreveu para o Jornal de Piracicaba, formou-se professor 

em1917. Mas suas lembranças da Piracicaba datam ainda da época de estudante. Abaixo, trecho 
de um registro, publicado no Jornal de Piracicaba, dá uma ideia do jardim público, atual Praça 
José Bonifácio, ao início do século:

“…no meu tempo de estudante – lá se vão para mais de 50 anos – o jardim público de 
Piracicaba ocupava apenas um quarteirão, o mais próximo da Catedral. Pela quantidade de árvores 
seculares, frondosas, muito unidas, enredadas de cipós, entremeadas de palmeirinhas, bananeira-
palma e várias outras espécies vegetais menores, a quadra merecia antes o nome de bosque. 
Dois passeios calçados, pouco mais ou menos de forma elíptica, serviam aos frequentadores e 
transeuntes. O passeio interno rodeava um tanque todo de mármore, também elíptico, no meio 
do qual se elevava o belo chafariz de mármore, composto de um pedestal sustentando uma como 
que grande fruteira de mesa com três pratos sobrepostos, de desigual tamanho. A água do repuxo 
central, caindo de prato em prato, até o tanque, envolvia o chafariz como véu de tule. (NR: A 
referência é ao chafariz doado por Júlio Conceição, filho do Barão de Rezende, para a inauguração 
da canalização da água em Piracicaba, em final do século XIX). 

De bicos invisíveis, nas margens do tanque, saíam jorros parabólicos em direção ao chafariz.
O segundo passeio seguia em meio ao arvoredo, cortado por oito saídas retas, desde o passeio 

central até os lados e os cantos do retângulo. Os passeios se proviam de bancos coletivos, pintados 
de verde, muito cômodos, com assento e encosto de gradil de madeira e pés de ferro. Nos dias 
ensolarados, ali se reuniam os amigos para dois dedos de prosa, ou vinha algum solitário em busca 
de repouso para o espírito, na quietude do ambiente, talvez mesmo por um pouco de refrigério. Nos 
domingos, à noitinha, o jardim se enchia de frequentadores. Sem nenhum premeditado preconceito 
de classe, se separavam, o ‘grand monde’ no passeio central, os mais modestos no segundo e a 
pequena classe nas calçadas exteriores. Os focos de luz elétrica reverberavam e a água dos repuxos, 
mais abertos os registros, jorrava a maior altura e caia para o tanque num doce murmúrio”.

Rua do Commercio

Rua Prudente de Moraes

Rua do Rosário

Praça da Igreja da Boa Morte

Rua do Boa Morte

Abertura da Avenida Beira Rio

Fotos: Acervo Cecílio Elias Netto
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…e havia um “Céu Cor de Rosa”
Vivi com crianças e adolescentes. Mas o pouco que aprendi foi 

com os mais velhos. Acho que nasci com curiosidade inesgotável. 
E ainda a tenho. Perguntar e perguntar, querer saber – parece 
ser essa a sina de minha jornada. Descobri tesouros, encontrei 
desencantos. Pois, quando nada se sabe, tudo é surpresa, novidade, 
descoberta. É o mistério da primeira vez. Que, de tanto se repetir, 
acaba levando ao drama da banalidade e mediocridade, maldições 
que enterram preciosidades.

Sempre me reporto a histórias que me foram contadas por 
Thales de Andrade, o notável piracicabano que me marcou a vida 
tão profundamente. Contando-me como escrevera o livro “Saudade” 
– que acompanhou gerações e gerações de brasileiros – Thales 
observou que fora advertido, por um de seus amigos literatos, sobre 
a dificuldade de crianças entenderem o que significava saudade. 
Professor primário – “professor de roça”, como gostava de dizer-se 
– Thales fez um teste com alguns alunos de sua escola rural.

“O que você entende por saudade?”, perguntou Thales de Andrade, 
ao menino Pedrinho. E Pedrinho respondeu: “Eu sinto saudade 
das férias no sítio de minha avó”. E Joãozinho: “Eu tenho saudade 
do doce de abóbora de minha tia”. E, do fundo da classe, Zezinho 
respondeu, lágrimas nos olhos: “Eu tenho saudade de minha mãe 
que morreu”. Thales convenceu-se de que criança também sabe o 
que é saudade. E que a sente.

Atribui-se a Ruy Barbosa – pelo que sei – uma explicação da 
palavra saudade, um dos mistérios da língua portuguesa. Para ele, 
saudade é “vontade de outra vez”. Logo, somente é possível ter 
saudade do que foi bom, do agradável, do belo. E do memorável 
generoso, que ficou na memória. Portanto, não há quem não tenha, 
dentro de si, alguma “vontade de outra vez”. De alguém, de um 
lugar, de um tempo, de uma época, de um sabor, de um sentimento. 
De minha parte, quanto mais caminho pelo tempo – e quanto mais 
vejo a voracidade das devastações – mais saudade tenho de minha 
terra. E mais me aumenta a “vontade de outra vez”, como que 
desejando algo se repita para encantar as atuais gerações.

Por isso, nada podendo fazer, eu conto. E canto. Ainda parodiando 
Thiago de Mello: “Faz escuro mas eu canto”. Mesmo porque amanhã 
será outro dia. E, passada essa densa neblina da transição confusa, 
a claridade virá. E, então, surgirão e ressurgirão raízes, o princípio 
das coisas e de nós mesmos. 

... and there was a “Pink-hued Sky”
I have lived among children and youngsters. However, 

the little I have learned was from older people. I think I was 
born with an inexhaustible curiosity. And I still have it. Asking 
and asking, wishing to learn – that seems to be the fate of my 
journey.  I have discovered treasures, found disenchantments. 
For when nothing is known, everything is surprise, novelty, 
discovery. And the mystery of a first time. A mystery that, 
due to so many reprising, ends up leading to the drama of 
banalities and mediocrity, curses that entomb preciousness.

I always refer to stories that I heard from Thales de Andrade, 
that remarkable Piracicaban who marked my life so deeply. 
Telling me how he had written his book “Saudade” (unique 
Portuguese word meaning “Longing” or “missing”) – that had 
accompanied generations upon generations of Brazilians – 
Thales remarked that he had been warned, by one of his literate 
friends, on the difficulty for children to understand the meaning 
of saudade. An elementary school teacher – a “country teacher”, 
as he liked to describe himself – Thales conducted a test with 
several pupils in his country school.

“What is saudade to you?”, Thales de Andrade asked little 
boy Pedrinho. Pedrinho answered: “I miss vacations in my 
grandma’s ranch”. And Joãozinho: “I miss my aunt’s pumpkin 
jam”. And, from the back of the classroom, Zezinho answered, 
with tears in his eyes: “I miss my mother, who died”. Thales 
became convinced that children also know the meaning of 
missing, of longing. And that they feel it.

It is attributed to Ruy Barbosa – as far as I know – an 
explanation for the saudade word, one of the mysteries of 
the Portuguese language. To him, saudade is “a wish for once 
again”. Thus, it is possible to feel saudade only for what was 
good, enjoyable, beautiful. And of something memorably 
generous, retained in one’s memory. Therefore, there is no one 
who doesn’t harbor within him or herself some “wish for once 
again”. For someone, some place, some time, an age, a taste, a 
feeling. On my part, the longer I travel in time – and the more I 
watch the voracity of devastations – the more I miss my land. 
And ever greater is my “wish for once again”, as though wishing 
something to be repeated, to charm current generations.

Thus, unable to do anything, I tell. And sing. Still 
paraphrasing Thiago de Mello: “It gets dark, but I sing”. 
Moreover as tomorrow will be another day. And, with the 
passing of this thick fog of confused transition, light will come. 
Then, roots will emerge and reemerge, the beginning of things 
and of ourselves. 

Uma das frases que simbolizam o que foi a mocidade piracicabana pode ser reveladora de uma filosofia de vida: “Mulher que nunca 
recebeu seresta não sabe o que é ser amada”. Generalização e exageros à parte, a realidade é que serestas foram e ainda são raízes de 
uma cultura romântica caipiracicabana. Quem recebeu serestas e seresteiros sabe disso. Recorda-se ainda. E com saudade. 

Foram-me, também, as serestas, tradição de família. Meu pai, seresteiro desde a juventude, assim continuou até quase o fim de sua 
vida. Sempre ao violino, com seu grupo de músicos. Com meu violão, lá me fui pelas noites de minha terra. Sob o luar ou sob chuva; ao 
frio ou ao calor. Meu filho, Marcelo, honrou essa tradição. Quanto a meus netos... Mas essa já é história para a internet contar. 

Delas, nossas amadas tão jovenzinhas, os nomes começavam com a letra M. De Maria. A minha Mariana; as namoradas dos amigos: 
Maria de Lurdes, Maria Helena e outra Maria Helena. Em suas janelas ou à porta das casas, deixávamos uma rosa. Que, necessariamente, 
tinha que ser “roubada”. Seresteiros e “ladrões de rosas”, éramos assim. E a grande vítima – que fingia desconhecer os “roubos” – era 
a inesquecível professora Laudelina Cotrim de Castro. Seu roseiral, no jardim, escancarava-se para perfumar romances. 

Sílvio Caldas, Orlando Silva, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, valsas, canções e, também, Roberto Carlos, Chico Buarque, 
conforme os anos iam-se deixando consumir. Boleros e tangos: Lucho Gatica, Carlos Gardel, Lecuona, Ledesma – quantos? Tantos 
e tantos. Eles – cancioneiros da alegria e da dor – foram responsáveis por amores intensos, por famílias que se formaram, por 
corações feridos. No auge da paixão, cantava-se: “Besame, besame mucho...”. Nas brigas: “Volta, querida, sem você, meu amor, 
eu não sou ninguém”. E, enfim: “Adeus, amor, eu vou partir...” 

Em Piracicaba, as serestas ainda continuam vivas. Pois almas não morrem.

“Acorda, minha bela namorada. A Lua nos convida a passear...” (Malandrinha, Freire Júnior) 

SAUDADE | serestas e rosas 
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A Piracicaba que eu ainda amo está viva porque guardada no 
coração de milhares de pessoas silenciosas, emudecidas a fórceps 
pelos alaridos das novidades passageiras. Tufões passam. Tudo o 
que tiver raízes fica.

Recordando-me da descrição do escritor português – “a escola, 
então, era risonha e franca” – posso dizer, com emoção, que minha 
terra, também e então, era risonha e franca. Era uma cidade que 
teve ruas – que não conheci – de nomes encantadores: rua da 
Praia, rua das Flores, rua da Quitanda. E que ainda mantém ruas 
com nomes singulares: do Porto, da Glória, do Rosário, Boa Morte, 
entre muitas outras. Há, ainda, pessoas idosas que chamam a rua 
Governador pelo nome antigo: “Rua do Commercio”.

Risonha e franca, Piracicaba teve casas comerciais com nomes 
tão especiais que pareciam feitos apenas para nós mesmos, que 
dávamos o nome dos donos a muitas delas: Farmácia do Zé Raya 
ou do Zezinho ou do João Sachs; Bar da Loura, Dito Alfaiate, Loja do 
Natan, incluindo até mesmo a “Casa da Ruth”, na zona do meretrício, 
como a ter uma também nossa Casa da Mãe Joana.

Parece ter, ainda, sobrevivido a Arca de Noé, não sei ao certo. 
Mas foi nome genial de uma loja árabe onde havia um pouco de tudo. 
E a poesia e a esperança de algumas lojas, cujos nomes já eram 
encantadores? Havia um armazém de nome Nova Era, e um bar 
chamado Nova Aurora, um hino à paz, logo após o término da II Guerra 
Mundial. E a mais do que secular A Porta Larga, que desapareceu 
como que indignada diante das devastações desrespeitosas? 
Alguém conhece alguma Porta Larga, como foi, desde o século 19, a 
loja engrandecida pela família Maluf? E a Loja da Lua, na esquina da 
Alferes com Prudente de Moraes, do Octávio Jacinto?

Risonha e franca, minha terra teve – por dezenas e dezenas de 
anos – um céu cor de rosa, por mais sombrios fossem os tempos, 
por mais cinzentas as nuvens. Era o “Céu Cor de Rosa”, do Jorgito 
Chaddad, loja queridíssima na rua Governador. Como foi possível 
uma cidade ter permitido se fechasse um céu cor de rosa? Devia, 
no lugar onde era a loja, haver uma placa com inscrição para todo 
sempre: “Aqui, existiu o céu cor de rosa”.

Ou não é para se ter vontade de outra vez?

The Piracicaba I still love is alive, for it is kept within the 
hearts of thousands of silent people, forcible muted by the 
outcry of passing novelties. Hurricanes pass. Everything 
with roots remains.

Recalling the description of the Portuguese writer – 
“school, then, was smiling and open” – I can say, with 
emotion, that my land, also then, was smiling and open. 
It was a city that had streets – which I never knew – with 
charming names: Beach Street, Flowers Street, Grocery 
Store Street. A city that still keeps streets with unique 
names: Port, Glory, Rosary, Good Death and many more. 
There are still elder people who call Governor Street by its 
old name: “Commerce Street”.

Smiling and open, Piracicaba had commercial 
establishments with so special names that they seemed to 
be aimed only at ourselves, who called many of them by 
the names of their owners: Zé Raya’s, or Zezinho’s, or João 
Sachs’ Pharmacy; Loura’s Bar, Dito the Taylor, Natan’s 
Store, even “Ruth’s House”, in the red-light district, our 
Mother Joana’s House.

I am not sure, but it seems that Noah’s Ark still survives. 
That was the ingenious name of an Arab store, where there 
was a little of everything. And what about the poetry and hope 
in some stores, whose very names were charming? There was 
a grocery store called New Age and a bar called New Dawn, 
an anthem to Peace, right after the end of the Second World 
War. And the over one hundred years old The Wide Door, 
that disappeared as though outraged by the disrespectful 
devastations? Does anyone know any Wide Door like that 
store aggrandized by the Maluf family since the 19th Century? 
And the Moon Store, at the corner of Alferes and Prudente de 
Moraes, belonging to Octávio Jacinto?

Smiling and open, my land had – for dozens upon 
dozens of years – a pink-hued sky, no matter how somber 
were the times, how gray were the clouds. It was the 
“Pink-hued Sky” of Jorgito Chaddad, a very dear store on 
Governador Street. How was it possible for a city to allow a 
pink-hued sky to close down? In the place the store stood, 
there should be plaque with an inscription to last all times: 
“Here existed a pink-hued sky”.

Shouldn’t one feel a wish for once again?

SAUDADE | Chácara Nazareth, a grinalda da Noiva

CHÁCARA NAZARETH - Requinte e sofisticação
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É um dos mais valiosos e encantadores tesouros históricos de Piracicaba. E, por isso mesmo, 
preservado, protegido, conservado como se faz com relicários. Sua história vem dos tempos 
do Império, dos Souza Queiroz, Costa Pinto, Conceição, Silva Prado, Pacheco e Chaves. O 
nome da chácara é em homenagem a Maria Nazareth, filha do Conselheiro Costa Pinto. 
Aquele paraíso, quem o conheceu ou conhece pode dizer-se privilegiado. Sinto-me um deles. 
Pois privei da amizade muito próxima de João Pacheco e Chaves, um dos mais tradicionais e 
prestigiosos políticos de Piracicaba. Essa história, porém, seria tema para diversos livros... 

João Pacheco e Chaves reunia, aos sábados e na varanda do sobrado histórico, alguns 
poucos convidados. Pude participar, muitas vezes, daqueles encontros, verdadeiros modelos 
ingleses, pois Dona Ruth, esposa de João, era de origem inglesa. Tudo, naquela propriedade, 
inspirou-se nas culturas europeia e inglesa. Em 1910, a Revista Brasil Magazine, impressa 
na França, refere-se à propriedade que, originalmente, tinha 1.000 alqueires: “É uma das 
mais fidalgas residências campestres do Brasil.”  Descreve o salão, mobiliado ao estilo Luiz 
XVI, de alto requinte, portanto; cômodas inglesas recobertas de preto, copos de cristal nos 
quartos, “um verdadeiro castelo brasileiro”. 

Uma pintura (de 1822) tem valor histórico inestimável, agora de posse de um dos descendentes: 
quadro – de três metros de base, por dois de altura – reproduzindo o juramento do Marquês 
de Monte Alegre como Regente do Império, tendo, ao lado, Diogo Feijó e José Bonifácio. Jane 
Conceição, filha de João Conceição, sofisticou ainda mais aquela relíquia histórica. Misteriosa, 
fidalga, intocável, pérola rara – a Chácara Nazareth é a grinalda da Noiva da Colina.              

Ela é a nossa Pasárgada. Lá, o piracicabano sente-se amigo do rei. 

“Vou-me embora para Pasárgada. Terei a mulher que eu quero, 
na cama que escolher. Lá, sou amigo do rei” (Manuel Bandeira)

A Chácara do Vevé 
Vevé (José Dias) Botelho era um poderoso proprietário de terras, piracicabano com raízes ituanas, 

primo dos notáveis Carlos de Arruda Botelho, pai e filho. Sua aparência era simples, quase rude, 
contrariando o seu poder econômico. A Chácara do Vevé tinha a imagem de um paraíso proibido. 
Era próxima à Chácara Nazareth e sua entrada – também misteriosa – era pela rua Riachuelo com 
a atual rua Madre Cecília. Os muros escondiam segredos e maravilhas de um lugar fascinante, com 
mais de 60 mil m2. 

Brincar naqueles espaços era privilégio para poucas crianças. E, então, viviam-se sonhos. Da 
sacada da bela casa – lugar de reuniões sociais e festas apenas familiares –  ficam lembranças 
de visões mágicas, por assim dizer hipnóticas. Uma encosta toda verde que parecia estender –se 
até o rio, num silêncio apenas interrompido pelo monótono e distante mugir de gado. Foi um dos 
paraísos escondidos desta abençoada terra, agora transformado em condomínio. Na Chácara do 
Vevé, o bucolismo era comovedor... As seculares raízes dos Botelho eram os inspirados atores. E nós, 
apenas participantes... 

“Todos nós somos apenas participantes” 
                                                       Keitel
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Se esta rua fosse minha... 
“Se esta rua, se esta rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante
Para o meu, para o meu amor passar”
                                         (Cantiga Popular)

Já imaginou se cada um de nós tivéssemos nossa própria rua? Será que 
saberíamos cuidar bem dela? E se pudéssemos ‘adotar’ uma rua e amá-la   
como se fosse nossa? Seria a mais encantadora das cidades. 

E, se não tem sido, talvez devêssemos nos perguntar se a grande questão 
não estaria na falta de amor. Pois quem ama cuida. Portanto, se não cuida não 
ama. Ou não cuida por falta de amor?

Difícil escolher uma rua, entre tantas existentes. Mas, dentre tantas ruas 
que me encantam, existe uma que eu queria fosse minha. Até o nome dela 
me emociona, o de um dos piracicabanos notáveis, o professor Joaquim do 
Marco. Mais do que rua, é um oásis, milagre de sossego, de paz. Vale ingressar, 
penso eu, em qualquer roteiro turístico. Admito, porém, estar, de entusiasmo, 
escrevendo besteiras, pois nem sei se é rua particular, se é proibido passar 
por ela. Sei que costumo ir vê-la, encantado com sua beleza.

“Se esta rua fosse minha …”, a Joaquim do Marco, eu a deixaria como está. 
Em minhas andanças, passo por lá. Já a vi ao final da madrugada, quase ao 
alvorecer, entre névoas e iluminada; à noite, com festival de pirilampos e de 
grilos; durante o dia, ao entardecer, langorosa e pacífica, lá em Vila Rezende, 
como que plantada num jardim da Baronesa. Atravesso a ponte do Morato, 
contorno o posto de gasolina, entro pela rua Dona Lídia. Alguns metros 
depois, à direita, desço pela travessa da Senzala, reminiscência, ao mesmo 
tempo, de uma cidade escravagista, mas, também, libertadora.

Da travessa da Senzala, já se vê a mata esplendorosa, fechada por telas 
de arame. Por trás da cerca, está um pedaço do paraíso: para alguns, é a 
“Esterqueira”; para outros, um jardim botânico. A sede da Sedema está lá, 
plácida. Da travessa da Senzala, já se avista o esplendor da mata, outro oásis, 
mas impedido de ser visto. Alguns metros abaixo, o trecho paradisíaco: a rua 
Joaquim do Marco. Não sei se é particular, mas ficou bloqueada por uma 
cortina de hibiscos que interrompe a passagem de veículos. Uma escadaria 
de madeira, se aberto o portão, conduz ao caminho do Engenho Central. E, 
mais adiante, na tela de arame, há outro portão, com cadeado, o que supõe 
alguém tenha a chave para abri-la. Quem estiver com ela, abre a porta de um 
paraíso de árvores, indo passear-se por trilhas naturais.

“Se esta rua fosse minha …”, a Joaquim do Marco, logo abaixo da travessa 
da Senzala, eu a abriria para o povo passear. É bonita de tirar o fôlego.

If this street were mine… 
“If this street, if this street were mine
I would have it, I would have it paved with tiles
With little gems, with little sparkling gems
For my love, for my love to walk on”
                                            (Popular Song)

Have you ever imagined every one of us owning our own 
street?  Would we all know how to tend for it? And, if we could 
“adopt” a street, and love it as if it were ours? Ours would be 
the most charming of all cities 

And, if such hadn’t happened, maybe we should ask 
ourselves whether the big question wouldn’t be a lack of love. 
For one who loves, cares. Therefore, if one doesn’t care, one 
doesn’t love. Or, doesn’t care for a lack of love?

Hard to choose a street, among se many existing. However, among 
so many streets that delight me, there is one I wish were mine.  Even its 
name touches me, the name of one of our most remarkable Piracicabans, 
Professor Joaquim do Marco. More than a street, it’s an oasis, a miracle 
of quiet, of peace. It should be worth, in my view, to be included in any 
tourist itinerary. However, I admit that I am, out of enthusiasm, writing 
nonsense, for I don’t know even if it is a private street, if it’s open to the 
public. I know I will see it, delighted with its beauty.

“If this street were mine …”, Joaquim do Marco Street, I would 
leave it as it is. In my goings, I use to see it. I have already seen it 
at the end of the dawn, almost by daybreak, shrouded in mist and 
lighted; at night, in a festival of fireflies and crickets; in daytime, 
in the afternoon, languid and peaceful, there in Vila Rezende, as 
though planted in a garden of the Baroness. I cross the Morato 
Bridge, walk around the gas station, enter Dona Lídia Street. Some 
meters on, to the right, I walk down the Senzala Alley, at once a 
reminiscence of a slave-owning city but also a liberating one.

From the Senzala Alley a splendorous wood can already be viewed, 
closed off by wire mesh. Beyond the mesh, there lies a piece of Paradise: to 
some, it is the “laystall”; to other, a Botanical Garden. The headquarters 
of Sedema are located there, sedate. From the Senzala Alley one can 
already see the splendor of the wood, like an oasis secluded from view. 
Some meters below, the paradisiacal stretch: Joaquim do Marco Street. 
I don’t know whether it’s a private street, but it is blocked off by a curtain 
of hibiscus that prevents the passage of vehicles. A wooden staircase, 
behind a gate, leads to the Engenho Central (Central Sugar Factory) 
path. Further on in the wire mesh, there is another gate. Padlocked, it is 
supposed the someone must have the key to open it. The one who has it 
opens the door to a Paradise of trees, strolling along natural paths.

“If this street were mine …”, the Joaquim do Marco Street, 
right below the Senzala Alley, I would open it up for the people 
to stroll along. It is breathtakingly beautiful.

RUA JOAQUIM DO MARCO - Foto: Marcelo Fuzeti Elias
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Cecílio Elias Netto – em suas obras – tem nos ensinado a ‘olhar, ver e enxergar’ Piracicaba por um ângulo muito mais profundo: pela janela. 
Se Tolstoi aconselha que “para ser universal, basta cantar sua aldeia”, Cecílio observa que “para conhecer sua cidade, basta ‘escancarar’ sua janela”. Uma lição que o caipiracicabano 

José de Almeida Júnior, com sabedoria e pioneirismo, já praticava – com pincéis, tela e cores – no fim do século 19, conforme ficou registrado nas obras Nhá Chica (1895), O Violeiro 
(1899) e Saudade (1899), tendo a janela como foco central (local onde tudo acontece).

Registramos nossa homenagem aos 250 anos de Piracicaba, com imagens que possibilitam a extensão do olhar, que também podem ser consideradas como ângulos de visão. Uma forma 
de conhecê-la, ainda mais, através de janelas, frestas e até por ventanas imaginárias... conforme os olhares de cada um dos fotógrafos, aqui, selecionados. (O Editor)

OLHAR PELA JANELA  | mania caipiracicabana de ver o mundo
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“Existem manhãs em que abrimos a janela, e temos a impressão de que o dia está nos esperando” 
                                        Charles Baudelaire
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“Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, 
é como se abrisse o mesmo livro numa página nova...” 

                                 Mario Quintana

“Um livro é como uma janela. Quem não o lê, é como alguém que ficou distante 
da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem” 

                                       Khalil Gibran
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A Exposição de Fotos “Janelas dos Tempos” mostra, em imagens, as mudanças da paisagem urbana de Piracicaba ao longo das décadas, por aqueles 
que sempre a observaram de vários ângulos. Uma leitura poética, também nostálgica e contemporânea, para celebrar os 250 anos da cidade. 

Idealizada pelos repórteres fotográficos Davi Negri e Fabrice Desmonts, ambos integrantes do Departamento de Comunicação da Câmara de 
Vereadores de Piracicaba, a mostra contou com a participação de vários fotógrafos de Piracicaba – Alessandro Maschio, Amanda Vieira, Antônio 
Trivelin, Bolly Vieira, Christiano Diehl, Claudio Coradini, Del Rodrigues, Justino Lucente, Marcelo Germano, Mateus Medeiros, Paulo Alcides Tibério 
(Pauléo) e Paulo Ricardo dos Santos. Ao todo, são 46 obras expostas, divididas em 14 sobre o passado e 14 atuais, mais as 14 imagens livres. Cada 
janela tem 40 por 50 centímetros.

As imagens antigas que receberam releitura são de autores desconhecidos e retratam o bairro Monte Alegre, a Ponte do Mirante, a rua do Porto, a 
avenida Raposo Tavares, a Casa do Povoador, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, a praça José Bonifácio, a Catedral de Santo Antônio, a Estação da 
Paulista, o Matadouro Municipal, o salto do rio Piracicaba, a ponte de ferro de Artêmis e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP).

Outras duas fotografias prestam homenagem a personagens queridos entre os profissionais e também da população piracicabana: Henrique 
Spavieri, falecido em 2014 aos 66 anos, e Diógenes Banzatto, que morreu aos 45 anos, em 2000. A imagem de Spavieri é o antigo Hotel Central, 
feita em 1975, e a de Banzatto traz o Estádio Roberto Gomes Pedrosa (antigo estádio do XV de Novembro), em meados da década de 80, então 
localizado na rua Governador Pedro de Toledo, esquina com a rua Regente Feijó, onde funciona, atualmente, um hipermercado. Nos dois casos, não 
há nas janelas, a leitura atual do local fotografado, mas a mesma foto em negativo, como forma de simbolizar a ausência dos amigos de trabalho.

JANELAS DOS TEMPOS | Piracicaba de ontem e de hoje

DAVI NEGRI - Começou a carreira em O Diário e tem 
trabalhos publicados em jornais como O Estado de S. Paulo, 
Folha de S.Paulo e O Globo. Teve foto selecionada entre as 
40 melhores da América do Sul no concurso Mercocidades, de 
2006. É coautor do livro “Nosso Rio, Nossos Pássaros” (2009) 
e participa de expedições pela bacia do rio Piracicaba, com 
imagens sobre agressões ambientais. Desde 1989, é repórter 
fotográfico da Câmara de Vereadores de Piracicaba.

PRAÇA MATRIZ - Davi Negri

FABRICE DESMONTS - Iniciou a carreira em 1988, no jornal O Diário. Atuou 
na Prefeitura de Piracicaba e no Núcleo de Ação Cultural e Tecnologia da 
Unimep até 1995, quando ingressou na Câmara de Vereadores de Piracicaba. 
Participou de diversas exposições, como Fotos Antigas (1997) e Momentos 
do Rio (2007), e é coautor do livro “Nosso Rio, Nossos Pássaros” (2009). 
No mesmo ano, recebeu a Medalha Cícero Correa Santos por atuar no 
desenvolvimento da cultura na cidade.

CATEDRAL SANTO ANTÔNIO - Fabrice Desmonts

ALESSANDRO MASCHIO - Atua em fotografia desde os 15 anos. No fotojornalismo, 
alcançou inserção em veículos de imprensa locais e nacionais, como Jornal de 
Piracicaba, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e revistas Veja e Vip. Venceu, 
em 2000, o 4º Prêmio CPFL de Imprensa, na categoria Energia e Meio Ambiente, 
com a reportagem “Tanquã: Paraíso Desconhecido”. Idealizou o projeto MultiPlus e 
adota o estilo de fotografia documental e de estilo de vida.

RUA DO PORTO - Alessandro Maschio
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AMANDA VIEIRA - É repórter fotográfica no Jornal de Piracicaba e fotógrafa de moda, arquitetura e gastronomia na Revista 
Arraso, desde 2013. É graduada em fotografia pela Unimep e especializada em moda, beleza e retrato pelo Senac.

PONTE DO MIRANTE - Amanda Vieira

BOLLY VIEIRA - Na fotografia desde os 16 anos, iniciou em laboratório fotográfico 
e, mais tarde, ingressou em assessoria de imprensa. Atuou por 23 anos no Jornal de 
Piracicaba, onde chegou ao cargo de editor. Tem trabalhos publicados nos jornais 
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, na revista Manequim e em veículos da 
Europa. Atualmente, dedica-se às fotos comerciais, em que procura transmitir um 
olhar humanizado mesmo dentro de um contexto corporativo.

IGREJA DA ASSUNÇÃO - Bolly Vieira

CHRISTIANO DIEHL NETO - Começou como repórter fotográfico em 1978 no Jornal do Povo, em Piracicaba. 
Trabalhou na sucursal de O Globo e na Folha de S. Paulo, em São Paulo, e nos jornais O Diário e Jornal de Piracicaba. 
Venceu, entre outros prêmios, o concurso Trabalhadores do Mundo, na então Tchecoslováquia, em 1980, e tem 
trabalhos publicados em livros, revistas e na imprensa nacional. É editor de fotografia na Gazeta de Piracicaba.

MONTE ALEGRE - Christiano   Diehl Neto

ANTONIO TRIVELIN - Formado em Administração de Empresas, dedica-se à 
fotografia desde 2006, quando iniciou na Gazeta de Piracicaba. Conquistou o 
2º lugar no Concurso Nacional da Secretaria Nacional Antidrogas e teve três 
fotos classificadas no Concurso Planeta Sustentável, da National Geographic. Foi 
selecionado para a exposição fotográfica Los Trabajos e Los Días, na Colômbia, e, em 
2015, levou a exposição Rock Shots para o Hard Rock Café Lisboa.

CASA DO POVOADOR - Antonio Trivelin

250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO

70 71



CLAUDINHO CORADINI - Concluinte da primeira turma da Escola Paulista de Fotografia, em 1990, tem 26 anos de 
carreira no fotojornalismo e, atualmente, é repórter fotográfico do Jornal de Piracicaba. Nesse tempo, teve importante 
atuação em jornais da região, como Diário do Povo, Correio Popular, Todo Dia, O Liberal e Gazeta, entre outros. Idealizador 
dos projetos Ensaios de Rua e Fotografia Cega, tem a criatividade e a ousadia como principais virtudes.

AVENIDA RAPOSO TAVARES - Claudinho Coradini

DEL RODRIGUES - Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual 
Paulista, teve o primeiro contato com a fotografia na oficina Olhares e Saberes, que 
o motivou a se aprofundar nos estudos na área. Profissional no ramo há seis anos, 
trabalha na Gazeta de Piracicaba e busca a “beleza oculta do cotidiano”, mesmo 
atuando no fotojornalismo. Também participa do projeto Rua Torta: Arquitetura e 
Personagens, para registro de bairro de Rio das Pedras.

ESTAÇÃO DA PAULISTA - Del Rodrigues

JUSTINO LUCENTE - Iniciou a carreira em 1978, na Unimep. Em 1979, 
montou o Prisma Studio Fotográfico, em que atuou ao lado de Araken Martins 
na revista Mirante. Em 1981, formou parceria com Henrique Spavieri e, em 
1983, passou a trabalhar na revista Galeria, com Rogério Viana. Desde 1984, 
trabalha no Centro de Comunicação Social da Prefeitura de Piracicaba.

MATADOURO MUNICIPAL - Justino Lucente

MIRANTE - Marcelo Germano

MARCELO GERMANO - Iniciou a carreira aos 19 anos. Como repórter fotográfico, 
trabalhou em O Diário e, há 27 anos, está no Jornal de Piracicaba. Ganhou o 3º 
Concurso da Associação Paulista de Medicina, o Prêmio Dinival Tibério de fotógrafo 
do ano e o Prêmio Garcia Netto de Jornalismo, da Câmara de Piracicaba, em 2010. 
Destaca-se também na cobertura fotográfica de eventos particulares e institucionais, 
tendo aberto caminho a outros profissionais nesse ramo.
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PONTE DO ARTÊMIS - Mateus Medeiros

MATEUS MEDEIROS - Começou a trabalhar como 
operador de laboratório de revelação de fotos. Em 
2002, fez o curso para obtenção de registro como 
repórter fotográfico e, a partir de então, passou 
a desempenhar a função no Jornal de Piracicaba, 
onde permaneceu por 10 anos. Atualmente é 
repórter fotográfico no Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

DIVERSAS - Paulo Tibério (Pauléo)

PAULO TIBÉRIO (PAULÉO) - Foi repórter fotográfico 
por 30 anos no Jornal de Piracicaba e por nove no jornal 
O Liberal, de Americana. Tem trabalhos publicados em 
diversos países, como em um livro da Fundação Roberto 
Marinho voltado a professores e a contracapa do livro 
sobre o ecologista Chico Mendes, editado na Alemanha. 
Por sua trajetória, recebeu várias moções de aplausos e 
homenagens das Câmaras de Vereadores de Piracicaba, 
Americana e Nova Odessa.“O bom fotógrafo jamais ignora a paisagem que o cerca. Consegue transformar o 

cotidiano em poesia e contribui para a preservação da história e da memória” 
                                                                  Fabrice Desmonts
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PAULO RICARDO SANTOS - Iniciou a carreira em 1998 como 
auxiliar de fotógrafo e freelancer. É formado em Relações Públicas pela 
Faculdade de Americana e no curso de Fotógrafo Profissional do Instituto 
Piracicabano de Fotografia. Como repórter fotográfico, trabalhou por 
quatro anos no jornal Todo Dia, de Americana, e há 10 anos colabora 
com a agência Futura Press. Teve fotos publicadas nos jornais O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Lance! e Washington Post, dos EUA.

DIÓGENES ANSELMO BANZATTO (in memorian) - 
Iniciou a carreira como repórter fotográfico na década de 
80 ao trabalhar por seis anos no jornal O Diário. Foi o 
primeiro a fotografar um assalto a banco: o do Banco do 
Comércio e Indústria, no Centro de Piracicaba. Sua última 
participação como repórter fotográfico foi com uma foto 
no Salão do Século, no Engenho Central. Mantinha um 
estúdio fotográfico na Rua do Rosário. Morreu em 31 de 
março de 2000, aos 45 anos.

HENRIQUE SPAVIERI - Começou como 
repórter fotográfico em 1968, com passagens 
por diversos jornais e revistas de Piracicaba 
e São Paulo. Trabalhou na Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de Piracicaba, 
atuando exclusivamente para as necessidades 
do gabinete do prefeito. Acumulou uma série 
de premiações ao longo da carreira. Morreu 
em 10 de setembro de 2014, aos 66 anos.

ESALQ - Paulo Ricardo Santos

IMAGEM AÉREA - Diógenes Banzatto

HOTEL CENTRAL - Henrique Sapvieri

Nas fotos em preto & branco constam imagens do 
passado, escolhidas pelos próprios fotógrafos, de tema 
livre, a partir de pesquisas feitas pelo Departamento 
de Documentação e Arquivo da Câmara.

“Foi difícil reunir tantos nomes, mas todos aceitaram o convite com muita 
empolgação, o que pode ser facilmente notado na qualidade final da exposição” 

                                                                  Davi Negri
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Um chão de estrelas: os anos dourados 
Uma das mais espetaculares transformações sociais de Piracicaba ocorreu no final dos 1950, 

quando pudemos entender e viver, finalmente, o fenômeno que se tornou conhecido como 
Dandismo. É, a este autor – tendo vivido intensamente aqueles anos – como reanimar sonhos, 

fantasias, ilusões que se não repetem mais. Por isso, faço-me acompanhar, ao decorrer do texto, 
da poesia de Orestes Barbosa, com a magia de um chão de estrelas. 

“Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de 
dourado, palhaço das perdidas ilusões...” 

Foi com Baudelaire, na França –  e com Oscar Wilde, na Inglaterra – 
que surgiram as primeiras explicações para o Dandismo, fenômeno 
social que teve o seu apogeu na Europa, no Século XIX. Dele, nasce a 
chamada crônica mundana – precursora das atuais colunas sociais 
–  que serviram para interpretar as profundas transformações do 
Mundo. Atualmente, o Dandismo e a figura do Dândi têm sido vistos 
como algo ultrapassado, com características deformadas. Dândi e 
Dandismo tornaram-se sinônimos de frivolidade, no simplismo de 
se ignorar os profundos aspectos revolucionários, tanto políticos 
como sociais. No entanto, é um fenômeno social transformador, 
que surge em épocas de transição, após decadências sociais.

No Dandismo, buscam-se refinamentos, novos ou de origem 
nostálgica. Hábitos aristocráticos – independentemente de classes 
sociais – são recriados, podendo-se, pois, concordar com a percepção 
de Baudelaire de que se trata de “fundar uma nova aristocracia”, 
evidentemente com novos valores, acima e além do senso comum 
anterior. Wilde, ao dizer que a “arte imita a vida”, pretendeu definir 
a função do artista diante de seu tempo e do dandismo. E, com seu 
cinismo sofisticado, afirmou que a finalidade do artista “é sempre a 
mentira”, ou seja, “o relato das belas coisas falsas”. No Dandismo, o 
belo tem mais importância do que o verdadeiro, pois se trata de um 
momento criativo de transição, de anúncio do novo.

No Brasil, o Dandismo aconteceu tardiamente, pois os acontecimentos e 
modelos europeus, nas dificuldades de tempo e espaço, demoravam, ainda, 
a chegar. No Século XX, primeiramente nos anos 1920/30, foi intenso aquele 
modo de ser, vindo a repetir-se com nova roupagem nos anos 40 e 50.

Em Piracicaba, o Dandismo só veio a acontecer com a chegada 
de Mauro Pereira Vianna a esta cidade. Com o pseudônimo de Marco 
Aurélio, Mauro Vianna criou a coluna Café da Manhã, permitindo 
viesse à luz o Dandismo reprimido. O mundo rural, de aristocratas 
conservadores e estratificados, já havia ruído com o final da II 
Guerra Mundial; lideranças estavam superadas; uma nova classe 
dirigente surgira. Faltava, no entanto, a consolidação delas, o seu 
reconhecimento, a sua afirmação como uma “nova aristocracia”. 

DANDYISM AS CHANGE 

“My life was like a lighted stage, I lived dressed in golden 
clothes,  a clown for the illusions that had been lost...” 

Baudelaire in France and Oscar Wilde in England 
provided the first explanations for Dandyism, a social 
phenomenon that had its heydays in Europe, in the 19th 
Century. From it, the so-called worldly chronicle was born 
– predecessor of the current Gossip Columns – interpreting 
the deep changes taking place in the World. In current days, 
Dandyism and the figure of Dandy are seen as something 
outdated, with deformed features. Dandy and Dandyism 
became synonymous with frivolity, due to a simplistic 
ignoring of its deep revolutionary aspects, both political and 
social. However, it is a transforming social phenomenon that 
arises in times of transition, following social decadences.

In Dandyism, refinements are sought, new ones or 
nostalgic.  Aristocratic costumes – regardless of social classes 
– are rewritten, therefore one can agree with Baudelaire’s 
perception that it is a matter of “establishing a new 
aristocracy”, obviously with new values, above and beyond 
the former common sense. Wilde, when he said, “art imitates 
life”, intended to define the artist’s role in the face of his time 
and of Dandyism. With his sophisticated cynicism, he stated 
that the purpose of the artist “is always lying”, that is, “the 
reporting of beautiful fake things”. In Dandyism, beauty is 
more important than reality, as it is a creative moment of 
transition, of heralding the new.

In Brazil, Dandyism happened late, inasmuch as European 
happenings and models, due to the obstacles of time and 
space, were slow in arriving. In the 20th Century, the first time 
during the nineteen-twenties and thirties and later in the 
forties and fifties, in new clothes.

In Piracicaba, Dandyism only came into being with the 
arrival in the city of Mauro Pereira Vianna. Under the pen 
name of Marco Aurélio, Mauro Vianna created the “Café da 
Manhã” (Breakfast) column, allowing the emergence of a 
repressed Dandyism. The rural world of the conservative and 
stratified aristocrats had already tumbled down with the end 
of the World War II; leaders were overcome; a new ruling class 
had emerged. However, their consolidation, their recognition, 
their assertion as a “new aristocracy” was still missing. 

O dandismo como transformação
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OS SALÕES SE ABRIRAM E O REQUINTE SURGIU

  (... cheio dos guizos falsos da alegria,
  Andei cantando a minha fantasia 
  Entre as palmas febris dos corações...)

Em 1959, estávamos quase no final dos “anos dourados” e pouca 
gente sabia disso, nem que estavam chegando ao fim, nem que 
tinham sido dourados. Sabia-se, porém, ser uma época diferente. 
Talvez mais leve. Juscelino Kubitschek trouxera, ao País, um novo 
ânimo, entusiasmos contagiantes. O célebre André Malraux, um 
dos luminares da inteligência francesa, captara esse sentimento e 
chamou Brasília, em construção, de “A Capital da Esperança”.

Lembro-me bem dessa Piracicaba, que foi a de minha juventude. 
Falar ter sido uma cidade serena, adorável de se viver, seria explicar 
pouco. Tínhamos seis cinemas: Broadway, São José, Politeama, 
Palácio, Colonial e Paulistinha. A juventude reunia-se às portas do 
Café Haiti, Edifício Georgetta Dias Brasil, na rua Moraes Barros, o 
primeiro edifício de apartamentos construído na Cidade. Políticos, 
conforme as cores partidárias e ideológicas, frequentavam os bares 
Giocondo e Brasserie, na Praça José Bonifácio, ou o Senadinho, na rua 
Moraes Barros, quase ao lado do então sede do Jornal de Piracicaba. A 
imprensa piracicabana tinha saído da monotonia com a concorrência 
entre o Diário de Piracicaba e o Jornal de Piracicaba. Um grupo liderado 
por Renato Wagner – que depois passou a dedicar-se apenas à pintura 
– criou a revista Mirante, excepcional para a época. 

Em 1959, os jovens ainda “quadravam jardim”. Havia círculos concêntricos, 
como se definissem classes sociais: moças “quadravam” no sentido anti-
horário, rapazes no sentido horário. A elite ficava na “calçadinha-de-ouro”, 
no espaço que ia dos cines Politeama (na Praça), ao Broadway, na rua São 
José. O “point” era a Bombonière do Passarella e o bar Nova Aurora, onde 
está o Bradesco, local para se tomar frappée de coco. Os rapazes ficavam 
próximos do meio-fio das ruas, vendo as moças ricas e bonitas passando. 
Ver televisão ainda não era um hábito, pois poucas casas tinham aparelhos 
de tevê. Estudantes varavam as madrugadas conversando em bancos de 
jardim, comendo sanduíches nos aconchegantes bares centrais. Homens 
maduros saíam das noitadas de jogatina no Coronel Barbosa e iam jantar 
no restaurante A Bahiana, no mesmo quarteirão. E, pela madrugada, 
seresteiros, boêmios, policiais, motoristas de táxi, prostitutas se reuniam 
no Bar do Tanaka, quase em frente ao Teatro São José.

THE GREAT HALLS OPENED UP 
AND REFINEMENT STEPPED FORTH 

 (... full with the fake rattles of joy,   
               I had been singing my fantasy 

 Among the febrile handclapping of hearts...)

In 1959, we were nearing the end of the “golden years”, 
although few people was aware of it, or that we were nearing 
the end even though such years hadn’t been that golden. It 
was realized, however, that it was a different time. Perhaps a 
lighter one. Juscelino Kubitschek had instigated a new mood 
in the country, a contagious enthusiasm. Celebrated André 
Malraux, one of the luminaries of French intellectuality, 
had captured that feeling and called Brasília, then under 
construction, “the Capital of Hope”.

I remember it very well, that Piracicaba of my youth. 
To say that it was a quiet city, lovely to live in, would be 
an understatement. We had six movie theaters: Broadway, 
São José, Politeama, Palácio, Colonial and Paulistinha. The 
youth met at the doors of the Café Haiti, Georgetta Dias 
Brasil Building, on Moraes Barros Street, the first apartment 
building in the City. Politicians, depending on their party 
and ideological colors, frequented the Giocondo and 
Brasserie Bars at José Bonifácio Square, or the Senadinho, 
on Moraes Barros Street, almost next to the workshop of 
the “Jornal de Piracicaba”. Piracicaban press had outgrown 
monotony, due to the competition between the “Diário 
de Piracicaba” and “Jornal de Piracicaba”. A group led 
by Renato Wagner – who, in later times, was to dedicate 
himself exclusively to painting – had established the 
“Mirante” magazine, outstanding for the time. 

In 1959, young people still “squared gardens”. There 
were concentric circles, as though stating social classes: girls 
“squared” counterclockwise, boys clockwise. The Piracicaban 
elite stood on the “Golden Sidewalk”, in the space comprised 
between movie theaters Politeama (at the Square), and 
Broadway, on São José Street. The “point” was the “Bombonière 
do Passarella” and the Nova Aurora Bar, where Bradesco now 
stands, a place to enjoy a coconut frappé. The boys stood 
near the curbs, watching the pretty rich girls strolling by. 
Watching television wasn’t a habit yet, as few homes had a TV 
set. Students spent out the night talking on garden benches, 
eating sandwiches at the cozy downtown bars. Older men left 
the gambling nights held at Coronel Barbosa and dined at the 
“A Bahiana” restaurant, on the same block. 

As colunas de Mauro Vianna em 1959 e 1960 fornecem um 
retrato fiel e límpido do que foram aquelas transformações em 
Piracicaba, de como aconteceu o nosso Dandismo caipira 

A cidade, deixando o casulo
Seria óbvio lembrar que, após o final da II Guerra Mundial, o 

mundo estava transformado. Ânsias de liberdade, de reconstrução 
e, ao mesmo tempo, a convicção de que todos éramos sobreviventes. 

Os novos tempos tornaram-se irreversíveis. Com o suicídio de 
Getúlio em 1954 — e a surpreendente eleição de Juscelino Kubitschek 
— o Brasil ingressava em um tempo de euforia quando a palavra 
de ordem era desenvolvimento. Desenvolver-se, crescer, romper 
com o passado — esse, o sentimento nacional nos anos 50, com 
mudanças sociais que assustavam as classes conservadoras, elites 
surgidas de uma aristocracia rural e que não se prepararam para o 
desenvolvimento industrial, para as novas realidades urbanas.

Em Piracicaba, esse “frisson” em busca do novo, das mudanças, 
das transformações, começou com a eleição, para prefeito, de 
Luciano Guidotti, um comerciante muito rico, de pouca cultura, o 
exemplo do “self made man”. Escolhendo Luciano Guidotti, Piracicaba 
optara por sepultar um passado político de coronelismos e de política 
paternalista, que se sucediam, no poder municipal. Luciano Guidotti 
representava o novo, o moderno, ou pelo menos a esperança disso.

O empresariado – liderado por Mário Dedini – dava o mesmo tom 
a Piracicaba: desenvolvimento. A política para a indústria do açúcar 
e do álcool, desenvolvida pelo IAA, era propícia ao município. Novas 
indústrias surgiam. Mário Dedini, em 1955, inaugurara a Siderúrgica 
Dedini, aumentando a força de Mausa, Morlet, Codistil, Mantoni, 
Santin, ao lado de Mepir, Lavromec, Superkaveá e Motocana. Com 
a ascensão de Luciano Guidotti – depois de um governo estadual de 
recuperação de finanças, o de Jânio Quadros – Piracicaba preparava-
se para sair do seu casulo. Abriam-se ruas, avenidas, a juventude saía 
em busca de prazeres, desfilando pelo Café Haiti, pela “calçadinha 
de ouro”, vibrando com as conquistas do basquetebol piracicabano 
que, com o virtuosismo de Pecente e Vlamir, conquistara, em 1957, 
o torneio internacional da Argentina. Os dois jornais, Diário e Jornal, 
mais as duas rádios, Difusora e A Voz Agrícola, renovavam-se. A 
revista Mirante dava o tom dos novos tempos, com reportagens 
modernas. Mas ranços do passado, de tradições ainda mantidas, de 
um conservadorismo secular ainda estavam no ar.

Foi quando, em 1958, apareceu, em Piracicaba, o fiscal de rendas 
Mauro Pereira Vianna, vindo de Bauru. 

Mauro Vianna’s columns, in 1959 and 1960, provide 
a faithful and clear picture of what were those changes in 
Piracicaba, of how our caipira Dandyism emerged. 

The city, leaving its cocoon
It would be obvious reminding that after the end of World 

War II the world was undergoing a change. Cravings for 
freedom, for reconstruction, at the same time a conviction 
that we were all survivors. 

The new times were irreversible. With Getúlio’s suicide in 
1954 – and the surprising election of Juscelino Kubitschek – 
Brazil entered an age of euphoria and the word of command 
was development. To develop, grow, break away from the past 
– that was the national feeling in the fifties, bringing forth 
social changes that scared the conservative classes, the elites 
stemming from a rural aristocracy that had failed to prepare 
for industrial development, for the new urban realities.

In Piracicaba, that “frisson” in search of new, of change, 
began with the election of Luciano Guidotti as Mayor, a very 
wealthy businessman of little culture, an example of “self-made 
man”. By choosing Luciano Guidotti, Piracicaba had opted for 
burying a political past of coronelismo (rule by wealthy families 
of landowners, the “colonels”) and paternalistic politics, where 
one “colonel” followed other in municipal government. Luciano 
Guidotti represented the new, or in the least a hope for it.

The business community – led by Mário Dedini – set the 
same tone in Piracicaba: development. The sugar and alcohol 
industry policy developed by the IAA (Sugar and Alcohol Institute) 
was propitious to the city. New industries sprang up. In 1955, 
Mário Dedini had inaugurated the Siderúrgica Dedini (Dedini 
Ironworks), improving the strength of Mausa, Morlet, Codistil, 
Mantoni, Santin, as well as of Mepir, Lavromec, Superkaveá 
and Motocana. With the raise of Luciano Guidotti – in the 
wake of a state government, under Jânio Quadros, who that 
had successfully striven to recover financial sanity in the state 
– Piracicaba was readying to leave its cocoon.  Streets, avenues 
were opened up, the youth sought pleasures, parading by the 
Café Haiti along the ”golden sidewalk”, enthusiastic with the 
achievements of Piracicaban Basketball, which thanks to the 
virtuosity of Pecente and Vlamir, had won the International 
Tournament in Argentina in 1957. The two local newspapers, 
“Diário” and “Jornal”, plus two radio broadcasters, “Difusora” 
and “A Voz Agrícola”, renewed themselves. The “Mirante” 
magazine set the tone of the new times, with modern reporting. 
However, rancidity from the past, of still-alive tradition, of 
centuries-old conservativeness, still permeated the air.

Then, in 1958, tax-auditor Mauro Pereira Vianna arrived in 
Piracicaba, coming from Bauru.  
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Em 1959, Piracicaba tinha ânsias de transformações. E Luciano 
Guidotti, na Prefeitura, ia fazendo-as, como se fosse um trator, 
modernizando a cidade, rasgando avenidas. Era como se tudo 
estivesse preparado para o novo, sem que ninguém soubesse o que 
era isso. Foi, então, que apareceu Mauro Pereira Vianna, o Mauro 
Vianna, inspetor-fiscal da Secretaria da Fazenda, transferido de 
Bauru para cá, em promoção de carreira

Vim a conhecer o Mauro, pessoalmente, na redação do Diário de 
Piracicaba, onde eu já atuava como redator e cronista.  E, então e de 
repente, ele não era mais o Mauro Vianna, mas o “Marco Aurélio”, o 
colunista que se transformara, da noite para o dia, na grande estrela 
daquele jornal. Despretensiosamente, o Mauro Vianna, que desejava 
exercer o jornalismo em Piracicaba, iniciou a coluna Café da Manhã.

Estou entre as testemunhas do que aconteceu: foi uma explosão 
em Piracicaba. De início, uma explosão jornalística. E, logo em seguida, 
uma explosão social, de costumes, de hábitos, de transformações 
para as quais a cidade – ainda que ansiosa por tê-las – não estava 
preparada. As elites econômicas piracicabanas, fechadas em si 
mesmas, abriram-se. As mansões, os palacetes – nichos, até então, 
apenas familiares – abriram-se, escancararam-se.

Mauro Vianna – despertado para o colunismo social – inspirara-
se claramente em Ibrahim Sued, que fazia furor no Rio de Janeiro, 
influenciando todo o País. Ninguém, na verdade, se deu conta do que 
estava acontecendo, do fenômeno social que ocorria em Piracicaba. 
Mas era uma revolução. A cidade deixava de olhar para o seu próprio 
umbigo, refinava-se, tornava-se elegante, voltava-se para a moda e 
os maneirismos. Qualquer estudioso do fenômeno do “dandismo” – 
ainda que com suas influências tardias no Brasil, na “belle époque” 
– poderá localizá-lo em Piracicaba nos anos de 1959 e 1960. Era o 
“dandismo” acontecendo. Piracicaba inaugurava um estilo de vida, 
moderno, alegre, festivo. As elites econômicas integravam-se mais 
à sociedade como um todo; a classe média rompia sua timidez, 
buscando ascensão social, reconhecimento. E tudo passava pela 
coluna de Mauro Vianna, pelo “Marco Aurélio”, no registro do Café da 
Manhã. Piracicaba não ia trabalhar sem, antes, ter lido a coluna. 

VALORIZANDO A ELEGÂNCIA

 (Nossas roupas comuns dependuradas, 
 Qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival...)

With the nearing of the dawn, serenaders, bohemians, 
policemen, taxi drivers and prostitutes gathered at Tanaka’s 
Bar, almost in front of the São José Theatre.

In 1959, Piracicaba craved for changes. Luciano Guidotti, 
at the City Hall, carried them out like a tractor, modernizing 
the city, opening up avenues. It was as if everything were 
readying for the new, with no one knowing what that meant. 
And then, came Mauro Pereira Vianna, Mauro Vianna, tax-
auditor of the Finance Secretariat, relocated here from Bauru 
due to a career advancement

I met Mauro, in person, at the editorial room of the “Diário 
de Piracicaba”, where already I was editor and columnist. Then, 
all of a sudden, he was no longer Mauro Vianna, but “Marco 
Aurélio”, the columnist that had become, out of the blue, the 
great star at that newspaper. Unassumingly, Mauro Vianna, 
with a mind of pursuing journalist in Piracicaba, started the 
“Café da Manhã” column.

I am a witness of what happened: it was an explosion in 
Piracicaba. In the beginning a journalistic explosion. Soon 
afterwards, a social explosion, of costumes, of habits, of 
changes for which the City – even though craving for them 
– wasn’t ready yet. The Piracicaban elites, closed up within 
themselves, opened up. Mansions, palaces – formerly secluded 
as family niches only – opened up, were thrown wide open.

Mauro Vianna – awakening to gossip column writing 
– was clearly inspired by Ibrahim Sued, who was hitting the 
headlines in Rio de Janeiro and influencing the whole Country. 
No one, actually, realized what was happening, the social 
phenomenon that was taking place in Piracicaba. However, it 
was a revolution. The city was no longer gazing at its own navel, 
it was becoming refined, elegant, interested in fashion and 
mannerisms. Any studious of the “Dandyism” phenomenon – 
even in spite of its late influences in Brazil, in the “belle époque” 
– will be able to find it in Piracicaba, in 1959 and 1960. It was 
“Dandyism” taking place. Piracicaba inaugurated a modern, 
cheerful, festive life style.  The economic elites integrated with 
society as a whole; the middle class broke through its shyness, 
seeking social ascension and recognition. Everything was to 
be found in Mauro Vianna’s column, in the “Marco Aurélio”, 
recorded in the “Café da Manhã”. Piracicaba didn’t leave for 
work without first reading the column.  

VALUING ELEGANCE

 (Our common clothes hanging, 
 Like waving flags, resembled a strange festival...)

Em 1958, Mauro Vianna -  promovido a titular da Inspetoria Fiscal 
da Receita – transferiu-se para Piracicaba. Éramos uma cidade 
conservadora, pacata, cultivando valores tradicionais. A ebulição 
estava no ar, mas os hábitos, os costumes da cidade eram fechados, 
tímidos. O Jornal de Piracicaba, também conservador, refletia o 
pensamento e a filosofia de vida das elites locais. O Diário de Piracicaba 
– desde 1950, modernizado por Sebastião Ferraz – fazia inovações 
mais audaciosas, ainda que nos limites do conservadorismo local.

Não querendo afastar-se do jornalismo, Mauro Vianna resolveu 
iniciar a sua atividade em Piracicaba. Ir à redação do Diário 
de Piracicaba foi uma simples coincidência. Em conversa com 
Sebastião Ferraz, o diretor do jornal, nasceu a ideia de uma Coluna 
Social. Ibrahim Sued, com sua coluna no Rio de Janeiro, tinha-se 
tornado coqueluche nacional. Em São Paulo, Marcelino de Carvalho, 
Mattos Pacheco, Alik Kostakis e Tavares de Miranda faziam, também, 
sucesso como colunistas sociais. Por que não em Piracicaba?

No dia 15 de março de 1959, nascia o Café da Manhã, a coluna 
de Mauro Pereira Vianna que assinava com o pseudônimo de Marco 
Aurélio. O uso de pseudônimo – além de despertar curiosidades, de 
criar mistérios – fora um cuidado que Mauro Vianna tivera, tentando 
evitar que se confundissem as suas funções de fiscal de rendas com as 
de jornalista. Mas por que Marco Aurélio? Conta, Mauro Vianna: “escolhi 
o nome Marco Aurélio apenas porque sempre gostei dos nomes da Roma 
Antiga. E, desde o início, minha intenção foi movimentar a sociedade local, 
de gente bonita, mas muito fechada. A coluna poderia ser feita com a 
simples observação das pessoas que frequentavam o Café Haiti ou que 
passavam pela calçadinha-de-ouro”.

Na primeira edição do Café da Manhã, naquele dia 15 de março de 1959, 
Mauro Vianna-Marco Aurélio lançava o desafio: “Quando elegeremos as dez 
mais elegantes de Piracicaba? E o melhor partido masculino e feminino, calcado 
na fortuna, livre e solteira? (…); quando conheceremos a garota de mais charme 
da sociedade piracicabana? (...) Alerta! A comissão estará de olho na elegância e 
simpatia das damas e donzelas de nossa sociedade”. 

A partir dessa coluna, Piracicaba nunca mais foi a mesma. Sem que 
as pessoas percebessem, incluindo o próprio Mauro Vianna, iniciava-se 
uma verdadeira revolução nos costumes de Piracicaba. A cidade saía 
do seu casulo. Viver com requinte, rompendo bastiões morais, criar 
estilos de vida, abrir salões e “receber”, poderosos mas pragmáticos 
empresários passando a conviver com intelectuais, a arte e a riqueza 
encontrando-se num mecenato moderno – era o “dandismo”, em sua 
versão interiorana, acontecendo em Piracicaba. E ninguém sabia.

 In 1958, Mauro Vianna –advanced to a position of head of 
the local Tax Supervisory Office – relocated to Piracicaba. We 
were a quiet conservative city, cultivating traditional values. 
There was an ebullition in the air but the habits, the costumes 
in the City were closed up, shy. The “Jornal de Piracicaba”, also 
conservative, mirrored the thinking and life philosophy of the 
local elites. The “Diário de Piracicaba” – modernized since 
1950 Sebastião Ferraz – made daring innovations, although 
within the limits imposed by local conservativeness.

Not wishing to quit journalism, Mauro Vianna decided 
to begin his journalistic efforts in Piracicaba. Going to the 
“Diário de Piracicaba” pressroom was just a coincidence.  
Talking with Sebastião Ferraz, the newspaper head, the idea 
of a Gossip Column was born. Ibrahim Sued, with his column 
in Rio de Janeiro, had become a national rage. In São Paulo, 
Marcelino de Carvalho, Mattos Pacheco, Alik Kostakis and 
Tavares de Miranda also were achieving noteworthiness as 
gossip columnists. Why not in Piracicaba?

On March 15, 1959, the “Café da Manhã” was born, a 
column by Mauro Pereira Vianna who used the pen name 
Marco Aurélio. The use of aliases – in addition to arousing 
curiosity, of generating mystery – was a caution Mauro Vianna 
exercised, aiming at separating his duties as Tax Supervisor 
from his work as a journalist. But why Marco Aurélio? Mauro 
Vianna explains: “I chose the name Marco Aurélio simply 
because I always had liked ancient Roman names. From the 
beginning, my purpose was to shake the local society, made 
up of handsome people but very closed up. The column could 
be written just by watching the people who patronized the 
Café Haiti or strolled along the “golden sidewalk”.

In his first “Café da Manhã” column on March 15, 1959, Mauro 
Vianna/Marco Aurélio threw down the challenge: “When shall we 
elect the ten most elegant in Piracicaba? And the best male and 
female match, based on wealth, free and single? (…). When shall 
we know the most charming girl in Piracicaban society? (...) Be 
aware! The commission shall be keeping an eye on the elegance 
and pleasantness of the ladies and damsels of our society. 

After that column, Piracicaba was never the same 
again. Without it being realized by the people, including 
Mauro Vianna himself, a true revolution was being started 
in Piracicaban costumes. The city was leaving its cocoon. 
Living with refinement, breaking moral bulwarks, creating 
life styles, opening up the great halls and “receiving”, powerful 
but pragmatic entrepreneurs beginning to get along with 
intellectuals, art and wealth joining hands in a modern 
patronage – it was “Dandyism” in its countryside version, 
taking place in Piracicaba. Yet, no one was aware of it.
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QUEM ACONTECEU? ORA, DEPOIS EU CONTO
Os verbos “acontecer” e “receber” – usados, por Ibrahim Sued, para 

identificar pessoas que eram notícia, que “aconteciam”, ou que davam 
recepções, anfitriãs – foram assumidos, com o mesmo significado, 
por Mauro Vianna-Marco Aurélio sem que ele o dissimulasse. 

De repente, “acontecer” – isto é:  estar, frequentar – no Café Haiti, 
na “calçadinha de ouro”, no Clube Coronel Barbosa, no Clube de Campo 
passou a ser muito mais do que a simples e corriqueira alternativa, 
por falta de opções, de uma sociedade mergulhada em sua monotonia. 
Ir àqueles lugares passou a significar estar sob observação, ser alvo 
de juízos, de críticas. No dia seguinte, a simples passagem pelo Café 
Haiti poderia significar, no Café da Manhã, um destaque, uma definição 
de personalidade e de elegância – ou significar o simples anonimato. 
De início e por longo tempo, intelectuais e pessoas ideologizadas 
diziam tratar-se de um elogio à vaidade, às futilidades. O historiador e 
latinista Guilherme Vitti, em defesa do purismo da Língua, aborrecia-
se do sentido dado ao verbo acontecer.

Um “start” para a modernidade
Mais, porém, do que o simples elogio à vaidade ou o estímulo à 

futilidade, a coluna de Mauro Vianna talvez tenha sido o “start” que 
despertou Piracicaba para aqueles novos tempos. Ir ao Café Haiti, 
“acontecer” em algum lugar, era como que a possibilidade de fugir 
de um destino comum a quase todas as famílias: estudar, casar, ter 
filhos, preservar heranças familiares ou conseguir ser parte de um 
espaço já dominado por tradicionais conquistadores. Assim, porém, 
“acontecer” na coluna do Mauro Vianna passou a ser como que a 
saída do anonimato, a libertação de um destino de marasmos, o 
encontro de alguma identidade. Sob essa óptica, frequentar o Café 
Haiti deixava de ser apenas um hábito, de estar num ponto-de-
encontro de pessoas iguais, marcadas por um destino.

E Mauro Vianna provocava, excitava, criando tensões e expectativas 
desde o início de sua coluna. Ele tinha talento e arte para despertar a 
teatralidade que engolfou a população. Já na sua segunda coluna – no 
dia 17 de março de 1959 – Mauro Vianna apontava a sua disposição 
de observador da sociedade piracicabana. E, muito claramente, de 
juiz, de julgador de elegância e de beleza. Escreveu: “Vimos, no Cine 
Politeama, sábado, uma senhorita de muito charme. Minha esposa, juiz 
rígido e imparcial da beleza (beleza feminina, bem entendido…) ficara 
positivamente perplexa. Candidata, sem dúvida, fortíssima ao título de 
‘garota encanto’ de 1959”.

WHO HAPPENED? WELL, I’LL TELL YOU LATER
The “happen” and “receive” verbs – used by Ibrahim 

Sued to identify people who were News, who “happened” 
or set up receptions, were hosts – were taken up by Mauro 
Vianna/Marco Aurélio with the same meaning, without 
dissimulation. 

All of a sudden “happening” – that is: being at, 
attending – at Café Haiti, at the “Golden sidewalk”, at 
Coronel Barbosa Club, at the Country Club became much 
more than a simple and trivial alternative for lack of 
options of a society deep in its monotony. From then on 
going to places meant being under scrutiny, being the 
target of judgements, of criticism. The following day, a 
simple appearance at the Café Haiti could mean, in the 
“Café da Manhã”, a highlight, a statement of personality 
and elegance – or just anonymity. In the beginning and 
for a long time, intellectuals and people with deep-
rooted ideological views said that it was a compliment to 
vanity, to futility. Historian and Latinist Guilherme Vitti, 
championing purity of language, was aggravated with 
the meaning given to the “happen” verb.

A start for modernity
Actually, beyond a simple compliment to vanity or 

stimulus to futility, Mauro Vianna’s column was, perhaps, the 
“start” that awakened Piracicaba for those new times. Going 
to the Café Haiti, “to happen” somewhere, was like a possibility 
of escaping from a destiny common to almost every family: 
study, marry, have children, preserve family legacies, or being 
able to partake in a space already dominated by traditional 
achievers Thus, “to happen” in Mauro Vianna’s column turned 
into an escape from anonymity, a freeing from a destiny of 
apathy, the finding of an identity.  In this light, patronizing the 
Café Haiti was more than just a habit, of being among peers 
branded by a destiny.

Mauro Vianna provoked, excited, creating tensions 
and expectations, since the very beginning of his column. 
He had talent and art for awakening the theatricality 
that engulfed the population. Already in his second 
column – on March 17, 1959 – Mauro Vianna showed his 
disposition of being an observer of Piracicaban society. 
And also, very clearly, that he would be a judge, an umpire 
of elegance and beauty. He wrote: “Saturday we saw, at 
Cine Politeama, a young lady with lots of charm. My wife, a 
hard and impartial judge of beauty (female beauty, let it be 
clear…) was positively stunned. Doubtlessly a very strong 
candidate to the title of “most charming girl” in 1959”.

Fotos: Cícero Correa dos Santos e Idalio Filetti/Acervos Mauro Vianna e Cecílio Elias Netto
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Os mais mais de Piracicaba

O Baile da Consagração

Alfio de Toledo Bonilha e família Casais Ernon Zambello e Sebastião Ferraz

Jurema e Alarico Coury Belinha e Romeu Ítalo Rípoli

Salgot e Ladice Castillon

Casais Emilio Gaudi e Narciso (Nino) Gobbin Aristides Figueiredo e sobrinhas Mônica e Conceição Pippa
Rubens de Souza Carvalho Mário Dedini Joaquim do Marco

Os três Gentlemen

Personalidade do Ano

 Luciano Guidotti

Maria Helena Cardoso
Marlene Elias Chiarinelli

Cleide Maluf

Angela Lacorte Vera Malheiros Wanda Jardim Sonia Hage

Irmãs Bassinello Madalena e Cori Meirelles

Julieta  e Humberto D’ Abronzo

Cely Senise Geni Castro Neves
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Quem era ela? Mauro Vianna adotara a técnica de Ibrahim Sued, 
de criar expectativas, de fazer mistério. O “depois eu conto” – tomado 
de Ibrahim – criava tensões, estimulando afirmações de identidade. 
Serei eu essa garota, serei eu essa pessoa especial? Mauro Vianna 
conseguiu, no mínimo, que as pessoas se olhassem no espelho, ou que 
tentassem assumir desejos bloqueados. Em Piracicaba, num tempo de 
transformações, ele produzia o “start”. Ibrahim Sued, no Rio de Janeiro, 
havia provocado essa inquietação com a “Dama de Preto”. Em Piracicaba, 
Mauro Vianna – usando da mesma técnica – criava a “Garota de Vermelho”, 
a “Dama Elegante”, o “Jovem Bonito”, o “Empresário de Visão”…

O ANTIGO E O NOVO RECEBEM COM REQUINTE
  
 (Meu barracão no morro do Salgueiro, 
 Tinha o cantar alegre de um viveiro, 
 Foste a sonoridade que acabou...)

“Receber”, aulas de etiqueta
Antes de Mauro Vianna e do Café da Manhã, as elites piracicabanas 

mantinham suas belas casas e mansões fechadas, acolhendo 
poucos amigos, familiares. Havia requintes e civilidade, sim. As 
antigas famílias, oriundas da aristocracia rural, tinham “finesse”, 
refinamentos. Piracicaba fora, no Império, terra de barões. E de 
figuras com vivência nos salões da Corte, nas fulgurações de Paris. 
O Senador Vergueiro, Luiz de Queiroz, os Conceição, os Pacheco e 
Chaves, os Morato, os Botelho, os Arruda, os Toledo, os Gonzaga, os 
Moraes Barros, os Castro Neves, os Ferraz, os Almeida — muitas e 
muitas famílias viviam “finesses” francesas. Os colégios Piracicabano 
e Assunção – dos metodistas e das freiras católicas – esmeravam-
se em educação de elites, de preparação para a vida social. Ao lado 
dessas famílias, havia pioneiros de origem europeia: os ingleses na 
Fábrica Boyes, os Diehl, os Krahenbüll, os Kiehl, tantos outros.

No entanto, nos anos 1950, Piracicaba tinha outras lideranças, 
surgidas do trabalho, das oficinas, dos migrantes, especialmente 
os italianos: eram os Dedini, os Ometto, os Morganti, os Romano, 
os D´Abronzo, os Gianetti, os Guidotti. O poder econômico mudara 
de mãos. Mas o político e o social ainda não se tinham consolidado. 
Eram famílias ricas, poderosas, mas ainda socialmente excluídas 
ou apenas suportadas, e com desconfiança crítica, pela velha 
classe aristocrática. Esta escandalizava-se com o que julgava ser 
aventureirismo das lideranças emergentes, o pragmatismo delas.

Who was she? Mauro Vianna had adopted Ibrahim Sued’s 
technique of creating expectations, of implying mystery. The 
“I’ll tell you later – borrowed from Ibrahim – created tension, 
stimulated assertions of identity. Am I that girl? Am I that 
special person? In the least, Mauro Vianna succeeded in 
making people look at themselves in the mirror, or making 
them try assuming locked away wishes. In Piracicaba, at a 
time of changes, he kicked off a “start”. Ibrahim Sued, in Rio 
de Janeiro, had provoked that restlessness with the “Lady 
in Black”. In Piracicaba, Mauro Vianna – using the same 
technique – created the “Girl in Red”, the “Elegant Lady”, the 
“Handsome Youngman”, the “Businessman of Vision”…

OLD AND NEW RECEIVE WITH REFINEMENT
  
 (My shanty on the Salgueiro Hill, 
 Had the joyful singing of a nursery of bird, 
 You were the sonority that is no longer...)

“Receiving”, etiquette classes
Before Mauro Vianna and “Café da Manhã”, Piracicaban 

elites kept their beautiful homes and mansions locked up, 
receiving but few friends and family members. Yes, there was 
etiquette and courteousness. The old families, originated from 
rural gentry, had “finesse”, refinement. Piracicaba had been, 
during the Empire, a land of Barons. And of figures at home in 
the great halls of the Court, in the fulgurations of Paris. Senator 
Vergueiro, Luiz de Queiroz, the Conceição, the Pacheco e 
Chaves, the Morato, the Botelho, the Arruda, the Toledo, the 
Gonzaga, the Moraes Barros, the Castro Neves, the Ferraz, 
the Almeida — very many families lived with French “finesse”. 
The Piracicabano and Assunção Schools – of Methodists and 
Catholic Nuns – strove to educate the elites, preparing them 
for social life. Side by side with those families, there were 
pioneers of European origin: the English in the Boyes Factory, 
the Diehl, the Krahenbüll, the Kiehl, so many more.

However, in the nineteen-fifties, Piracicaba had other 
leaders, rising up from labor, from the workshops of 
immigrants, in special Italians: those were the Dedini, 
the Ometto, the Morganti, the Romano, the D´Abronzo, 
the Gianetti, the Guidotti. Economic power had changed 
hands. Yet, political and social powers hadn’t been 
consolidated yet. Those were rich, powerful families, but 
still socially excluded, at most tolerated by old aristocratic 
classes amidst with suspicion and criticism. They felt 
outraged with what they perceived as adventurism of the 
emerging leaders, their pragmatism.

 Em Piracicaba, havia uma história, consolidada, mas em 
transformação, dois mundos em confronto, o velho e o novo em 
choque. Por exemplo: a secular “finesse” da Chácara Nazareth, dos 
Pacheco e Chaves, nada tinha a ver com a mansão, imitando o estilo 
colonial sulista norte-americano, de Mário Dedini, na rua Santo 
Antônio. E a sobriedade aristocrática – ao estilo dos casarões do 
Brasil-Colônia – dos Gonzaga e dos Castro Neves contrastava com a 
opulência das residências dos D´Abronzo e dos Guidotti.

O fato é que, entre aqueles dois mundos, Mauro Vianna teve a audácia 
de ser árbitro da modernidade que surgia através de um “dandismo” 
local. Mauro Vianna, desde o início da coluna, estimula a sociedade 
piracicabana a “receber”, a abrir seus salões, a fazer festa, convites 
para que o “antigo” e o “novo” se encontrassem. E tentou derrubar 
barreiras, insistindo em que, para ser elegante, não era necessário ser 
rico, muito embora a dura realidade revelasse ser preciso ter recursos 
para manter-se a elegância na convivência social. 

O sucesso do colunista, propondo o “receber”, aconteceu quando 
Mário Dedini – o líder daquela nova ordem, da nova classe – abriu 
os seus salões para a sociedade piracicabana, antes exclusivos 
a pessoas selecionadas, entre os quais políticos, empresários, 
embaixadores, autoridades. Na mansão da Rua Santo Antonio, 
o “antigo” e o “novo” finalmente se encontraram. O “receber” e o 
“acontecer” uniram dois mundos que se faziam antagônicos. Os 
remanescentes da aristocracia rural e os novos líderes da era 
industrial – os sofisticados e os novos-ricos, como estes eram 
chamados por aqueles – estavam juntos nos mesmos salões. 
Intelectuais, artistas bebiam do mesmo champanha e uísque 
dos capitalistas que eles combatiam. E houve o “dandismo” em 
Piracicaba, ainda que historicamente tardio, mas atualizado num 
Brasil que se modernizava.

BENEFICIADO, COMÉRCIO SE RENOVA

  (Festa dos nossos trapos coloridos
  A mostrar que, nos morros mal vestidos, 
  É sempre feriado nacional...)

Os anos 50 foram marcados pela euforia e por um novo 
desenvolvimento. A coluna Café da Manhã tornou-se responsável, 
também, por um novo estímulo aos comerciantes locais, especialmente 
no setor de vestuário, de cosméticos, de alimentação e lazer. 

In Piracicaba there was History, consolidated but 
undergoing change. Two words at odds, a clash between 
old and new. For example: the century-old “finesse” of the 
Chácara Nazareth, belonging to the Pacheco e Chaves, 
had nothing in common with Mario Dedini’s mansion on 
Santo Antonio Street, built in Southern North American 
Colonial style. The aristocratic sobriety – in the style of 
the manor houses of Colonial Brazil – of the Gonzaga and 
Castro Neves contrasted with the opulence of the homes 
of the D´Abronzo and Guidotti.

Fact is that between those two worlds Mauro Vianna 
had the audacity of purporting himself an arbiter of 
the modernity emerging with local Dandyism. Mauro 
Vianna, from the very beginning of its column, stimulated 
Piracicaban society to “receive”, to throw open their great 
halls, to host parties, in invitations for “old” and “new” to 
clasp hands. He tried to tear down barriers, insisting that 
in order to be elegant, one didn’t need to be rich, although 
hard reality showed that it was necessary to have means to 
uphold elegancy in the social circuit. 

Success of the columnist in his proposing for “receiving” 
was accomplished when Mário Dedini – leader of that 
new order , of that new class – opened his halls, until then 
exclusive for select people such as politicians, businessmen, 
ambassadors, authorities, to the Piracicaban society. At 
the Santo Antonio Street mansion, “old” and “new” met, at 
last. “Receiving” and “happening” united two worlds that 
formerly had stood in antagonism.  The remnants of the old 
rural aristocracy and the new industrial age leaders – the 
sophisticated and the “nouveau-riches”, as they were called 
by those – found themselves side by side in the same halls. 
Intellectuals, artist drank the same champagne and whisky 
of the capitalists they opposed. There was “Dandyism” in 
Piracicaba, even though historically late, but up-to-date in 
a Brazil that was modernizing.

BENEFITTED, TRADE IS RENEWED

  (Partying in our colored tatters
  Showing that, on poorly dressed hills, 
  Every day is a National holiday...)

The fifties were marked by euphoria and new 
developments. 

The “Café da Manhã” column also became responsible 
for a new stimulus to local merchants, in special those 
dealing in clothes, cosmetics, food and leisure. 
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O comportamento tradicional de atendimento ao público teve 
de se transformar, renovando-se para atender a um novo tipo de 
demanda, mais sofisticada. As pessoas queriam vestir-se mais 
elegantemente, ser mais bonitas. Antigas costureiras e alfaiates, 
passaram a ser modistas (Linda Maluf, Itália Raphael, Maria 
Moniz); cabeleireiros transformaram-se em “coiffeurs”, (Nande, 
Albina, Odete, Assunta). 

Foi um tempo de ouro para lojas como A Porta Larga, Galeria 
dos Tecidos, Casa São Paulo, Céu Cor de Rosa, Kraide, Elmo 
Magazine. Mauro Vianna interviera pessoalmente e conseguira 
trazer para Piracicaba a Clipper, então uma das mais famosas 
lojas de roupas de São Paulo. E, no “receber” – jantares, 
banquetes, coquetéis – os serviços de Célia Perches, e depois 
Margô, cozinheiras e doceiras eméritas, eram requisitados 
permanentemente, instalando-se os “buffets”. E a coluna 
provocara o surgimento de nosso primeiro conjunto de bossa 
nova:  o Café Soçaite.

Nas ostras fechadas, havia pérolas.

NO OLIMPO, O BAILE DA CONSAGRAÇÃO

  (E hoje, quando do sol a claridade
  Forra o meu barracão, sinto saudade 
  Da mulher, pomba rola que voou...)

Se se pode falar de esplendor e glória de uma sociedade 
em determinado tempo, Piracicaba encontrou-os no “Baile da 
Consagração”, naquela noite de 14 de novembro de 1959. Com 
sua coluna social, Mauro Vianna conseguira – em apenas poucos 
meses – revolucionar Piracicaba. E, por revolucionar, não se deve 
entender uma simples força de expressão, mas o sentido real 
do verbo: transformação, mudança, rompimento. Ele provocara 
o “start”, tornando-se, sem ter consciência disso, instrumento 
provocador de toda uma modernidade que se fez pioneira no 
Interior do Brasil.

O “Baile da Consagração” foi o momento de esplendor e de 
glória de uma Piracicaba que, por tragédias posteriores, refluiu. 
Foi um momento mágico, de fantasias expulsando uma realidade 
monótona. Quem viu o “Baile da Consagração” viu a síntese do 
fastígio de uma época. A repercussão foi nacional. De repente, a 
provinciana Piracicaba se revelava uma sofisticada Corte caipira. 

Traditional behaviors regarding service had to change, 
renewing in order to cater for a new, more sophisticated 
kind of demand. People wanted to dress with greater 
elegance, to be better looking. Old dressmakers and 
tailors became fashion designers (Linda Maluf, Itália 
Raphael, Maria Moniz), hairdressers became “coiffeurs”, 
(Nande, Albina, Odete, Assunta). 

It was a golden time for such stores as A Porta Larga, 
Galeria dos Tecidos, Casa São Paulo, Céu Cor de Rosa, 
Kraide, Elmo Magazine. Mauro Vianna had personally 
engaged in bringing the Clipper, at the time one of the 
most famous clothes store in São Paulo, to Piracicaba. 
With “receiving” – dinners, banquets, cocktails – the 
services of Célia Perches and later of Margô, talented 
cooks and confectioners, were permanently sought, 
leading to the setting up of “buffets”. The column had 
fostered the appearance of our first “bossa nova” band:  
the Café Soçaite.

Inside the closed up oysters, there were pearls.

IN THE OPYMPUS, THE CONSECRATION BALL 

         (And today, when the clarity of the Sun
        Pads my shack, I feel a longing  
        For the woman, the dove that flew away...)

Se Were one to talk about the splendor and glory of 
a society at a certain time, Piracicaba found them at the 
“Consecration Ball”, on the night of November 14, 1959. 
With his gossip column, Mauro Vianna had succeeded – in 
just a few months – to revolutionize Piracicaba. 

By revolutionizing, one should not understand just 
a figure of speech, but the full meaning of the verb: 
transformation, change, breaking through. He had 
induced the “start”, becoming, without realizing it, an 
instrument provoker of a modernity that was pioneer in 
the Brazilian countryside.

The “Consecration Ball” was a moment of splendor 
and glory for a Piracicaba that, due to later tragedies, 
ended up sliding backwards. It was a tragic moment, of 
fantasies evicting a monotonous reality. 

Those who witnessed the “Consecration Ball” saw the 
synthesis of the pinnacle of an age. Repercussion was 
nationwide. Suddenly, provincial Piracicaba showed itself 
to be a sophisticated caipira Court.

Garotas Encanto

Rosely Canto

Walkyria Fabris

Cleide Falanghe JardimFotos: Cícero Correa dos Santos e Idalio Filetti /Acervos Mauro Vianna e Cecílio Elias Netto
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“Deuses” por eleição
Na seleção do “dandismo” de Piracicaba – emoldurados no “Baile 

da Consagração” – os “deuses” foram indicados por eleição. 
Mauro Vianna teve a prudência e o cuidado de não escolher 

ninguém. Podendo ser ditador da moda, preferiu, com a cautela de 
um burocrata, que os “deuses” fossem consagrados pela população. 
Piracicaba votou. E votou, na verdade, por aquilo que “parecia”, sem 
preocupar-se com o que “era”. E, como em toda eleição popular, 
Piracicaba votou conforme a informação de seus eleitores. Mas a 
informação estava no Café da Manhã.

E os “deuses” foram eleitos democraticamente. O “dandismo” 
acontecia em sua mais caótica versão: nobres e plebeus, pretos 
e brancos, pobres e ricos, aristocratas e emergentes, todos 
eles estavam nivelados pelo padrão “dandista” do “parecer”. Era 
Piracicaba saindo do ovo.

A Guarda de Honra
O resumo daquela última noite de fastígio de Piracicaba, 

nestas últimas décadas, talvez esteja na “Guarda de Honra” que 
se postou à entrada do Teatro São José para recepcionar e honrar 
os “deuses” que seriam reconhecidos no “Baile da Consagração”. 
Nunca, numa cidade do Interior, acontecera de os lanceiros da 
Força Pública do Estado de São Paulo – em seus majestáticos 
uniformes, como se fossem ícones da nobreza europeia ou do 
ritualismo da República brasileira – se mobilizassem para uma 
solenidade simplesmente social, interiorana.

Mas Mauro Vianna conseguiu, convocando e contagiando as 
lideranças da cidade, que pressionaram o Governador Carvalho 
Pinto para a “Guarda de Honra da Força Pública de São Paulo”, 
com suas tradições e galhardia, honrar os eleitos do “Olimpo”, 
acontecimento que se tornou notícia nacional.

E tinha mais: o grande espetáculo seria conduzido pela maior 
orquestra popular brasileira daquela época, a de Silvio Mazzuca. A 
“Guarda de Honra” – com seus penachos, com sua galhardia, com 
seu elitismo – estava às portas do Teatro São José, incensando e 
honrando aqueles “deuses” provincianos que tinham sido elevados 
a alturas nacionais. Jornais, revistas, rádios, a poderosa Televisão 
Tupi de então – todos estavam presentes para noticiar aquele 
pioneirismo admirável de Piracicaba. E o povo piracicabano – os 
mais humildes, os mais simples – ocupava todas as ruas ao entorno 
do Teatro São José para ver os “consagrados”.  

Aquela “Guarda de Honra” é um marco da Piracicaba que saiu do casulo. 

“Gods” by election
In the “Dandyism” selection in Piracicaba – depicted 

at the “Consecration Ball” – the “gods” were chosen by 
balloting. Mauro Vianna was prudent and careful not 
to choose anyone. Although entitled to be a dictator of 
fashion, he preferred, with the caution of a bureaucrat, 
that the “gods” were consecrated by the population. 
Piracicaba voted. However, it voted for what “seemed”, not 
for what “was”. As in every popular election, Piracicaba 
voted according to the information available to its 
electors. However, such information was to be found in 
the “Café da Manhã”…

The “gods” were elected democratically. “Dandyism” 
happened in its most chaotic versions: noble and plebeian, 
black and white, poor and rich, aristocrat and emerging, 
all were leveled by the “Dantist” standard of “seeming”. It 
was Piracicaba, coming out of the egg.

The Guard of Honor
A summary of that last night of pinnacle for Piracicaba 

in these recent decades would be, perhaps, the “Guard of 
Honor” that stood by the entrance of São José Theater to 
welcome and honor the “gods” that were to be recognized 
in the “Consecration Ball”. Never before, in a countryside 
city, had the lancers of the São Paulo Public Force – clad in 
their majestic uniforms, as is they were icons of European 
nobility or Brazilian Republicanism – been mobilized for a 
solely social solemnity in the countryside.

Mauro Vianna, however, did it, mobilizing and 
coopting the City leaders to pressure Governor Carvalho 
Pinto into providing the “Guard of Honor of the São Paulo 
Public Force”, with its traditions and gallantry, to honor 
the elects for the “Olympus”, a happening that became 
nationwide news.

And there was more: the big show would be enlivened 
by the greatest Brazilian popular orchestra of that time, 
that of Silvio Mazzuca. The “Guard of Honor” – with its 
plumes, its gallantry, its elitism – stood by the doors of the 
São José Theater, incensing and honoring those provincial 
“gods” who had been elevated to national heights. 
Newspapers, magazines, radio broadcasters, the then 
powerful Tupi Television – all were there to report on that 
admirable pioneering of Piracicaba. And the Piracicaban 
people – the humblest, the simplest – crowded every 
street around the São João Theater to in order to see the 
“consecrated”.  

That “Guard of Honor” is a milestone of a Piracicaba 
that had come out of its cocoon. 

Grandes Anfitriãs

Casal mais simpático

Julieta D’ Abronzo

Belinha Rípoli

Diva Guidotti

Phelippe e Dolméia Cabral de Vasconcellos

Otília Dedini

Ahyr Mazzonetto Valler

Eloá Clement

Esther Farah de Toledo
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CAIPIRAS DE BLACK TIE E SONHO DE CINDERELA
Mauro Vianna ousou e conseguiu: no “Baile da Consagração”, todos 

os que comparecessem ao Teatro São José teriam que obedecer 
a um rigor: mulheres com vestidos longos; homens de “black tie”. 
Mas Piracicaba não tinha casas comerciais que pudessem atender 
àquela demanda. O colunista foi inflexível: “Não haveria exceção. 
Caipiras, sim; mas de “black tie”. 

A Clipler – então um dos mais famosos magazines do Brasil – veio 
a Piracicaba, por intermediação de Mauro Vianna. E veio com o seu 
estoque de “smockings”. Aquele “Baile da Consagração” ou seria o Olimpo 
ou não seria nada. Ou os eleitos eram “deuses” ou seriam simples 
caipiras trogloditas, coçando bicho-de-pé. Mauro Vianna conseguiu: 
não houve ninguém que passou pela “Guarda de Honra”, que adentrou 
o Teatro São José sem que, sendo mulher, estivesse trajando longo-
a-rigor, e, sendo homem, não vestisse “smocking”. Luciano Guidotti e 
Humberto D´Abronzo, tentando ser fiéis às suas origens humildes, 
ainda que deslumbrados com sua ascensão social — tentaram reagir. 
Mas Mauro Vianna, o dono da festa, foi radical: “sem ‘smocking’, mesmo 
que os senhores estejam entre os homenageados, não vão poder entrar. 
Eu estarei à porta de entrada e terei que fiscalizar”.

Os consagrados
Naquela noite de gala que nunca mais se repetiu, os “deuses” 

daquele Olimpo piracicabano receberam a sua consagração social, 
a confirmação de que surgira, então, uma nova aristocracia, que 
viria a ruir no final de século. 

Na consagração da nova aristocracia piracicabana, fundiam-se 
representantes do passado, uma sociedade emergente, famílias 
tradicionais, novas lideranças econômico-financeiras e políticas, 
representantes de classes liberais, e da intelectualidade. Fortuna e 
requinte encontraram-se, numa festa que, para muitos, foi o verdadeiro 
sonho de Cinderela. Veio, então, o golpe militar. Fantasias foram rasgadas 
e a realidade nova causou impactos em todo o país: os castelos tinham 
sido construídos na areia. O que restara de tudo? O narrador desse 
sonho recorre a Orestes Barbosa e, como ele, completa:

 
“A porta do barraco era sem trinco/ Mas a lua, furando nosso 

zinco /Salpicava de estrelas nosso chão / Tu pisavas nos astros 
distraída/ Sem saber que a ventura desta vida/É a cabrocha, o 
luar e o violão”. 

CAIPIRAS IN BLACK TIE AND CINDERELLA DREAMS
Mauro Vianna dared and succeed: in the “Consecration 

Ball”, all who attended the São José Theater would have 
to obey the rule: women in long dresses; men in black tie. 
However, there were no stores in Piracicaba able to meet 
such requirement. The columnist was adamant: “There 
would be no exceptions. Caipiras, yes; but in black tie. 

The Clipper – at the time one of the most famous 
magazines in Brazil – came to Piracicaba through Mauro 
Vianna’s intermediation. And it arrived with its inventory 
of smocking. The “Consecration Ball” either would be the 
Olympus, or would be nothing. Either those elected were 
“gods” or just caipira troglodytes, scratching at chigoes. 
Mauro Vianna was successful: no one who crossed the 
ranks of the “Guard of Honor” and entered the São José 
Theater, on being a woman, wasn’t wearing a long dress, or 
if a man, not in “smocking”. Luciano Guidotti and Humberto 
D´Abronzo, trying to remain faithful to their humble 
origins, even though awed by their social ascension – 
attempted a reaction. However, Mauro Vianna, the “owner” 
of the party, remained adamant: “without a smocking, 
notwithstanding your being among the honored, you will 
not be allowed to enter. I will be standing at the door and 
will have to exercise supervision”.

The consecrated
That gala evening, never again repeated, “gods” of that 

Piracicaban Olympus received their social consecration, in 
confirmation of the emergence, then, of a new aristocracy, 
one that would tumble down by the end of the century. 

That consecration of a new Piracicaban aristocracy was 
like a merger of representatives of the past, an emerging 
Society, traditional families, new economical/financial and 
political leaders, representatives of liberal professional classes 
and intellectuals. Wealth and refinement met in a party that, 
for many, was a true Cinderella dream. Then came the military 
coup. Fantasies were torn apart and a new reality impacted 
the whole country: the castles had been built with sand. What 
was left of all that? This narrator of that dream recalls Orestes 
Barbosa and, paraphrasing him, complements:

 
“The door of the shanty had no latch / But the Moon, 

piercing our corrugated zinc / Sprinkled our floor with 
stars / Absentminded, you stepped on the stars / Not 
realizing that the joy of life / Is a “cabrocha“ (pretty 
woman), moonlight and a guitar”. 

As 10 mais elegantes

Zelinda Falanghe Jardim

Maria Conceição Figueiredo

Diva Fagundes

Myrian Furlan Eloá Clement Belica Carvalho

Helena Machado

Otília Dedini

Beatriz Borges Corrêa

Nida Dedini Ricciardi

Fotos: Cícero Correa dos Santos e Idalio Filetti/Acervos Mauro Vianna e Cecílio Elias Netto
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“Por mais terras que eu percorra, não permita, 
Deus, que eu morra, sem que volte para lá...” 
(Guilherme de Almeida, Canção dos Expedicionários)

Vocês – meus conterrâneos ainda encarnados – não podem 
avaliar o que é estar no infinito. Deus haverá de perdoar-me pelo 
que vou dizer, mas falar a verdade é preciso. E fingir não é preciso. 
O eterno parece ser maravilhoso, o sonho maior dos encarnados. 
Mas... Lembram-se do canto do Newton de Mello, ele, que está 
recostado numa nuvem cor de rosa? Newton antecipou: “Ninguém 
compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti...”

E é o que mais faço: suspirar. Sem sequer poder dizer que a 
“saudade punge e mata”. Pois, por aqui, parece ser proibido ter 
sentimentos humanos. Há anjos por todos os lados. E eles cantam, 
solfejam, encantam. Mas, essa harmonia angelical parece-me irreal. 
Não há aromas, perfumes, cheiros; não há sabores, gostos; não há 
tatos. E eu, Nhô Tonico – que vivi todas as maravilhas de Piracicaba 
– bem como antigos horrores e dores, sinto falta disso. Sinto-me 
pecador aqui. Pois tenho saudade. 

Ah! O ‘falar caipira’, nosso linguajar caipiracicabano, hoje 
reconhecido como Patrimônio Imaterial do Município. Ah! a Rua 
do Porto, lambarizinhos fritos, cachacinha saborosa, cuscuz, 
peixes durante a piracema desfilando sob as águas. Ah! o sabor 
inigualável da pamonha, da pipoca. E a abençoada caipirinha – 
que o mundo todo sorve com delícia orgasmática – criada nesta 
terra abençoada por Deus? Ai, ai, ai: gritar um gol do XV, cantando 
o “cáxara de forfe”, beijando a figura do “Nhô Quim”. Passear na 
ESALQ, lugar bendito que imita, fisicamente, esse paraíso abstrato 
onde me encontro; mergulhar e nadar em nosso sagrado Rio, ouvir 
a canção e também o rugir do Salto, o rumorejar da Cascatinha 
do Pisca; entrar em êxtase com a Folia do Divino, onde deuses 
pagãos e o Espírito do Senhor cristão se confraternizam, a mais 
sagrada festa profana... Ai, saudade pecaminosa, a minha. Mas 
que posso fazer, se não me aparto dessa “vontade de outra vez”.

Outras cidades e povos do mundo têm seus símbolos, tradições, 
monumentos, paisagens, sabores. Mas são poucos, um que outro: o Big 
Ben e o Tâmisa, em Londres; o Sena, a Torre Eiffel e, vá lá, Versailles, 
em Paris; o Coliseu, o Vaticano, ruínas históricas em Roma... Mas o 

Encantamento de mil tradições 
Enchantment of One Thousand traditions 

“No matter how many lands I travers, don’t allow, oh 
God, that I die without returning there...” 
(Guilherme de Almeida, “Song of the Expeditionary)

You – my still incarnate fellow townsmen – cannot evaluate 
what it is like being in the infinite.  God will forgive me for what I’m 
going to say, but it’s necessary to tell the truth. And pretending isn’t 
necessary. Eternal seems wonderful, the greatest dream of those 
incarnate. But... Do you remember Newton de Mello’s song, of him 
who leans against a ping-hued cloud? Newton foretold: “No one 
understands the great pain felt by an absent son sighing for you...”

And that’s what I do most: sighing. I can’t even say that 
“longing aches and kills”. For, around here, it seems that human 
feelings are forbidden. There are angels everywhere. They sing, 
hum tunes, charm. However, that angelical harmony seems 
unreal to me.  There are no scents, perfumes, smells; there are no 
savors, tastes; there is no sense of touch. And I, Nhô Tonico – who 
experienced the wonders of Piracicaba – as well as old horrors 
and sorrows, I miss it all. I feel like a sinner, here. For I miss. 

Ah! The “caipira speech”, our caipiracicaban parlance, 
recognized nowadays as an Intangible Heritage of the 
City. Ah! The Port Street, fried minnows, delicious cachaça 
(sugar cane liquor), couscous, fish during the piracema 
(upriver spawning-run) parading under the waters. Ah! The 
unmatched taste of pamonha (sweet green-corn paste), of 
popcorn. And the blessed caipirinha – that everyone seeps 
with orgasmic enjoyment – created on this God-blessed land? 
Ai, ai, ai: shouting after a goal of the XV, singing the “cáxara de 
forfe” (popular rooters’ song), kissing the image of “Nhô Quim”. 
Strolling around in the ESALQ grounds, a blessed place that 
physically imitates this abstract Paradise where I am; diving 
and swimming in our holly River, listening to the song and 
roar of the Waterfall, the rustle of the little Pisca Fall, feeling 
ecstatic with the Revelry of the Divine, where pagan gods and 
the Spirit of the Christian Lord fraternize, the holiest of profane 
feasts... Ai, what a sinful longing of mine. Alas, what can I do if 
I feel unable to part with this “wish for once again”.

Other cities and peoples around the world have their 
symbols, traditions, monuments, landscapes, tastes. But they 
are few, here and there: The Big Ben and the Thames in London; 
the Seine, the Eiffel Tower and why not, the Versailles in Paris; 
the Colosseum, the Vatican, historical ruins in Rome. What are 

que são eles diante das mil maravilhas, das mil e uma tradições, dos 
mil e um símbolos da “Noiva da Colina”? Quem é mais sedutoramente 
feminina, ela que, além de Noiva, é Pérola, Atenas, Florença?

Volto a pedir perdão a Deus que, neste infinito, ainda não vi. E por não 
tê-lo visto, não sei se este velho Nhô Tonico está vivo ou morto. Sinto-
me, de alguma forma, vivo. E, pensando nas seduções de Piracicaba, 
vejo-me, aqui, como um expedicionário. E faço, do meu canto, um 
apelo: “Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, 
sem que volte para lá”. Para Piracicaba, o Eldorado, a nova Canaã, a 
Jerusalém, a arca da aliança, cidade feita à imagem e semelhança de 
outros céus, céus concretos. E, por isso, com sabores de mel, com 
tatos em veludo, com sons de viola e violões, com perfumes de rosas e 
jasmins. E com paisagens mágicas aos olhares humanos. 

all those in face of the thousand wonders, of the thousand 
and one traditions, of the thousand and one symbols of the 
“Bride of the Hill”? Which one is more seductive than her, who 
in addition to Bride, is a Pearl, Athens, Florence?

Again, I beg for forgiveness to God, whom I haven’t seen in this 
infinite yet. And as I haven’t seen Him, I don’t know whether this old 
Nhô Tonico is alive or dead. In a way, I feel alive. Thus, thinking about 
the seductions of Piracicaba, I picture myself as an expeditionary. 
And from this corner of mine, I plead: “No matter how many lands I 
traverse, don’t allow, oh God, that I die without returning there...”. To 
Piracicaba, the Eldorado, the new Canaan, the new Jerusalem, the 
Ark of the Covenant, a city built to the image and likeness of other 
skies, concrete skies. Therefore, tasting of honey, feeling of velvet, 
sounds of viols and guitars and scents of roses and jasmines. And 
with landscapes magical to the human eyes.. 

Foto: Rafael Falia Elias



250 ANOS | Encantos & Tradições

Hino de Piracicaba

Saudade que punge e mata
Com o modismo da chamada música sertaneja, há grande número de pessoas acreditando que 

o hino de Piracicaba é a canção “Rio de Lágrimas”, escrita por Lourival dos Santos, com melodia 
de Tião Carreiro e Piraci, também conhecida como “o rio de Piracicaba, vai jogar água prá fora”, 
muito divulgada por rádio e televisão. Nada mais enganoso. O hino de Piracicaba é de autoria 
de Newton de Almeida Mello Campos, cujo estribilho começa com os versos “Piracicaba que eu 
adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto…”.

Professor primário, músico, poeta, boêmio, dividindo a sua vida entre Piracicaba e 
Araraquara, Newton de Mello foi uma figura trágica, mesmo porque a tragédia marcou sua 
vida num crime passional. Durante muitos anos, no fim de sua vida, Newton de Mello morou 
na casa do médico Antônio Cera Sobrinho, na rua Rangel Pestana, esquina da Benjamin 
Constant. O próprio Newton de Mello nunca imaginou que a sua música se transformasse num 
hino da cidade que ele tanto amou.

Nos arquivos do jornal O Diário – ainda com o nome de Diário de Piracicaba – há um 
depoimento histórico: o testemunho do compositor Newton de Almeida Mello Campos (Newton 
de Mello) sobre o nascimento da música “Piracicaba”, de sua autoria, que se tornou hino oficial 
da Cidade. O registro está numa entrevista publicada no dia 24 de abril de 1956.

A música nasceu em Rafard, na Fazenda Itapeva, onde Newton de Mello estava, saudoso 
de Piracicaba. Tudo foi rápido, a música nascendo de um repente. E, na noite do mesmo 
dia, em Piracicaba, com os amigos no antigo Bar Giocondo – onde está o Unibanco – 
cantou pela primeira vez a canção.

Em 1975, ao almanaque de Piracicaba daquele ano, Newton de Mello revelou:
“Era o dia 9 de setembro de 1931. Lembro-me bem disso tudo. Não por vaidade, mas 

apenas esclarecendo um ponto para mim interessante, devo dizer que a letra e a música 
dessa despretensiosa canção foram compostas, simultaneamente, em cinco minutos. Outras 
composições minhas, nas quais havia trabalhado por vezes dias a fio, não me saíam boas como 
esta parecia estar. Retive-a na memória e, como na noite do mesmo dia me encontrava em 
Piracicaba, entre velhos amigos, cantarolei-a para eles. Surgiu logo um violão. Aprenderam em 
três tempos e houve um geral entusiasmo que, de certo modo, me lisonjeou”.

Segundo o mesmo Newton de Mello, o advogado, músico e jornalista Osório de Souza 
– à época, um dos homens influentes do Jornal de Piracicaba – não gostou. No entanto, 
os seresteiros começaram a divulgá-la. E Newton de Mello cita, além de Cobrinha (Victorio 
Ângelo Cobra) e Capitão, outros grandes companheiros, como Benigno Lagreca, José do 
Amaral, Lauro Catulé de Almeida, Otavião de Barros Ferraz, Décio de Toledo, Guido Olivetto, 
Benedito do Amaral, Antônio Diehl, Zacarias Martins, João Cozzo, Anísio de Godoy, Luciano de 
Cilo, Idílio Ridolfo e Inocêncio Geizer do Amaral.

A harmonização da música foi feita pelo maestro Carlos Brasiliense. A canção de Newton 
de Mello tornou-se oficialmente o Hino de Piracicaba, em 1975, por lei municipal nº 2.207, 
assinada pelo prefeito Adilson Benedito Maluf.

PIRACICABA
Newton de Almeida Mello

Numa saudade que punge e mata
– que sorte ingrata! – longe daqui.
Em um suspiro triste e sem termo,

Vivo no ermo dês que parti

(Estribilho)
Piracicaba que eu adoro tanto,

Cheia de flores, cheia de encanto.
Ninguém compreende a grande dor que sente

O filho ausente a suspirar por ti!
Em outras plagas, que vale a sorte?

Prefiro a morte junto de ti.
Amo os teus prados, teus horizontes,

O céu e os montes que vejo aqui.

(Estribilho)
Só vejo estranhos, meu berço amado,

Tendo a teu lado o que perdi.
Poucos se importam com teu encanto,

Que eu amo tanto, dês que nasci

Fo
to

: R
ea

l D
ro

ne
 Im

ag
en

s 
Aé

re
as

98 99



250 ANOS | Encantos & Tradições

Caipiracicabanidade

Um estilo de vida
Piracicaba é, no Estado de São Paulo, uma cidade com cultura singularíssima, 

calcada, especialmente, na história de pioneirismo desenvolvida por nossos 
antepassados, desde os primórdios da povoação, ainda no século 18.

Sua resistência a modismos passageiros deu margem à construção lenta e 
progressiva de um estilo de ser e viver que se consolidou numa sólida consciência 
de “caipiracicabanismo”. Ou seja: uma cultura paulista que se preservou num 
nicho transformado em trincheira de tradições, costumes, cultivo permanente à 
arte, à ciência, na busca de um desenvolvimento harmônico e justo. Piracicaba 
adquiriu identidade própria: a caipiracicabanidade. Que é uma maneira especial 
de ser, de acreditar, de olhar para o futuro com segurança e firmeza. 

Ainda agora, em nossos dias, louva-se o interior paulista como “Polo Caipira” do 
desenvolvimento. Piracicaba pode orgulhar-se de, por manter sua identidade, ter 
sido pioneira em setores essenciais e fundamentais para o progresso, entendendo-
se, por progresso, um projeto ético de desenvolvimento e não simples inchaço. 

Para isso, Piracicaba conseguiu, em seus 250 anos de existência, transmitir 
o conhecimento e a identidade, o pioneirismo e a visão singular de mundo 
a todas as gerações. É a nossa tradição, o nosso compromisso para com a 
vida. Uma cidade, portanto, assumidamente tradicional, desde que se entenda 
tradição (a traditio latina) como transmissão, herança, entrega. 

No entanto, há o perigo - nestes tempos de transformações indefinidas - de 
estarmos próximos da fragmentação consequente à globalização que busca 
universalizar os povos, nivelando-os a um único patamar. À globalização, 
não é permitida a destruição de raízes, da história, da “traditio”, pois estas 
é que são a sua sustentação. 

Piracicaba tem raízes históricas que fazem parte essencial da construção deste 
País, desde a Monarquia até as buscas por uma república democrática justa.

E, para nossa alegria, o dialeto e sotaque caipiracicabanos tornaram-se 
patrimônios imateriais do município, através do decreto nº 16.766, assinado 
no dia 25 de agosto de 2016, pelo então prefeito Gabriel Ferrato, um 
reconhecimento mais que justo, levando-se em consideração que o sotaque é 
fundamental para a identidade de um povo.

O pedido de registro do dialeto e sotaque caipiracicabanos como patrimônios 
imateriais partiu do ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto, que, unido a outras três 
entidades culturais – o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), a 
Associação Piracicabana de Artistas Plásticos (APAP) e a Academia Piracicabana 
de Letras (APL) –, requereu junto ao CODEPAC – Conselho de Defesa de 
Patrimônio Cultural de Piracicaba o seu devido reconhecimento.

Dialeto e Sotaque Caipiracicabanos, 
Patrimônios Imateriais do Município

O ofício endereçado ao Dr. Mauro Rontani, presidente do CODEPAC – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Piracicaba foi protocolado no dia 14 de abril de 2016 – assinado por Marcelo Fuzeti Elias, presidente do ICEN; por 
Vitor Pires Vencovsky, na época presidente do IHGP – Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba; por Vera Gutierrez, 
na época presidente da APAP – Associação Piracicabana de Artistas Plásticos; e pelo professor Gustavo Jacques Alvim, 
presidente da APL – Academia Piracicabana de Letras – contendo a seguinte justificativa:

A cultura brasileira é uma das mais ricas do mundo. Aqui é possível encontrar a maior variedade de crenças, ritmos 
musicais, gastronomia e expressões artísticas. E uma das principais marcas da cultura brasileira é a sua linguagem. O 
modo de falar do brasileiro é variável, dependendo da parte do território onde se está. Essas diferenciações recebem o 
nome de sotaque. Já foram contabilizados mais de 20 sotaques oficiais no nosso país, sem contar os dialetos indígenas.

Hoje, em qualquer parte do País, identifica-se a origem do cidadão através de seu sotaque. Isso acontece em grande 
escala com o carioca, com o gaúcho, com o mineiro, com o nordestino e com o CAIPIRA, só para citar alguns exemplos.

O linguajar caipira, especificamente, é o que encontramos nas cidades do interior paulista, na região do baixo e 
médio Tietê – cidades que estão às margens do Rio Tietê. 

O surgimento desse sotaque no estado de São Paulo vem do século 18. Seu nascimento se deve principalmente ao 
encontro da população portuguesa que habitava a cidade de São Paulo com os índios, como explica Manoel Mourival 
Santiago de Almeida, professor e pesquisador da USP (Universidade de São Paulo) e um dos fundadores do ‘Projeto 
Caipira’, grupo que visa o resgate dessa cultura.

“Durante muitos anos, São Paulo recebeu imigrantes que falavam uma língua indígena baseada no tupi, chamada de 
nhengatu, uma língua-geral simplificada pelos jesuítas e utilizada pelos bandeirantes para comunicação com os índios. 
Essa língua foi falada na capital até meados do século 18”, conta Santiago. “Após essa data, seu uso foi proibido pelo 
marquês de Pombal, e São Paulo voltou a falar a língua portuguesa, mas ainda assim, carregada de sotaques indígenas, 
que se aproximaria muito do que é falado hoje no interior paulista”.

Devido à influência do nhengatu no falar do português arcaico, nasce o então “r” retroflexo, que se refere à maneira 
de falar em que a língua se dobra para trás durante a pronúncia – como é o caso de “porrta”. “Dos séculos 17 e 18 
em diante, essa variedade se espalha para o interior, tanto do estado de São Paulo, quanto pelo interior do Brasil. Esse 
caminho é feito principalmente pelas águas do Tietê, entre outras vias fluviais, pelos bandeirantes que viajavam por lá, e 
assim se instala na região do Médio Tietê, que inclui Campinas, Sorocaba e Piracicaba”, explica o professor.

100 101

O Dicionário do Dialeto Caipiracicabano – Arco, tarco e Verva, 
de autoria de Cecílio Elias Netto, serviu como um dos documentos 
comprobatórios e peça-chave para o referido registro.
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O DIALETO CAIPIRACICABANO
Podemos afirmar, no entanto, que PIRACICABA é – entre tantas cidades do Interior – o local que mais se identifica 

com o linguajar CAIPIRA. O “falar caipira” é facilmente identificado na cidade de Piracicaba, onde têm raízes muito 
fortes, e ficou conhecido como “CAIPIRACICABANO”. Não é difícil entender o porquê. O piracicabano, culturalmente, 
tem esse ‘erre’ puxado, desde os primórdios da cidade, e das outras da região. 

O Vale do Tietê Médio – onde se situa Piracicaba – e o Vale do Paraíba mantêm resquícios dessa “cultura caipira” que é muito 
forte, do “português” arcaico. A própria palavra caipira significa essa “cultura antiga” que ficou à margem dos rios percorridos pelo 
colonizador e onde se alojava a nação tupi-guarani. “Cá i pira”, em tupi, tem esse significado: “a mata que acompanha o rio”.

A marca do índio permanece viva na cultura brasileira e, portanto, na piracicabana. Entre nós, o nome da própria cidade, 
Piracicaba, é herança indígena. “Lugar onde o peixe para”, “lugar onde os peixes chegam”, “lugar onde se ajunta o peixe”, 
“rio por onde sobem os peixes”, a palavra tupi-guarani expressa uma ideia: abundância de peixes. E se, hoje, o piracicabano se 
envaidece de se dizer “CAIPIRACICABANO”, estamos, na verdade, proclamando uma verdade a partir de palavra indígena: caipira. 

A ideia central indígena, na palavra caipira, acaba retratando o sertanejo, o andante pelas matas, à beira do rio: 
caá (mato), í (água), pira (peixe). Se não se usar a palavra caipira, a ideia é expressa em outro vocábulo, caboclo, 
que identifica o mestiço de índio e branco.

A região banhada pelo Tietê e Piracicaba, entre outros, está coalhada de topônimos caipiras: Capivari (rio das capivaras), 
Mombuca (rachadura, ou tipo de abelha se for “mumbuca”), Itu (salto, cascata), Cabreúva (pinga ou árvore), Jundiaí (rio 
dos bagres), Sumaré (nome de uma orquídea), Indaiatuba (lugar de muitas palmeiras) e outras. As cidades têm bairros e 
distritos com nomes indígenas. Em Piracicaba, alguns deles: Tupi (pai supremo, o pai), Caiubi (folha azul, anil), Ibitiruna 
(nuvem preta), Piracicamirim (lugar pequeno de peixe parar), Jupiá (espinheiro), Itapuã (pedra erguida).

O abrandamento dos “erres” e o arredondamento dos “eles”, o chamado “erre retroflexo” que é pronunciado com a 
língua retraída para o fundo; o “perarta” no lugar de peralta, o “sarto” no lugar de salto são parte dessa linguagem. Na 
região de Piracicaba, ao contrário do que muitos julgam, foram os italianos que se influenciaram com a nossa maneira de 
falar e não o contrário. A noção de que “caipira é feio” vem do “Jeca Tatu” de Monteiro Lobato, muito diferentemente do 
personagem arguto e brilhante de Cornélio Pires, também caipira, o “Joaquim Bentinho”.

Sobre o tema, e tentando registrar essa linguagem, o jornalista e escritor Cecílio Elias Netto publicou diversas edições 
do “Dicionário do Dialeto Caipiracicabano”, o tal (ou tar) do “Arco, Tarco e Verva”, com palavras e expressões que ficam 
registradas para fortalecimento da memória do cidadão piracicabano.

O livro espalhou-se pelo Brasil, tendo completado 30 anos e já na sua 6ª edição, e se tornou, também, referência 
dessa identidade cultural já batizada como “CAIPIRACICABANISMO”, neologismo criado pelo escritor Thales de Andrade, 
popularizado por João Chiarini, e selado no “Dicionário do Dialeto Caipiracicabano”. 

O QUE É PATRIMÔNIO IMATERIAL? 
O patrimônio cultural brasileiro é composto de bens de natureza material e imaterial, incluídos aí os modos de criar, 

fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito 
àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações, 
formas de expressão cênicas, verbais, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, tais como mercados, feiras e 
santuários que abrigam práticas culturais coletivas.

Essa definição está em consonância com o Decreto Federal nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 (instituindo 
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e criando o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial) e com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em 1° de março de 2006, que define como patrimônio imaterial “as 
práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”.

Em PIRACICABA existe uma Lei específica para tratar do assunto – LEI COMPLEMENTAR Nº 253, DE 2 DE JUNHO 
DE 2010 – que, em seu Artigo 3º, atribui ao CODEPAC – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba 
os seguintes objetivos:

I – Promover a política municipal de defesa do patrimônio cultural, nos termos do disposto no art. 216 
da Constituição Federal de 1988 e;

II – Propor ações afetivas, genéricas ou específicas, para a defesa do patrimônio cultural, histórico, 
folclórico, artístico, turístico, ambiental, ecológico, arqueológico e arquitetônico do Município de Piracicaba, 
seja ele móvel, imóvel ou imaterial.

Diante do exposto e considerando que:
A chamada “LINGUAGEM CAIPIRACICABANA” nada mais é do que a própria linguagem caipira paulista;
Que a “LINGUAGEM CAIPIRACICABANA” é reconhecida como referencial “caipira” do Estado de São Paulo; 
Que o sotaque CAIPIRACICABANO – uma preciosidade linguística que marca a identidade do nosso povo – é 

facilmente identificado em todos os cantos do País;
Que, quando o sertanista se tornou sedentário e os filhos passaram a frequentar colégios, o “falar” passou 

a ser chique, mas o “sotaque” piracicabano, que Piracicaba assumiu como “CAIPIRACICABANO”, permaneceu;
Que a cidade até ganhou um dicionário próprio, o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, que explica o 

linguajar peculiar da população (Arco, Tarco e Verva);
Que as obras de Cornélio Pires (nascido em Tietê, mas com longa passagem por Piracicaba), um dos ícones 

da chamada literatura caipira, têm sido recuperadas por estudiosos e por editoras brasileiras, por fazerem parte 
de um tesouro linguístico e folclórico de uma cultura que, entre os leitores brasileiros, passou a ser valorizada 
a cada dia;

Que Almeida Júnior, o “Principe da Pintura Brasileira”, que, enterrado em nosso cemitério, alimenta de 
belezas a alma caipiracicabana, foi o primeiro a enxergar, descobrir, sentir e entender o valor do caipirismo, 
levando os “caipiras” para suas telas;

Que os filhos e moradores da cidade de Piracicaba têm orgulho do CAIPIRACICABANISMO (seu sotaque e sua 
pronúncia), passando a assumir SUA IDENTIDADE CAIPIRA;

E de que a LINGUAGEM CAIPIRACICABANA deve ser entendida como orgulho de uma identidade, e, portanto, 
deve ser divulgada, cultuada e preservada;

As entidades citadas acima, mui respeitosamente, dirigem-se a este CONSELHO, para requerer O RECONHECIMENTO 
E O REGISTRO DO SOTAQUE E DO DIALETO CAIPIRACICABANOS COMO PATRIMÔMNIO IMATERIAL DO MUNICÍPIO, 
com base no parágrafo I do Artigo 30 da Lei Complementar nº 253, de 02 de junho de 2010.

MOMENTO HISTÓRICO -  Prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, secretária da Cultura, Rosângela 
Camolese, e o procurador geral do município, Mauro Rontani, assinam o Decreto Lei reconhecendo o 
dialeto e sotaque caipiracicabanos como Patrimônios Imateriais de Piracicaba, sob o testemunho do 
jornalista e escritor Cecílio Elias Netto

102 103

Fo
to

: F
ab

io
 R

ub
in

at
o

Foto: Alinne Schmidt

Reunião do CODEPAC, no dia 13 de maio de 
2016, da parecer favorável ao tombamento 
do Dialeto e Sotaque Caipiracicabanos
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XV de Piracicaba

Nhô Quim, até hoje, sem tradução
Todas as vezes em que um piracicabano visita outras cidades, ouve, inevitavelmente, algumas 

perguntas: a cachaça de Piracicaba, o peixe e o XV, o nacionalmente conhecido “Nhô Quim”. A 
cidade e o clube estão umbilicalmente ligados e torna-se impossível falar de Piracicaba sem citar 
o XV (e vice-versa). 

Quando, em 1949 – ao ser o primeiro clube interiorano a ingressar na Primeira Divisão, hoje 
Divisão Especial da FPF – chamou a atenção de todo o Brasil, o XV se tornava, pela inspiração de 
Thomas Mazzoni, jornalista de A Gazeta Esportiva, o “Nhô Quim”. Era o caipira chegando à capital, 
com sua vara de pescar, com seu jeito brejeiro, anunciando uma cultura e um estilo de vida que se 
tornaram conhecidos como marca registrada de Piracicaba.

E lá estava o “Nhô Quim” ao lado dos grandes clubes, aos quais Mazzoni também dedicara símbolos: 
o Mosqueteiro (Corinthians), o Papagaio (Palmeiras), o Velhinho (São Paulo), o Peixe (Santos), entre 
outros. Falar em “Nhô Quim” era falar em Piracicaba. E falar em Piracicaba era, imediatamente, 
remeter-se ao “Nhô Quim”. E assim continua sendo até os dias atuais. Portanto, a mais valiosa de 
nossas grifes, representação de uma Piracicaba simpática, querida, com cultura especialíssima assim 
reconhecida, capaz de conviver com grandes intelectuais e cientistas, empresários e damas refinadas, 
com pescadores ribeirinhos, cortadores de cana, na mistura de etnias que compõem a nossa gente.

Os últimos resultados do XV são animadores. Mas, por sua história e pelo que representa a 
Piracicaba, ainda é pouco o que se faz, muito pouco. Pois, houvesse uma visão de cidade mais ampla 
e generosa – em vez de apenas interesseira e voltada para grupos econômicos – lideranças lúcidas 
haveriam de perceber que prestigiar o XV, que dar-lhe força, que recuperar a sua projeção são, antes 
de mais nada, visões inteligentes agregando formidáveis valores culturais, turísticos, econômicos. 
Pois futebol, hoje, é, além de uma paixão nacional, uma poderosa e fortíssima indústria. Não à 
toa, grandes empresas investem no marketing futebolístico, pagando verdadeiras fortunas para a 
divulgação de seus nomes, a popularização deles.

O XV é, em especial, uma questão política, de alta política, com visão de futuro para Piracicaba. A 
marca “Nhô Quim” não tem preço. 

“Cáchara de forfe, carcanhá de pato, perna de barata, XV, XV... ” 
                                                             (o hino foi inventado assim, inicialmente, em 1958)

104

Esporte Clube XV de Novembro, primeiro campeão da Lei de Acesso de 1948
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Rio Piracicaba

Sinfonia pastoral
No princípio, era o rio. E, no vazio, árvores, matas. E flores e cores. Profundo, o silêncio no espaço 

imenso, fecundo, denso. Vozes cantantes, únicas da vida abundante:  animaizinhos, aves nos ninhos, 
voantes, onças pintadas, gazelas, veados galhados, azaleias, borboletas voejando, coelhinhos 
brincando, o frescor da brisa serena, amena – a criação em harmonia, Epifania.  

No princípio, era o rio, com seu murmúrio misterioso. Parecia querer consolar e ser consolado, 
amar e ser amado. Murmúrio choroso que chegou aos ouvidos de quem, silencioso e à toa, tentava 
tecer canoas.  Era o índio solitário que entendeu ser o pranto – no silêncio do sacrário -  um canto 
da criação transformando em rio as lágrimas de Adão, o homem sem juízo expulso do Paraíso. O 
índio chegou primeiro e se deslumbrou com a doçura das águas límpidas, a fartura de peixes, plenos 
de vida, dando-se como comida. Lá estavam num encontro fascinante:  o rio, soberano; o índio, o 
primeiro humano. Deslumbrante, o Éden ressurgia, radiante em beleza, alegria. 

O índio, abençoado com o encontro do sagrado, descobriu a promessa ressurgida, promessa 
de nova vida. Era o divino que voltava, como para superar o desgosto de trabalhar com o suor 
do rosto. Lá estava o renascimento, águas de um novo batismo, de um ressurgimento. O paraíso 
perdido ficara apenas escondido. E, encantado, o índio depara com o lugar onde o peixe para. 
Dourados, lambaris, jaús, piaparas. E em sua língua - rendendo graças aos céus -  tirou do 
mistério os véus. E, sem medo, revelou o segredo: lugar onde o peixe para, o nome Piracicaba. E 
o índio transformou a bênção numa eterna canção. 

Mais do que de todos, é o rio de cada um. O rio nosso de cada dia. O Rio Piracicaba.

“Meu rio saudoso, olímpico e selvagem!/ Amo-te assim, no poema da tua terra/ que tanta luz, 

tanta poesia encerra/ evocando, nos surtos da memória/ os deuses e os heróis de nossa história” 
                                                     Francisco Lagreca, no poema o Salto
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Rio Piracicaba

RIO PIRACICABA | razão de nossa existência
O rio Piracicaba é o nosso rio sagrado, de origem divina. Um sacramento de vida que nos 

acompanha a existência do começo ao fim: batismo, confirmação, confissão, eucaristia, ordem, 
matrimônio, unção dos enfermos.  Mas, também, onde vivemos os pecados humanos de todo dia. 
É o rio de cada um. O rio de todos nós.

A cidade de Piracicaba, que cresceu voltada para o Rio, o assume como protagonista e atribui 
a ele o valor democrático de um espaço público, ocupando suas margens para realizar encontros, 
celebrações, eventos culturais, artísticos e gastronômicos.
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O Salto, uma oração 
O Salto do Rio Piracicaba é, antes de mais nada, o “nosso Sarto”. Ao despencar das pedras, as águas tornam-se mansas como o linguajar do povo, esse quase dialeto caipiracicabano. Há versões de 

estudiosos que sugerem que o nome Piracicaba surgiu em relação ao Salto. Seria corruptela de “pihá-ci-quabo”, de forma que “pihá” seria degrau. É o mais cantado de nossos tesouros locais.

110 111
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Noiva da Colina

Véu da Noiva, a bruma sobre a cidade
“Noiva da Colina” é inspirado e gracioso epíteto que, no poema “Piracicaba”, Brazílio Machado 

deu à cidade. Publicado em 1º de janeiro de 1886, no jornal Gazeta de Piracicaba – a primeira, 
desaparecida no século passado – tornou- se imortal. E é no poema que surge a imagem do “Véu da 
Noiva”: a neblina de nossas noites, a bruma sobre a cidade. Está lá, nos primeiros versos: “Sacode os 
ombros nus, ó Noiva da Colina/ Que a luz da madrugada encheu o largo céu;/E arranca-te das mãos 
o manto da neblina/ Que ondula sobre o rio, enorme e solto véu…” 

Escrevi sobre isso, quase os mesmos textos, na Tribuna, no Jornal, em A Província impressa e 
eletrônica. E continuarei escrevendo para que a nova geração não confunda o Véu da Noiva com a 
queda d´água existente próxima à Ponte Pênsil.
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Peixe

Bênção piracicabana
O indígena – antes da povoação do homem branco – viu o que acontecia e rendeu 

graças a seus deuses. Aquele lugar, aquelas águas eram “pirá”, peixe, “cycaba”, o lugar da 
colheita dos peixes. Outra tribo – no mesmo lugar e nas mesmas águas, borbulhantes pelas 
pedras do salto – iluminou-se de quase o mesmo: “pirá”, peixe, e “ciricaba”, corredeira 
dos peixes. Assim, nascia Piracicaba, abençoada pelo signo do peixe. 

O rio tornou-se pia batismal de um povo. Que se tornou uma gente caipira, como o 
próprio indígena se denominou: caá (mata), i (água), pirá (peixe). E seu batismo está lá, 
naquelas águas e no simbolismo profundo do peixe, uma bênção. Pois o peixe, na história 
da humanidade, simboliza o alimento e identificava, no início do cristianismo, o próprio 
Cristo. “Ichtus”, é nome do peixe em grego. E “ichtus” são as inicias gregas de “Jesus 
Cristo, Filho de Deus, Salvador”. 

A pescaria é a busca do alimento nas águas. E simboliza a “pesca das almas humanas”. 
Piracicaba é a cidade privilegiada que, na colheita dos peixes espirituais, criou um estilo 
próprio e abençoado de viver: o caipiracicabanismo. Pescadores, nossa vocação é entregar 
o alimento material e espiritual aos que acolhemos e nos procuram. 

Não à toa, Santo Antônio é o padroeiro da cidade. E um dos seus mais célebres discursos 
foi a Pregação aos Peixes.
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Terra da Cachaça

A caipirinha é caipiracicabana 
Piracicaba também era conhecida como a “terra da cachaça”. Aqui se produzia a melhor pinga do Brasil e 

a ‘marvada’ e o peixe piracicabanos eram presentes sofisticados para moradores de outras cidades, incluindo 
suas elites. Quando, por exemplo, se chegava a São Paulo, a visita ou a negócios, já nos perguntavam: “E 
você não trouxe peixe? E a pinga, cadê?”. Criou-se, então, um verdadeiro ritual para agradar as pessoas: levar 
um garrafão de pinga e um jaú ou um dourado, dentro de um bloco enorme de gelo. Um dos comerciantes 
que “congelava peixes para presente” era o adorável Jorge Maluf, com sua casa comercial na rua São José, 
em frente ao Cine Broadway. Levava-se o peixe e ele – pai da Talginha e da Ivone Maluf – o colocava no 
congelador, envolvido em serragem. E lá estava preparado o presente para os deuses. E os garrafões de 
pinga vinham dos alambiques da cidade, ou da Cavalinho e Tatuzinho, marca celebrada e cantada em todo 
o país. Afinal, quem não se lembra de “ai, Tatu, Tatuzinho, me abra a garrafa e me dá um pouquinho”.

Os preconceituosos sentiam vergonha. Aquela falsa elite – que ainda persiste, apenas renovada – 
envergonhava-se de nossas riquezas culturais, incluindo o cururu, a catira, a umbigada. Eles tinham 
medo de ser caipiras, mesmo que o verdadeiro aperitivo nacional se chamasse “caipirinha”. E o 
principal: ela é invenção nossa, foi criada aqui.

Há históricas e diferentes versões sobre o surgimento da “caipirinha”, o doce aperitivo que se 
tornou coqueluche mundial. Nós piracicabanos sempre defendemos a convicção de a “caipirinha” ter 
sido criada em Piracicaba, afirmação que o folclorista e pesquisador João Chiarini sempre corroborou. 

A cidade de Paraty – onde D. João de Orleans e Bragança, tem poderosa fábrica de aguardente – 
também reivindica essa criação. O IBRAC – Instituto Brasileiro da Cachaça, no entanto, endossa que 
a “caipirinha é caipiracicabana”.

Para os historiadores, a caipirinha foi criada por fazendeiros latifundiários na região de Piracicaba, no 
Estado de São Paulo, durante o século XIX, como um drinque local para festas e eventos de alto padrão, sendo 
um reflexo da forte cultura canavieira na região. A Caipirinha, em seus primeiros dias, era vista como um 
substituto local de boa qualidade ao Whisky e ao Vinho importado, sendo, a bebida, servida frequentemente 
em coquetéis da alta classe de fazendeiros, vendas de gado e eventos de grande notoriedade.

Dessa origem de alta classe, a caipirinha logo passou para o gosto popular, devido ao baixo preço 
de seus ingredientes, popularizando-se por todo o estado e se tornando a bebida-símbolo de São 
Paulo no século XIX. No início do século XX, na década de 1930, já era possível encontrá-la em outros 
estados, especialmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Enfim, a cachaça foi transformada, oficialmente, em bebida brasileira. A “caipirinha”, a pouco e pouco, 
se tornou mel dos deuses para o estrangeiro. Nos Estados Unidos, a “marvada pinga” – aquela que Inezita 
Barroso transformou em hino da nacionalidade, “que me atrapaia” – tornou-se “Brazilian rum”. Chique, 
não? Só que, agora, passou a ser chamada pelo seu verdadeiro nome: cachaça. Sem precisar de mais 
nada para identificá-la. E como ficam os envergonhados e tolos piracicabanos que se envergonhavam da 
“marvada pinga”, enquanto nós éramos a terra da melhor cachaça, da melhor pinga?

É uma das tristezas que ainda carrego. Há núcleos piracicabanos que preferem imitar ou reproduzir 
salões paulistanos ou cariocas, desprezando e ignorando os nossos tesouros culturais. A cachaça era 
parte dessa identidade. Mas foi enxotada pelos falsos e hipócritas imitadores de outras culturas. 
Agora, a “marvada pinga” se tornou chique, está de salto alto, frequenta os melhores salões do 
mundo, vai-se tornando coqueluche mundial, já prepara para competir com a vodca, o rum, o uísque. 
E Piracicaba – que foi um dos berços dela em terras paulistas – não tem mais quase nada a ver 
com isso, ausente dessa consagração mundial. Parece, porém, estar começando uma reação, com o 
surgimento de festivais de caipirinha. Resta aguardar...
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Cuscuz

Iguaria secular
O cuscuz está entre os alimentos preferidos dos brasileiros. No entanto, há as mais diversas 

modalidades de fazê-lo, variando em cada estado e em cada região. Em Piracicaba, é iguaria secular, 
com características que o diferenciam do clássico “cuscuz paulista”. A Rua do Porto é testemunha 
disso, havendo registros (“Almanak de 1900”) de concursos para se escolher o melhor cuscuz feito 
por negras libertas e moradoras do local. 

Houve verdadeira disputa para se avaliar qual o melhor: o da Arapuca, o famoso cuscuz do falecido 
Orlando Louvandini, e o da Flora, em cujo restaurante reuniam-se personalidades famosas, visitantes 
de renome como Oscar Niemeyer, Grande Otelo e outros. 

Mas, para cantar os encantos do “Cuscuis da Frora”, passemos a palavra para o Nhô Tonico: 
“Ai, ai, ai, Jisuis do céu! E num é que adescobri que morreu a puta Frora, a Frora da Rua do Porto? E 

agora? E o cuscuiz mais conhecido que ixistia, cum dois nome que confundia: cuscuiz da puta Frora, cuscuiz 
do Divino, tudo a mema coisa, o cuscuiz, tô dizendo. Ai, judiera de vida: que pena, a Frora morreu!

Num intendo de festança do Divino Ispirito Santo. Pur essas banda de nóis pescador, tem muita 
coisa que só poca gente é capaiz de expricá. Tem briga demais, tem mistura de profano e de sagrado, 
num sei o que isso tem que vê cumigo, cansado pescadô  desse rio bendito, que iscuito história que 
vem desde lá do Iguatemi. Sei fazê canoa e rede de pescá, mai num sei nada desse treco de fé, de 
devoção. Pra mim, o sagrado do divino num tem nada a vê cum sagrado de igreja. O divino, aqui na 
bera do rio, é o divino de tudas as coisas que existe.

Folia do Divino sempre foi nossa, de pescador barriga-verde. Num tem nada de religião oficiar. Era 
festança das brava. Que foi contada por Nhô Manduca Duarte, por Affonso Pecorari e, despoi, por nóis 
tudo. É o que eu tô quereno dizê, se arguém me permiti: era, no começo de tanta história – lá pros 
meado de 1800 – putaria de putada e de religioso, tudo mundano. Mai tem coisa que num mudô, 
que é o segredo, o mistério da festança: o cuscuiz.

É prato inventado por um montaréu de deus negro, do Olimpo da Negrada. Ele faz a sustança da 
festa. E ninguém mai do que a Frora – a mai verdadera puta que já existiu – tinha o segredo do cuscuiz, 
o Cuscuiz do Divino. E dela mema, o da Puta Frora. Nesse cuscuiz, o divino e o humano tão tudo junto.

Frora me revelô o segredo despoi que, numa noite de Lua Cheia, nói se amemo num bote lá pras 
banda das Ondinha. A merda é que ela só contô como fazê o cuscuiz de pexe. Prometeu ensiná o de 
frango na outra veiz, quando a gente fosse no Tanquã. Nóis nunca mais se vimo, num amei Frora no 
Tanquâ, ai que tristeza!

Intão, lá vai a receita di cuscuiz da Puta frora, cuscuiz tamém da Festança do Divino:
“Separa uns meio quilo de filé de pintado. Já quase num tem mai no rio, mai quarqué merda de pexaria 

traiz pintado do Pantanar. Daí, taca tudo junto: um quilo de farinha de milho, treis ovo, 100 grama de 
farinha de mandioca. Daí, taca uma merdinha de uma pitada de orégno e otra de nóis moscada. Daí, taca 
ervilha, azeitona, moio de tomate, sarsinha, tudo a gosto de cada cuzinhera, pois gosto é tudo, né, caraio? 
Pra recheá, taca otra merda de mistura de tomate, parmito, azeitona, cum mai otra porrada de farinha de 
mandioca com a de milho. Despoi, taca um tiquinho de água sargada, a sarmora, né? Daí, junta a merda 
do resto – azeitona, ovo, erviha, sarsinha picada – e taca no cuscuzero, tacando o pexe em pedaço, tacando 
mai e mai, até enchê o cuscuzero. Daí, dexa cuzinhá por uns vinte minuto”.

Perguntei pra minha amada Frora como fazê cuscuiz sem cuscuzero. Ela me oiô, suspirô, virô pro 
lado, durmimo que nem dois anjo…Nóis tinha se amado demais...”

Em quase todas as grandes cidades brasileiras, há 
‘peruas’ vendendo pamonhas, com os altos falantes 
anunciando: “Pamonhas, pamonhas de Piracicaba, 
o puro creme do milho verde”. Mas nem sempre 
as pamonhas, vendidas no Brasil, são genuínas de 
Piracicaba. Valem pela marca. Piracicaba é sinônimo de 
um requintado estilo caipira de ser.

A gravação foi uma criação de Dirceu Bigelli, que montou 
uma frota de veículos, chegando às cidades. Tornou-se um 
grande negócio e divulgou o nome de Piracicaba como se 
fosse uma excelência nossa, como tivera sido a cachaça, a 
famosa “pinga de Piracicaba”, como haviam sido os peixes 
do rio. Levar peixes – jaús, dourados – protegidos em 
blocos de gelo, garrafões de pinga, isso era o máximo do 
agrado que piracicabanos faziam a amigos, empresários, 
políticos. Piracicaba é, pois, uma marca, uma “griffe”, 
marca e “griffe” caipiracicabanas.

E, mesmo sem ser a terra do milho, Piracicaba se 
transformou em ‘a terra da pamonha’.

E, cá entre nós, as pamonhas de Piracicaba são – 
realmente – as melhores do Brasil.

Pamonha de Piracicaba

GRUPO ANDAIME - Foto: Marcelo Fuzeti Elias

116

Fo
to

s:
 A

ce
rv

o 
Ce

cí
lio

 E
lia

s 
Ne

tto



250 ANOS | Encantos & Tradições

Folia do Divino

Encontro fluvial vira Patrimônio Imaterial de Piracicaba
Não há de se estranhar falar-se da comunhão do sagrado e do profano numa festa dedicada ao Divino Espírito 

Santo. Piracicaba sabe conviver com o humano e com o divino. Tanto assim que a Festa do Divino sempre foi 
chamada, também, de Folia do Divino. Céus e terra unem-se na alma piracicabana, especialmente quando é, o 
rio, o altar das comemorações.

A Festa ou Folia do Divino é um dos raros “encontros fluviais”, uma das mais belas que existem, em momentos 
gloriosos da Rua do Porto. A primeira, de que se tem conhecimento, aconteceu em 1826, por iniciativa de José 
Viegas Moniz (em 2017, Piracicaba comemorou sua 191ª versão). Devoção de católicos, a festa-folia soube 
conjugar harmoniosamente o sagrado e o profano, com muitas orações e devoções, mas com alegria e diversões.

O Cururu foi introduzido nas celebrações no ano de 1933, por Mário Lordello. As chamadas “Bandeiras” saem 
rio acima e rio abaixo, arrecadando prendas para o leilão: frangos, ovos, novilhas, leitões, dinheiro. O momento 
culminante acontece quando os batelões se encontram, ao que se deu o nome de “Encontro do Divino”. Folclore e 
religião também se encontram e a multidão celebra a sua devoção sacro-pagã.

Alceu Maynard de Araújo – piracicabano e um dos mais celebrados folcloristas brasileiros – anotou o quase 
lamento de um violeiro: “Bons tempos aqueles, quando, no último pouso, a gente passava a noite ´ferrado` num 
cururu! Pela manhãzinha, os agradecimentos do povo”. 

A Festa do Divino deve ser entendida, também, como a Festa da Alma Piracicabana. Em dezembro de 2016, o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC) aprovou o registro da Festa do Divino Espírito 
Santo como Patrimônio Cultural Imaterial do Município.
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ESALQ

Herança de Luiz de Queiroz
A história da ESALQ não é, apenas e tão simplesmente, 

de Piracicaba, da USP, de São Paulo, nem mesmo do 
Brasil. A ESALQ – sonho e realização de Luiz de Queiroz 
– é um dos inspiradores e emocionantes sonhos de um 
homem para a Humanidade. Aconteceu aqui. 

A ESALQ é um dos meus mais delirantes sonhos de 
fantasma piracicabano, de fantasma atemporal. Pois 
a ESALQ levou-me a incorporar-me em Luiz Vicente de 
Souza Queiroz, a penetrar-lhe a alma, a viver seus sonhos 
revelados e a compartilhar – no silêncio – os sonhos 
ocultos, feitos de dores. Meu compromisso é o de, apenas, 
incorporar-me à alma de Luiz de Queiroz, de – em fotos e 
postais – criar um altar iconográfico diante do qual todos 
possamos nos ajoelhar. Recebi essa herança, deixo-a como 
legado para o final dos tempos. 

UNIMEP

Sonho realizado 
Sempre carregando as ricas lembranças de ser pioneira em 

uma Universidade Popular (1920), Piracicaba manteve o sonho 
de ter a sua própria universidade, em moldes acadêmicos. Já 
havíamos tido faculdades de Direito, de Odontologia – extintas 
durante a ditadura de Getúlio Vargas – já havia a gloriosa 
ESALQ, o sonho, porém, era mais amplo. E lutamos por ele, 
numa permanente união de todas as forças sociais. 

No final dos 1960, os então deputados piracicabanos Domingos 
José Aldrovandi e Francisco Salgot Castillon apresentaram à 
Assembleia Legislativa – que o aprovou – projeto criando a 
“Universidade Luiz de Queiroz”, aproveitando todo o “campus” 
da própria ESALQ. A reação da Agronomia e da USP foi explosiva 
e o projeto dormiu nas gavetas. O sonho, porém, foi alimentado 
pelo Colégio Piracicabano que se decidiu a criar faculdades 
como embriões de uma futura universidade metodista. Em 
1964, criou-se a de Economia, Contabilidade e Administração 
de Empresas. Foi o primeiro grande passo. Nos anos seguintes, 
tendo Richard Edward Senn como reitor, o projeto ampliou-se 
de forma que, em 1975, foi criada e aprovada a Universidade 
Metodista de Piracicaba, UNIMEP. Seus “campi” estenderam-se 
a Santa Bárbara e Lins. 

Richard Senn e seus sucessores sempre enfatizaram que a 
universidade era “de Piracicaba”, como a sustentar a sua 
autonomia diante da Igreja Metodista. E assim aconteceu, 
mesmo porque o complexo universitário fora fruto de campanhas, 
doações, esforços da população piracicabana. Atualmente 
a UNIMEP está vinculada à Rede Metodista de Ensino, o que 
passou a lhe trazer grandes dificuldades, com evidências de 
estar ameaçada de perder a sua identidade. Que sempre foi 
de independência, autonomia e grande poder de liberdade 
científica e ideológica. 

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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Quando se diz ser, o homem, nostálgico do paraíso, isso não vale para 
piracicabanos. Pois, nesta terra privilegiada, há pedaços soltos e vívidos de paraísos. 
E a Cascatinha do Pisca – ou seja, a cascatinha do ribeirão Piracicamirim – caindo 
do alto das pedras, formando um lago plácido, emoldurada por árvores ainda 
virgens, é imitação reconfortante do paraíso. Ela se esparrama em terras da ESALQ. 
Infelizmente, as novas gerações de piracicabanos não a conhecem, pois – por 
medidas de segurança – o acesso à Cascatinha foi interditado. 

No entanto, é um Éden escondido, o paraíso onde crianças brincavam de Tarzan, 
saltando agarradas em cipós, mergulhando do alto das pedras. E paraíso, também, 
de amores clandestinos. Amar ao lado da Cascatinha era amar no Paraíso. 
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Rua do Porto

O coração de Piracicaba
A Rua do Porto é o umbigo de Piracicaba, rua dos pescadores, rua de navegação fluvial, rua de barcos, 

rua de famílias pobrezinhas e de pessoas marginalizadas. Com olarias, fábricas de terras, uma que 
outra pequenina venda, a Rua do Porto era passagem para os aristocratas que se dirigiam à mansão 
de Francisco Morato, na Chácara Morato, casa ainda existente mesmo depois da criação de novos 
condomínios, ao lado do Carrefour.

A Rua do Porto era marginalizada pelos brancos e famílias mais abastadas, por ser local de 
muita boêmia, de um estilo de vida diferenciado pela liberdade de seus moradores e peculiaridades 
ribeirinhas. Mesmo assim, era como que um ímã atraindo a população por sua beleza poética e 
pela singularidade de vida.

O centro gastrônomico da Rua do Porto conta com uma culinária variada, com destaque ao cuscuz e  peixes

O passeio de barco é uma das atrações em Piracicaba, com saída da Rua do Porto
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Entre espaços culturais e naturais, a Rua do Porto reúne grandes atrativos ao seu redor, como o Salto do 
Rio Piracicaba, a Casa do Povoador, o Casarão do Turismo, o Museu da Água, a Passarela Pênsil, casinhas 
de pescadores, chaminés das antigas olarias e o Parque da Rua do Porto, com predominância do verde.

PARQUE DA RUA DO PORTO | verde para todos

Rua do Porto

Ponto de encontro de piracicabanos e turistas

CASARÃO DO TURISMO - Construído no século XIX, o Casarão do Turismo Paulo Fioravante Sampaio 
está situado no Calçadão da Rua do Porto com o objetivo de atender o frequentador e o visitante à cidade 
de Piracicaba com informações turísticas. 

Fotos: Rubens Chiri

Foto: Rubens Chiri
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Ela faz parte da pia batismal de nossa gente. É a mais amada e a mais icônica de nossas ruas. E, também, a 
mais romântica, a mais misteriosa, poética. Tudo que envolve a história da cidade acontece na Rua do Porto: durante 
o ano todo, recebe festas e encontros sociais, esportivos, culturais e religiosos; reúne moradores e visitantes em busca 
de entretenimento em sua área de lazer, de seus pontos turísticos e de seu espaço gastronômico.

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

Parque da Rua do Porto, amplo espaço para as crianças

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

MARIA FUMAÇA – O passeio de Trenzinho possui um roteiro autoguiado de áudio em português e inglês, que apresenta os principais 
pontos turísticos e um pouco da história da cidade. O ponto de saída fica em frente ao Casarão do Turismo, na Rua do Porto.

CASA DO ARTESÃO - Ponto turístico na Rua do Porto, a Casa do Artesão abriga exposições e oficinas de pintura. 
Conta com vários tipos de artesanato desde pinturas em cerâmica, tecido, porcelana, madeiras e óleo sobre tela, 
entalhe em madeira, trabalhos em couro, tapeçaria, tecelagem, crochê, bordados, trabalhos em linhas, telas, biscuit, 
bonecas de pano, trabalhos em latão, bijuterias, salgados, pães e doces em compota, entre outros produtos.
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Parque da Rua do Porto

O pulmão de Piracicaba

PARQUE DA RUA DO PORTO – O Parque João Herrmann Neto ocupa uma área verde dentro da cidade 
compreendendo 200 mil m². Contém lago para atividade de canoagem e lazer com pedalinho, pista para 
exercício físico, parque infantil e um teatro de arena.

Pedalinho é a atração preferida de jovens casais e de crianças que visitam o Parque nos finais de seamana
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 Foto:  Marcelo Fuzeti Elias
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Avenida Cruzeiro do Sul

Vitória Régia
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PARQUE DO MIRANTE | templo sagrado de Piracicaba

Debruçado sobre o Salto, o espaço foi construído – na última década do século 19 –  
como se fosse um altar para a divindade. E quem o fez foi o Barão de Rezende, Estêvão 
Ribeiro Souza de Rezende, enriquecendo a sua imensa propriedade. Em suas terras, o 
Barão entendeu que, naquele lugar – no espetáculo das águas caindo sobre as pedras 
e deslizando mansamente ao depois – ele comporia um hino de amor a Piracicaba.

Local privilegiado para observar o rio, o Salto, a Rua do Porto e o centro da cidade. 
Suas alamedas permitem passeios, dando oportunidade de entrar em contato com 
suas árvores nativas e vegetação típica. No percurso, há um painel confeccionado 
em mosaico pela artista plástica, Clemência Pizzigatti e seus alunos, que retrata a 
fundação da cidade e seu desenvolvimento agroindustrial, tendo ao centro a Noiva 
da Colina. Abriga também o Aquário Municipal. Vir a Piracicaba e não conhecer 
o Mirante é desfeita à Noiva da Colina, pois lá está a inspiração para romances, 
amores, idílios, composições. O mais famoso e qualificado crítico literário brasileiro, 
Sérgio Milliet, ao visitar o Mirante numa manhã de Inverno, simplesmente exclamou: 
“Parece que estou na Suíça”. Enganou-se. Ele estava mesmo em Piracicaba.

 Foto: Marcelo Fuzeti Elias  Foto:  Rubens Chiri
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Parque do Mirante

Peixes de Piracicaba, do Brasil e do mundo
Ponto turístico de Piracicaba, o Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves comemorou, em setembro de 2017, cinco anos de 

funcionamento, com um registro superior a 750 mil visitas. O local conta mais de 57 espécies de peixes, que se dividem em 
Carnívoros do Brasil e do Mundo; Pequenos da Amazônia e Exóticos do Mundo, que são peixes originários da América, da Ásia, 
África e Europa, divididos em três aquários. O Lago das carpas é uma atração à parte e os visitantes têm oportunidade de conhecer 
também demais espécies como, pintado, pirarara, piracanjuba, pacu, tilápias. Possui vista panorâmica do Rio Piracicaba. 

MIRANTE, ANOS 60 - Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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ESTAÇÃO PAULISTA | ponto de encontro dos japoneses

Inaugurado em 1922, funcionou como Estação Ferroviária até o final da década de 1970, transformando-se, 
posteriormente, em um complexo turístico de cultura e lazer e um dos principais pontos turístico da cidade. 
Ponto de encontro da colônia japonesa e descendentes, o local conta com o Jardim dos Imigrantes, também conhecido como 
Jardim Japonês, com lago ornamental e cascata, com carpas coloridas, ponte metálica, iluminação decorativa, passeio em 
pedriscos e paisagismo que remete à cultura nipônica, numa área de 300 m2. Abriga também o Centro Cultural “Antônio 
Pacheco Ferraz”, o Armazém da Cultura “Maria Dirce de Almeida Camargo”, a Estação do Idoso, Academia da Terceira Idade, 
Academia ao Ar Livre, o Projeto Guri, oferecendo inúmeras atividades culturais, de lazer e esportivas.

ESTAÇÃO, 1922 - Foto: Acervo Cecílio Elias Netto
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CENTRO CULTURAL ESTAÇÃO DA PAULISTA - Foto: Fabio Rubinato
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Espaços Culturais

CASA DO POVOADOR - A Casa do Povoador, um dos marcos históricos de Piracicaba, não é a casa 
original do povoador Antônio Correa Barbosa que se instalou, primeiramente, à margem direita do rio 
Piracicaba. A antiquíssima edificação à margem do rio, quase diante do Salto, tem um histórico mais 
recente e a primeira data comprovante da propriedade é de 1894, conforme revela o historiador Jair 
de Toledo Veiga. Em 1909, Antônio Firmino Bueno comprou-a de Antônia Dias Napoles. Chegou a 
pertencer ao Asilo de Órfãos Coração de Maria Nossa Mãe, sendo adquirida pelo Dr. Kok, da Societé 
Sucrérie Brèsilienne, que a vendeu, a José Vigno. Foi em 1944, na administração de Jorge Pacheco 
e Chaves, que a Prefeitura adquiriu o imóvel. Quando do bicentenário de Piracicaba, em 1967, 
a construção passou a ser reconhecida como “Casa do Povoador”. Foi tombada pelo Condephat e 
declarada monumento histórico do Estado em 1969. Abriga um centro cultural da SemacTur onde são 
realizadas exposições, mostras e oficinas de arte.
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MUSEU DA ÁGUA - Inaugurado em dezembro de 2000, o Museu da Água Francisco Salgot 
Castillon ocupa uma área de 12 mil m² às margens do Rio Piracicaba, ao lado do Salto. As 
visitas podem ser desenvolvidas em grupo com guia local por meio de agendamento antecipado 
ou mesmo autoguiada. 

Inaugurado em 2012, o Teatro Erotides de Campos, também conhecido como Teatro do Engenho, é dotado de estrutura cênica de primeiríssima qualidade, com sala de espetáculos 
com capacidade para 422 pessoas, acessível a portadores de necessidades especiais, inclusive palco e andares superiores, recursos audiovisuais e de cenografia de ponta.

O velho armazém, que abrigava tonéis de álcool, foi restaurado e adaptado para receber um teatro multifuncional, tendo como fundamento básico a preservação da memória do 
antigo engenho aliada ao perfeito funcionamento de um teatro contemporâneo, preparado e capacitado para novos tipos de produção: música, teatro, dança, cinema e lazer. Na 
foto, o elenco da peça “Lugar onde o Peixe Para”, que retrata o universo caipira, apresentada durante a programação dos 250 anos da cidade, com roteiro e direção de Carlos ABC. 

TEATRO DO ENGENHO | de armazém a ponto de encontro da cultura
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MUSEU PRUDENTE DE MORAES | guarda tesouros piracicabanos

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Morais está entre os quatro primeiros museus históricos de São Paulo, 
criados pelo decreto nº 26.218, de 3 de agosto de 1956, no governo de Jânio Quadros (autorizando as instalações dos 
museus de Piracicaba, Batatais, Campinas e Guaratinguetá)

Inaugurado no dia 1º de agosto de 1957, o Museu está instalado na rua Santo Antônio, esquina com a rua 13 de maio, 
onde residiu o ituano Prudente de Moraes (e piracicabano, por escolha), que presidiu o Brasil entre os anos de 1894 e 1898.

O local abriga uma média de 12 mil objetos, reunindo desde móveis a até ambientes familiares de Moraes, conta com 
vários acervos extras e com uma valiosa coleção de quadros de pintores famosos como Miguelzinho Dutra, Joaquim, João 
e Arquimedes Dutra, Alberto Thomazi, Eugênio Luiz Losso e Ida Schalch, entre outros.

Vale lembrar que o primeiro dos museus piracicabanos foi o “Museu do Miguelzinho”, na rua Boa Morte, que se 
transformaria em “Museu Ornitológico” no começo do Século XX. Já existia em 1860, tendo sido descrito pelo historiador 
Zaluar. Primeiro, instalou-se na rua Boa Morte, junto à Igreja. Depois, na atual rua 15 de novembro, onde está o edifício 
Lúcia Cristina. Esse museu de Piracicaba, o “Museu de Miguelzinho”, é reconhecido como o primeiro da antiga Província 
de São Paulo e do interior brasileiro, conforme apurou Pietro M. Bardi.

CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS | É composto pelo museu Professora Jaira de Araújo Lopes, 
Espaço Memória Piracicabana; salas de exposições Monet, Da Vinci e Irineu Guimarães; Laboratório 
de Conservação; Centro de Estudos e Pesquisa sobre Metodismo e Educação – CEPEME e pelo 
Memorial das Instituições Metodistas de Ensino.

 Foto:  Rubens Chiri

Ainda respirando os ares do bicentenário, Piracicaba inaugurava, em 1969, sua Pinacoteca 
Municipal. Construída em 1968, com projeto do arquiteto João Chaddad e do pintor Archimedes 
Dutra, o espaço surgia com a finalidade de desenvolver múltiplas atividades relacionadas às 
artes visuais, como exposições, workshops, oficinas e afins. 

No início, o espaço começou a ser chamado de Casa das Artes, Casa das Artes Plásticas ou Casa 
das Artes de Piracicaba até que, em 1974, conforme Lei Municipal nº 2127, de 23 de agosto, 
ganhou a denominação de Casa das Artes Plásticas Miguel Archanjo Benício de Assumpção 
Dutra, assim permanecendo até o dia 6 de julho de 2001, quando a Câmara Municipal 
aprovou a Lei nº 5008, alterando o nome, de forma definitiva, para Pinacoteca Municipal 
Miguel Archanjo Benício de Assumpção Dutra, em homenagem ao artista de notável talento 
envolvido com pintura, escultura, arquitetura e música, considerado o criador da pintura em 
cavalete (o primeiro pintor a se instalar ao ar livre, para transpor para a tela impressões da 
paisagem local e do cotidiano de seus habitantes), no Brasil. Sua arte se prolongou pelas 
gerações seguintes, sendo sucedido nas artes pelo seu neto Joaquim Miguel Dutra, o grande 
pintor da Rua do Porto, e posteriormente pelos seus bisnetos Alípio, João, Antônio de Pádua e 
Archimedes, todos perpetuando na tela e no papel a época em que viveram.

O local reúne obras de centenas de artistas e pintores piracicabanos e abriga o Salão de 
Belas Artes, o Salão de Arte Contemporânea e a Mostra Almeida Júnior.

Espaço exclusivo para as artes plásticas
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 Fotos:  Marcelo Fuzeti Elias
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Meio ambiente

Tanquã, o pantanal piracicabano
Conhecido como Pantanal piracicabano, o bairro do Tanquã é uma excelente opção de turismo 

ecológico e gastronômico. A região lembra o Pantanal mato-grossense, tendo inclusive vegetação e fauna 
muito parecidas. São mais de 150 espécies de aves identificadas, num cenário que o coloca como um 
dos principais pontos do país para observação de aves. Além de aves típicas do Pantanal, o local oferece 
espécies de outras regiões, com destaque para o marrecão, tuiuiu, colhereiro, cabeça-seca, marrecas 
como a asa-branca, marreca-cri-cri, marreca-caneleira, marreca-de-bico-roxo, o mergulhão-caçador, 
o pato-de-crista e aves de rapina, como o gavião-do-banhado, gavião caboclo, gavião-caramujeiro, 
águia-pescadora, sem contar várias espécies de maçaricos e de garças residentes nesse precioso local, 
além de lindas aves como o frango-d´água-azul.

A pescaria é um dos atrativos do passeio pelo Tanquã e, no período de Inverno, o peixe mais pescado 
é a corvina. Em épocas de rio cheio, também há dourado e pacu, lambari, mandi, e a famosa pescaria de 
rodada. O passeio de barco está entre as sugestões da SemacTur (Secretaria Municipal de Ação Cultural 
e de Turismo) para o período de férias no contexto de passeios de longa duração.

Foto: Marcelo Fuzeti Elias

Foto: Acervo Luís Fernando Magossi (Gordo do Barco)
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Meio ambiente

A árvore da paz 
Em 1918, um casal da nobreza italiana – Antônio Caprânico e Maria Stella Petinelli – estando 

em lua-de-mel no Brasil, e morando provisoriamente em Piracicaba, decidiu fixar-se definitivamente 
entre nós. E, rendendo graças pelo final da Primeira Grande Guerra, resolveu plantar uma árvore ao 
lado do chamado Bosque do Barão (de Serra Negra) a poucos passos do Cemitério da Saudade. Era a 
sapucaia, testemunho e símbolo da paz que – crescendo e impondo-se majestosamente – passou a ser 
reverenciada por toda a Piracicaba.

HORTO DO TUPI | bosque dos eucaliptos

LAGO DE SANTA RITA | o ninho da Família Elias 

PEDREIRA DO BONGUE | um monumento natural, pegada do artista da Criação

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Jardim Zoológico
O Jardim Zoológico Municipal foi inaugurado no dia 1º de agosto de 1971, com 

200 animais. No ano seguinte, surgiu, em anexo, o Paraíso da Criança. 
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Uma capelinha de taipa, à margem direita do rio, foi o centro religioso dos povoadores. Foi erigida tendo Santo Antônio como patrono. 
Saiu confusão, pois muitos quiseram fosse Nossa Senhora dos Prazeres o orago. A lenda conta que, para manter Santo Antônio no posto, 
os anjos levaram embora Nossa Senhora, que se despediu na curva do rio.

Pequenina, sempre humilde, foi erguida, novamente, à margem esquerda, sendo levada ao alto da colina. Tornou-se Matriz de Santo 
Antônio, ainda mais bela. Quando, em 1945, Piracicaba tornou-se Diocese, o primeiro Bispo, D. Ernesto de Paula, decidiu transformá-la em 
catedral. Celebrou a última missa no dia 25 de janeiro de 1946 e transportou a imagem do patrono, Santo Antônio, à Igreja de São Benedito, 
numa procissão na qual os devotos revelaram temores e preocupações. No dia seguinte, dia 26, iniciou-se a demolição da antiga igreja. A 
partir de 9 de abril de 1950, missas começaram a ser celebradas na bela Catedral de Santo Antônio, a que nascera pequenina igreja de taipa.  

De capelinha a Catedral 

Templos Sagrados

Um dos principais – senão, o principal – tesouros artísticos e históricos de Piracicaba está, com humilde 
recolhimento, quase escondido na rua Prudente de Morais, próximo à Praça José Bonifácio. Trata-se do 
Passo da Paixão, obra notável do “pai das artes” piracicabanas, Miguel Arcanjo Dutra, o Miguelzinho. Os 
“passos” são, desde os tempos coloniais, pequeninas capelas que demarcam as estações da Via Sacra. E, 
também, representações pictóricas ou esculturais de cada uma das cenas. 

O Passo da Paixão, de Piracicaba – inicialmente denominado Passo São Vicente de Paulo – é o único 
remanescente no Estado de São Paulo, após a mudança de outro, na cidade de São Vicente. Sua origem data de 
1873. Foi, na segunda metade do século 20, restaurado e está sob a administração da Catedral de Santo Antônio. 

PASSO DA PAIXÃO | tesouro histórico
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 Foto:  Rubens Chiri
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Templos Sagrados

CAPELA SÃO PEDRO | um pedacinho da Toscana em Monte Alegre

Católico, com origens tradicionalistas italianas, Pedro Morganti, poderosa figura do império do açúcar, em Piracicaba, encomendou uma capela idêntica à 
igreja dos Santos Caterina e Prospero, de Bozzano (Massarosa), pequeno município da província de Lucca, região Toscana da Itália, sua terra natal. Foi assim 
que, em 1936, surgiu, em Monte Alegre, a capela curada em homenagem a São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica. 

Erguida no alto da colina e voltada para os canaviais e para a usina, o projeto arquitetônico dela, desenvolvido por Antônio Ambrote, seguiu o modelo da 
igreja toscana: o formato em cruz, abóbada hemisférica, torre sineira, porta central, paredes laterais, fundo arredondado e, principalmente, sua parte interna.

As pinturas de seu interior, feitas pelo pintor Alfredo Volpi, também natural de Lucca, Itália, foram inspiradas nos padrões geométricos (retângulos, triângulos 
e círculos), nas cores marrom escuro e ocre, com detalhes em azul, de autoria do pintor Michele Marcucci, responsável pelas artes existentes nos tetos, colunas e 
laterais da igreja de Bozzano, em 1905.

Na época, Alfredo Volpi era apenas um “pintor de paredes”, a quem, mais por ser italiano do que por ser pintor, Pedro Morganti dera o encargo. Ninguém 
poderia imaginar que, mais tarde, Volpi se transformaria num dos mais renomados artistas de todos os tempos, entrando para a história da arte com suas 
famosas ‘bandeirinhas’. A Capela de São Pedro foi inaugurada no dia 25 de dezembro de 1936, com o batismo de Marisa Morganti Falanghe, neta de Pedro 
Morganti. Desde 2003, a Capela de São Pedro de Monte Alegre é de propriedade particular do empresário piracicabano Wilson Guidotti Júnior (Balu).

Ig
re

ja
 d

os
 S

an
to

s 
Ca

te
rin

a 
e 

Pr
ós

pe
ro

, B
oz

za
no

, I
tá

lia
 - 

Fo
to

s:
 J

ul
ia

na
 B

ra
nc

o 
e 

Gu
ilh

er
m

e 
Li

m
a

Fo
to

: F
ab

io
 R

ub
in

at
o

Ca
pe

la
 S

ão
 P

ed
ro

, P
ira

ci
ca

ba
, B

ra
si

l -
 F

ot
os

: F
áb

io
 R

ub
in

at
o 

e 
M

ar
ce

lo
 F

uz
et

i E
lia

s

O projeto arquitetônico da Capela São Pedro, erguida em Monte Alegre, Piracicaba, foi inspirado no da Igreja 
dos Santos Caterina e Prospero, de Bozzano (Massarosa), província de Lucca, região Toscana da Itália.

Igreja de Bozzano Igreja de Bozzano

Igreja de Bozzano Capela de Monte Alegre

Capela de Monte AlegreCapela de Monte Alegre

Igreja de Bozzano Capela de Monte Alegre

Igreja de Bozzano Capela de Monte Alegre
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Templos Sagrados

CARMELO DE PIRACICABA | no coração dos fiéis

O Carmelo do Imaculado Coração de Maria e São José, também conhecido como Carmelo 
de Piracicaba ou Convento das Carmelitas, representa um verdadeiro tesouro para a cidade de 
Piracicaba. Não em bens materiais, mas, sim, em bens espirituais, já que sua riqueza tem como 
base as presenças das irmãs Carmelitas, que, dotadas de uma vocação especial, optaram pela 
clausura, uma disposição requerida pela vida contemplativa que, em sua estrutura, pode ser 
resumida como uma contínua busca de Deus, na solidão e no silêncio. Suas orações, diárias e 
contínuas, alimentam o espírito e alma dos cidadãos piracicabanos e oferecem paz e tranquilidade 
para a cidade de Piracicaba.

Com respaldo do Rescrito da Santa Sé, a vida carmelitana teve início em 11 de abril de 1951, 
sob orientação espiritual da Madre Leopoldina de Santa Tereza, mas – ainda com as obras em 
andamento – este grupo foi dissolvido e uma segunda turma chegou em 13 de julho de 1952, 
assumindo com coragem e alegria as dificuldades próprias da fundação.

Sob a liderança da Madre Ana de Jesus (Irene David Medeiros) e participação ativa das Irmãs 
Teresa do Menino Jesus (Maria do Carmo Nogueira Garcez), Teresa Cristina de São José (Maria 
Teresa Nogueira Garcez) e Luisa Inês de Jesus (Hermínia dos Santos), o projeto de Dom Ernesto 
de Paula, o de fundar um Carmelo na recém-criada diocese de Piracicaba, foi concretizado, com 
uma bela construção em estilo colonial em terreno doado pela família de Elvira Boyes, na Rua 
José Ferraz de Camargo, 72, em São Dimas.
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Irmãs Carmelitas oram por Piracicaba

Os mosteiros de clausura e mesmo outras ordens religiosas mantêm o antigo 
costume da troca de nome, significando um renascimento, uma vida nova, após 
emitir os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Em Piracicaba, as 
irmãs Carmelitas, em clausura, oram pela renovação espiritual do ser humano. Fotos: Cícero Correa dos Santos/ Acervo Cecílio Elias Netto
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Piracicaba dificilmente se refere à igreja construída pelos capuchinhos como a de Sagrado Coração de Jesus. Para a população é, ainda, a 
“Igreja dos Frades”. E isso remete ao carinho e respeito que os frades capuchinhos conquistaram junto à população.

Os freis Félix de Lavalle, Luiz Maria de São Tiago, Caetano de Pietramurata e Silvério de Rabbi, vindos da região autônoma Trentino-Alto Ádige/ 
Südtirol, Itália, chegaram a esta cidade no dia 12 de março de 1890, com a missão de evangelizar. Celebraram suas missas e ofícios na Igreja da 
Boa Morte e, em 1893, adquiriram a chácara onde começaram a construir a belíssima igreja, cuja primeira pedra foi lançada no dia 1º de janeiro de 
1893. O término do templo deu-se em 1898, com a colocação da imagem de Sagrado Coração de Jesus, ladeada pelas estátuas de São Pedro e São 
Paulo, no topo da fachada. Em 10 de dezembro de 1928, outra grande obra dos frades capuchinhos é inaugurada: o Seminário Seráfico São Fidélis.

Igreja dos Frades e Seminário Seráfico, herança dos capuchinhos
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Templos Sagrados

Inaugurada em 1881, a Igreja Metodista foi a terceira a ser instalada no Brasil. A sua história inicia-se com 
a chegada – em 19 de maio daquele ano – de uma missão norte-americana de missionários metodistas, sob 
a liderança do pastor J. K. Kennedy. Sua instalação – em casa alugada, no Largo de São Benedito, esquina 
das ruas do Rosário com São José – coincidiu com a do colégio fundado por Miss Martha Watts: no dia 22 de 
setembro de 1881. Ela tinha nove membros e seu pastor era o Reverendo James Koger. Mais tarde, a igreja 
instalou-se no edifício Trinity, até ganhar sua sede própria, em 1922, na rua Governador Pedro de Toledo, 
esquina do largo do Mercado Municipal.

Igreja Metodista de Piracicaba, a terceira do Brasil
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Foto: Acervo Monsenhor Jamil Nassif Abib
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O Cemitério da Saudade, terceiro mais antigo e em atividade no Estado, teve suas obras concluídas em 17 de fevereiro de 1872, e 
abriga as mais belas artes piracicabanas. Em seu interior, a riqueza do início do século passado se faz presente nos mausoléus e jazigos 
de importantes personalidades entre políticos, artistas e cidadãos de destaque àquela época. O primeiro sepultamento foi o da escrava 
Gertrudes, em 2 de dezembro de 1872.

Seu portal, inaugurado em 1906, foi projetado pelo arquiteto italiano Serafino Corso e executado por Carlos Zanotta, também italiano. 
Com características neoclássicas e anjos em relevo, é uma das mais belas obras de arte de Piracicaba e foi considerada, à época, obra 
inédita no mundo. O portão foi trazido da Alemanha e o professor e advogado Dario Brasil sugeriu o dístico “Omnes símiles sumus” (todos 
somos iguais). A epígrafe foi pintada pelo pintor Joca Adâmoli. Tombado pelo CODEPAC em 2002, sofreu obras de restauro em 2012.

Cemitério da Saudade abriga as mais belas artes piracicabanas

Templos Sagrados

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

PORTAL, ANOS 50 - Foto: Acervo Cecílio Elias Netto

Fundado em 25 de março de 1906, foi o terceiro centro espírita a se instalar no Estado de São Paulo. A generosidade 
e o respeito que a professora Eugênia da Silva transmitia a Piracicaba foram dois fatores decisivos para a credibilidade 
da doutrina espírita na cidade. Dona Eugênia orientava e fornecia receitas de homeopatia, transformando sua casa 
em local de atendimento aos necessitados. Funciona, desde a sua fundação, na Rua Tiradentes.

Fora da Caridade Não Há Salvação
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“A angústia de ter perdido não supera a alegria de, um dia, 
ter possuído” 

   (Autoria desconhecida) 

Mesmo desencarnado, todos os dias, dou graças pelas maravilhas 
que conheci na aventura humana. E que ainda conheço, no momento 
de fazer balanços e de reflexões mais profundas. O saldo é generoso 
demais: vivi infinitamente mais alegrias do que tristezas. Foi-me 
dada, penso eu, a bênção de olhar, ver, enxergar, ouvir o mundo e a 
vida com olhos e ouvidos bem abertos.

Tristezas e decepções fazem parte da aventura e – se vistas 
e tidas sem ressentimentos – serviram para enriquecer ainda 
mais a minha vida. Confesso, no entanto, que, ainda hoje, um 
único momento de tristeza amarga meu coração: parte das 
chamadas elites piracicabanas – por preconceito, ignorância ou 
propositalmente – sempre tentou empobrecer as riquezas culturais 
desta terra privilegiada. Ora, que povo e que município tiveram 
tão fortemente uma identidade singular como a piracicabana? E 
símbolos tão claros e evidentes dela?

Fomos a “terra do peixe”, que está em nosso nome. E, por pequenez 
política, permitimos que o nosso rio sagrado fosse profanado. O 
peixe sumiu, mas teima em retornar. E fomos a “terra da boa pinga” 
– o que envergonhava aquela falsa elite, que se acabrunhava, 
também, da nossa singularidade do falar, própria do Vale do Tietê 
Médio, resquício do “nhengatu” paulista. O preconceito foi tanto que 
senhoras da elite, temendo ser vistas como caipiras, trocaram a 
pronúncia do garfo. Para não confundir com “sarto, arto”, o garfo, 
para essa elite, virou “galfo”. 

Fica, aqui, portanto, um pedido muito especial: que a atual e a 
futura juventude não se envergonhem de ser intituladas caipiras. 
E que tenham orgulho em poder ostentar que o dialeto e sotaque 
caipiracicabanos são, hoje, por Decreto-Lei, reconhecidos como 
Patrimônios Imateriais do Município. Que somos ainda a terra 
da cachaça, da caipirinha, do cuscuz, da pamonha, do peixe e do 
escambau. Que assim seja, que assim permaneça. Amém! 

 

Desabafo de um caipira sonhador
Outburst from a dreamer caipira

“The anguish of having lost doesn’t overcome the joy 
of having, one day, possessed” 
                       (Unknown author) 

Even disincarnate, I render my thanks for the wonders I 
experienced my Human adventure. And I still experience them, 
in these times of deeper balances and thoughts. The balance is 
exceedingly generous: I have experienced a lot more joys than 
sorrows. I had been given, I think, the blessing of looking, seeing, 
viewing, hearing the world and life with wide open eyes and ears.

Sorrows and disappointments are part of the adventure, 
and – if seen and experience without resentment – they served 
to further enrich my life. I confess, however, that even today, 
one single moment of sadness embitters my heart: a part of 
the so-called Piracicaban elites – due to prejudice, ignorance 
or deliberately – always tried to impoverish the cultural 
wealth of this ever-privileged land. Now, what people and 
municipality have had such a strong and unique identity as 
Piracicaba? And so clear and evident symbols of that identity?

We were the “land of fish”, as contained in our name. 
And, due to petty politics, we allowed our holly river to be 
profaned.  The fish disappeared, but stubbornly try to enact a 
comeback. And we were the “land of the good pinga (popular 
word for cachaça)” – to the shame of that false elite that also 
felt ashamed for our unique way of speaking, a peculiarity of 
the Medium Tietê Valley, a remnant of the Paulist “nheengatu” 
(general Paulist language of the early colonization times). The 
prejudice was such that ladies belonging to the elite, fearing 
to be taken as caipira, changed the pronunciation of “fork”. To 
avoid confusion with “sarto, arto” (caipira pronunciation, where 
the “L” letter sounds as an “R”), “fork”, to that elite, became “folk”. 

Therefore, I make here e very special request: let current 
and future youth feel not ashamed of being labeled “caipira”. 
And that they stand proud in the knowledge that the 
caipiracicaban dialect and accent are recognized today, by 
Decree-Law, as an Intangible Heritage of the City. We are also 
the land of cachaça, caipirinha, couscous, pamonha, fish and 
a bunch of other stuff. Let it be so, let it remain so. Amen! 



Sem 
limites

para evoluir e
crescer

Com uma zona rural de 114.700 hectares, Piracicaba tem tudo para crescer ainda mais. Conforme 
censo realizado no final de 2016 pela Agtech Valley (incubadora de empreendimentos e novas 
tecnologias da ESALQ/USP), o município conta 38% das ‘startups’ de agronegócio do estado de São 
Paulo e tem mais empresas do ‘universo agro’ que Minas Gerais e Paraná.

De acordo com o levantamento, o país tem 75 ‘startups’ que desenvolvem tecnologias voltadas para 
o campo. Desse total, 37 ficam no estado de São Paulo e 14 delas em Piracicaba, número superior a 
Minas Gerais, que tem 13, e Paraná, com sete. 

Avaliação feita por especialistas, mostra que Piracicaba – mesmo em tempos de 
recessão – vai conseguir dar uma rápida resposta quando a situação do país melhorar, o 
que pode acontecer nos próximos dois anos.

O município tem um poder muito grande para as exportações e para o desenvolvimento 
de tecnologia, como é possível observar com o Parque Tecnológico. A pujança da economia 
piracicabana faz com que a cidade esteja entre as que mais exportam no país, ocupando 
atualmente a 26ª posição, segundo dados do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (ocupa o oitavo lugar no Estado, com movimentação de US$ 
797,76 milhões em mercadorias entre janeiro e junho).

Os atuais índices alcançados pela cidade são bons, indo na contramão do atual cenário 
econômico do país, o que acaba destacando o município em relação aos outros. 

Segundo dados da CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), no primeiro 
semestre de 2017, as indústrias locais atingiram resultados 337% melhores em 
comparação ao mesmo período do ano passado e abriram 1.800 postos de trabalho, 
melhor resultado desde 2013.

O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) revela um crescente 
número de empresas abertas, com mais de 2.500 firmas constituídas no primeiro 
semestre, voltando a gerar emprego com carteira assinada, com saldo positivo de 148 
vagas de janeiro a junho, enquanto a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) 
registra que o crescimento no número de empresas abertas no município tem oscilado 
entre 2,4% e 3,6% nos últimos três anos, mostrando uma Piracicaba pujante e dinâmica.

PIRACICABA

Número de Habitantes
364.571 pessoas
População residente em 2017 (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
PIB
R$ 56.745,39 per capita
Distância da Capital
164 Km

Tudo que se planta, dá (riqueza que vem da terra)

86.000
hectares de área cultivada

42,7%
área ocupada pela cana-de-açúcar

Área Territorial
1.378.069 Km2
Faz limites com as cidades de Rio Claro, Limeira, Santa Bárbara 

D´Oeste, Laranjal Paulista, Iracemápolis, Anhembi, São Pedro, 
Charqueada, Rio das Pedras, Tietê, Capivari, Conchas, Santa Maria 
da Serra, Ipeúna e Saltinho

GPS 22° 43’ 30” S, 47° 38’ 56” W

Foto: Real Drone Imagens Aéreas
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Em Educação
(Ranking Nacional)

1º
(Na síntese de indicadores sobre Piracicaba consta que o destaque da cidade é na área da educação, porque o município 
passou da 22ª posição em 2005, com índice 0,442, para o primeiro posto, com índice 0,645).
Os notáveis avanços na educação tiveram início em 2004, no primeiro mandato do prefeito Barjas Negri. Naquele ano, havia 
16.979 alunos de 0 a 10 anos matriculados nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e de Ensino Fundamental 
(EMEF). Hoje, são 33.154 crianças matriculadas - 16.526 na educação infantil e 16.628 no ensino fundamental.
Houve um crescimento também no número de escolas. Em 2004, existiam 39 escolas de educação infantil em 
funcionamento, hoje são 87 unidades. Ne mesmo ano, havia 19 escolas de ensino fundamental, e em 2017 o número 
é de 46. Um aumento de 75 escolas em 14 anos. O número de professores também teve um crescimento significativo. 
Saltou de 600 em 2004 para 2.540 efetivos, além dos 266 substitutos em 2017.
Os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) confirmam a crescente trajetória da qualidade 
do ensino fundamental municipal em Piracicaba.  A média do IDEB em Piracicaba passou de 4,6 em 2007 para 5,6 em 
2009; foi de 5,9 em 2011 para 6,3 em 2013 e alcançou 6,5 em 2015. Valor que supera a meta projetada pelo MEC 
(Ministério da Educação) para a cidade em 2019.
O Plano Nacional de Educação (PNE) previa na Meta 1 universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 
crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 
50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE, ou seja, até 2024.  Piracicaba já cumpriu essa meta. 
O município atende todas as crianças de 4 e 5 anos, e de acordo com o censo de 2015, mais de 52% das crianças do 
município de 0 a 3 anos estão matriculadas nas escolas.

do BRASIL na área de Saúde

21ª(Em relação à saúde, a cidade ocupava o 36º lugar há dois anos, com índice 0,535, e em 
2015 chegou à 21ª posição, devido ao índice de 0,630). A consultoria analisou nesse indicador 

as taxas de mortalidade prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), no qual 
a cidade ficou na 45ª colocação entre as 100 maiores – e de mortalidade infantil (por mil 

nascidos vivos), na 30ª posição; cobertura das equipes de atenção básica (36ª) e a proporção de 
nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal (14ª).

do BRASIL em Infraestrutura 
e Sustentabilidade

7ª Em relação a infraestrutura e sustentabilidade, o município subiu do 12º lugar em 2005, quando teve índice 
0,818, para o 7º, com índice 0,948. No indicador de saneamento e sustentabilidade, o município está na 
primeira colocação em índice de esgoto tratado, com 100% de tratamento do efluente que é coletado. O 
estudo avaliou ainda o atendimento das redes de água (24ª posição) e de esgoto (7ª posição).

do BRASIL em Segurança

22ªEmbora ocupe uma posição privilegiada em termos de Brasil, a baixa em Piracicaba 
foi no quesito segurança, já que em 2005 a cidade ocupava a 17ª colocação do ranking 

(índice 0,850) e dez anos depois passou para a 22ª posição (índice 0,855).

Educação, orgulho do piracicabano
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Piracicaba lidera o ranking nacional em educação, destacando-se, ainda, como a segunda melhor cidade 
do país e a primeira do Estado de São Paulo para se viver, conforme atesta o índice ‘Desafios da Gestão 
Municipal’, publicado em 2017.
Os estudos elaborados pela Macroplan – Prospectiva Estratégia & Gestão, com o apoio do MBC (Movimento 
Brasil Competitivo), indicam que Piracicaba é – nos quesitos educação e cultura, saúde, segurança, 
saneamento e sustentabilidade – A SEGUNDA MELHOR CIDADE DO BRASIL E A PRIMEIRA DE SÃO PAULO, 
superando, também, as capitais de todos os estados brasileiros. 
Foram avaliados municípios com mais de 266 mil habitantes, levando-se em consideração os últimos 10 
anos, e os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o índice foram divididos em 35,3% para educação 
e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança.
O ranking foi formado por índice que vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 melhor é a condição 
de vida na localidade. A primeira posição da lista resultante do estudo é ocupada por Maringá (PR).
As terceira, quarta e quinta colocações, assim como Piracicaba, são paulistas: São José do Rio Preto, São 
José dos Campos e Franca, respectivamente.

1ª melhor cidade do Estado e 2ª melhor do Brasil

Melhor cidade do Estado de São Paulo

1ª
Segunda melhor cidade do Brasil

2ª AS 10 MELHORES CIDADES DO BRASIL
RANKING MUNICÍPIO UF ÍNDICE

1º Maringá PR 0,731

2º PIRACICABA SP 0,721

3º São José do Rio Preto SP 0,719

4º São José dos Campos SP 0,715

5º Franca SP 0,707

6º Campinas SP 0,706

7º Jundiaí SP 0,703

8º Limeira SP 0,699

9º Curitiba PR 0,696

10º
Sorocaba SP 0,691

Ribeirão Preto SP 0,691

AS 10 MELHORES CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO
RANKING MUNICÍPIO UF ÍNDICE

1º PIRACICABA SP 0,721

2º São José do Rio Preto SP 0,719

3º São José dos Campos SP 0,715

4º Franca SP 0,707

5º Campinas SP 0,706

6º Jundiaí SP 0,703

7º Limeira SP 0,699

8º
Sorocaba SP 0,691

Ribeirão Preto SP 0,691

10º Santos SP 0,689

Dados estatísticos: Pesquisa Macroplan, 2017

Foto: Real Drone Imagens Aéreas

Piracicaba ganha Selo Município Verde Azul pelo segundo ano consecutivo
Piracicaba obteve a certificação e o selo Município Verde Azul pelo segundo ano consecutivo, 2015 e 2016, com pontuação superior a 80,0.
Criado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município Verde Azul 
(PMVA) tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, 
Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental 
e Conselho Ambiental. A avaliação de 2017 será anunciada no primeiro trimestre de 2018.



A vocação de Piracicaba para o conhecimento nasce com as suas próprias origens. No “Quadro Estatístico a Província de São 
Paulo”, de 1836, Piracicaba contava 10.291 habitantes e tinha o maior número de alfabetizados em toda a Província: 395 de 
seus moradores. Itu e Porto Feliz – que tinham respectivamente 11.146 e 11.193 moradores – contavam 166 e 124 pessoas 
alfabetizadas. E Curitiba, com 16.157 habitantes, tinha apenas 152.

Essa vocação piracicabana, o entendimento da necessidade de educação para o povo, permitiram que, sob a influência dos 
Moraes Barros, passássemos a ser a cidade conhecida como “O Ateneo” e, em seguida, a “A Atenas Paulista”. Esse epíteto, “Atenas 
Paulista”, se deve ao fato de a cidade de São Luiz, Maranhão, ter sido considerada a “Atenas Brasileira”, por seu alto índice de 
alfabetização. Piracicaba é, também, uma das cidades com maiores índices de leituras do Brasil.

96,9%
Índice de alfabetização

A MAIS ALFABETIZADA | ler e escrever: pontos fortes da cidade

3,1%
Taxa de analfabestismo

Bem abaixo da média nacional: 9,37%

Ostenta, desde 2014, o Selo de Município Livre de Analfabetismo, título 
concedido pelo Ministério da Educação aos municípios que atingirem mais 
de 96% de alfabetização entre jovens e adultos de 15 anos ou mais, com 
base nos dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). No Brasil, outras 206 cidades foram contempladas 
com tal honraria. No Estado de São Paulo, apenas 39 dos 645 municípios 
alcançaram o título. 

Selo de Município Livre de Analfabetismo

Levantamento realizado em 2016 pela U. S. News and World Report, envolvendo os Estados Unidos e outros 60 
países, coloca a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ/ USP) na quinta colocação. Os indicadores 
avaliados foram: ciências dos alimentos e nutrição, atividades de horticultura, agronomia e produtos lácteos. 
CINCO ESTRELAS - O Guia do Estudante, um dos principais veículos de publicação de Instituições de Ensino Superior do 
Brasil e de avaliação de cursos superiores de bacharelado e licenciatura, informa, em sua edição de outubro de 2017, que 
todos os cursos ministrados pela ESALQ – Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental – atingiram seu nível mais alto, conquistando o número 
máximo de estrelas. O sétimo e novo curso oferecido pela Esalq, o de Administração, ainda não passou por avaliação.

ESALQ, exemplo para o mundo

5*
Nível máximo em ensino

5ª
melhor do MUNDO
Em Ciências Agrárias

ESALQ

Um dos números mais surpreendentes, capaz de mostrar a rápida alteração dos hábitos e necessidades urbanas de Piracicaba, é o que se 
refere à quantidade de veículos existentes na cidade, ao longo das décadas. Na de 1940, com 25.374 habitantes, Piracicaba contava 561 
automóveis, 638 caminhões, 531 carroças, 3 ônibus e 6 motocicletas. Na década de 1960, os números indicavam 7.417 veículos para uma 
população de 140 mil pessoas. Em 1975, segundo o Ciretran, foram 25.031 veículos licenciados; em 1980, 48.646; em 1996, 96.555; e, 
em 2014, conforme números do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, divulgados no mês outubro, contabilizava uma frota de 
282.939 veículos, entre leves (automóveis, motos e similares) e pesados (ônibus, caminhões, tratores e similares).
Conforme previsão da Semuttran – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a frota deverá encerrar o ano de 2017 com mais de 300 
mil veículos. A estimativa tem como base o número de novos emplacamentos diários feitos pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e 
dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), cujo levantamento mais recente, feito em janeiro, indicava a existência de 
298,7 mil veículos registrados em Piracicaba, número maior do que a quantidade de pessoas com idade para dirigir (são 283,3 mil indivíduos 
com mais de 18 anos em Piracicaba, o que resulta em 1,06 veículos por pessoa).
E o futuro? Mais do que um indicador de força econômica, o crescimento da frota consiste numa grande preocupação. O congestionamento se aproxima 
a mais de 300 Km p/hora e Piracicaba necessita, com urgência, de um novo plano de mobilidade, com propostas adequadas às novas tecnologias.

1º
Piracicaba é eleita, em 2017, pela ABES (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), a primeira 
cidade em saneamento, em relação à universalização das 
cidades brasileiras. Foram pesquisados 231 municípios 
com mais de 100 mil habitantes nos itens abastecimento 
de água, coleta de esgoto e de lixo, tratamento de 
esgoto e destinação de resíduos. Confirma-se, assim, no 
250º aniversário de fundação o reconhecimento de ser, 
Piracicaba, uma cidade especial.

em saneamento
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De 531 carroças, em 1940, para 300 mil veículos em 2017

300.000
veículos em 2017
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250 ANOS | Poder Executivo

Nascido em 8 de dezembro de 1950, em São Paulo, é prefeito de Piracicaba quando o município comemora os seus 
250 anos. Economista e professor, conta com um vasto currículo de gestão política: já administrou a cidade por dois 
mandatos consecutivos, de 2005 a 2012, e atuou como vereador (1989-1992), secretário municipal (Educação, em 
1979-1982, e de Planejamento, (1993-1994), secretário estadual (Habitação, na gestão Geraldo Alckmin) e, também, 
como ministro da Saúde, em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi eleito com 120.412 votos (68,2% 
dos válidos), em 2004; reeleito com 173.108 votos (88% dos válidos), em 2008, e reconduzido ao terceiro mandato 
com 132.161 votos (70,31% dos válidos), em 2016.

Barjas Negri, o prefeito nos 250 anos

Empresário e professor universitário. É formado em Ciências 
Contábeis e em Administração de Empresas. Tem curso de 
pós-graduação em Finanças das Empresas e mestrado em 
Contabilidade (USP). Godoy já foi presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e, também, do 
Arranjo Produtivo do Álcool (APLA). Participou e coordenou 
a elaboração do Plano de Governo do prefeito Barjas Negri 
para o exercício 2009/2012. Godoy, no segundo mandato 
do prefeito Barjas Negri, assumiu a Secretaria Municipal de 
Governo, cargo que exerceu até junho de 2016.

José Antonio de Godoy, vice

AUTORIDADES EXECUTIVAS DE PIRACICABA DURANTE OS 250 ANOS
Antonio Corrêa Barbosa Sem Referência Capitão Povoador
Carlos Bartolomeu de Arruda Sem Referência Sargento Mor
Joaquim de Meira Siqueira Sem Referência Capitão Mor
Francisco Franco da Rocha Sem Referência Capitão Comandante
Domingos Soares de Barros Sem Referência Capitão Mor
Ignácio de Almeida Lara 1822 Alcaide
João José da Silva 1823 Juiz Ordinário
Manoel de Toledo Silva 1824 Juiz Ordinário
Joaquim de Almeida Lima 1825 Juiz Ordinário
Joaquim Antonio da Silva 1826 Juiz Ordinário
José Joaquim da Silva 1827 Juiz Ordinário
José Vaz Pirão 1828 Juiz Ordinário
Miguel Antonio Gonçalves 1829 Juiz Ordinário
Manoel Duarte Novais 1830 Juiz Ordinário
Carlos José Botelho 1831 Juiz Ordinário
Francisco José Machado 1832 Juiz Ordinário
José Alvares de Castro 1833 Juiz Ordinário
Antonio Fíuza de Almeida 1834 Juiz Ordinário
Francisco José Machado 1835/1837 Prefeito
Manoel de Toledo Silva 1838/1839 Prefeito
Paulo Pinto de Almeida 1890 Intendente
Francisco Rocha 1890 Intendente
Adolpho Corrêa Dias 1891 Intendente
Adolpho A. Narby Vasconcelos 1892 Intendente
Joviniano Reginaldo Alvim 1893 Intendente
Joaquim Sampaio 1893/1898 Intendente
Aquilino José Pacheco 1899/1900 Intendente
Paulo Moraes Barros 1900/1901 Intendente
Aquilino José Pacheco 1901 Intendente
Manoel Ferraz de Camargo 1902/1903 Intendente
Aquilino José Pacheco 1904 Intendente
Fernando Febeliano da Costa 1905/1913 Prefeito
Antonio A. de Barros Penteado 1914/1915 Prefeito
Antonio Corrêa Ferraz 1916 Prefeito
Fernando Febeliano da Costa 1917/1925 Prefeito
Coriolano Ferraz do Amaral 1926 Prefeito
José Barbosa Ferraz 1927 Prefeito
Eduardo Costa Sampaio 1928 Prefeito
José Rodrigues de Almeida 1929/1930 Prefeito
Luiz Dias Gonzaga 1930/1931 Prefeito
Benedito Rodrigues de Morais 1931/1932 Prefeito
Luiz Dias Gonzaga 1932 Prefeito
Ignácio da Cunha Caldeira 1932/1933 Prefeito
Joaquim Norberto de Toledo 1934/1936 Prefeito
Luiz Dias Gonzaga 1936/1938 Prefeito
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto 1938/1940 Prefeito
José Vizioli 1941/1943 Prefeito
Jorge Pacheco Chaves 1943/1945 Prefeito
Bento Luiz Gonzaga Franco 1945/1946 Prefeito
Antonio M. Belmudes de Toledo 1946 Prefeito
Bento Luiz Dias Gonzaga Franco 1947 Prefeito
Frederico Ferraz Orsi 1947 Prefeito
Osvaldo Machado Cardoso 1947 Prefeito
Eurico Jaime Guerra 1947 Prefeito
Geraldo Pinto de Toledo 1947 Prefeito
Luiz Dias Gonzaga 1948/1950 Prefeito
Aldrovando Fleury P. Corrêa 1951 Prefeito
Samuel de Castro Neves 1952/1955 Prefeito
João Basílio 1955 Prefeito
Luciano Guidotti 1956/1959 Prefeito
Francisco Salgot Castillon 1960/1962 Prefeito
Manoel Rodrigues Lourenço 1962 Prefeito
Emílio Sebe 1962 Prefeito
Alberto Coury 1963 Prefeito
Luciano Guidotti 1964/1968 Prefeito
Nélio Ferraz de Arruda 1968/1969 Prefeito
Francisco Salgot Castillon 1969 Prefeito
Cassio Paschoal Padovani 1969/1972 Prefeito
Homero Paes de Athayde 1972/1973 Prefeito
Adilson Benedito Maluf 1973/1977 Prefeito
João Herrmann Netto 1977/1982 Prefeito
José Aparecido Borghesi 1982/1983 Prefeito
Adilson Benedito Maluf 1983/1988 Prefeito
José Machado 01/01/1989 a 31/12/1992 Prefeito
Antonio Carlos de Mendes Thame 01/01/1993 a 31/12/1996 Prefeito
Humberto de Campos 01/01/1997 a 31/12/2000 Prefeito
José Machado 01/01/2001 a 31/12/2004 Prefeito
Barjas Negri 01/01/2005 a 31/12/2008 Prefeito
Barjas Negri 01/01/2009 a 31/12/2012 Prefeito
Gabriel Ferrato dos Santos 01/01/2013 a 31/12/2016 Prefeito
Barjas Negri 01/01/2017 a 31/12/2020 Prefeito
Nota: A partir de 1839 o Presidente da Câmara exerce as Funções Executivas. Este Sistema perdurou até a Proclamação da República. 
É impossível precisar seus nomes porque eles se revesaram, constantemente, no Cargo.
Fontes: CARRADORE, Hugo Pedro. Retrato das Tradições Piracicabanas (história e folclore). Piracicaba: Instituto Histórico e Geográfico de 
Piracicaba, 1998. Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP.
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250 ANOS | Poder Executivo

SECRETARIADO DO GOVERNO | gestão 2017-2020

Jorge Akira Kobayaski
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

José Otávio Machado Mentem
Secretário de Defesa do Meio Ambiente

Pedro Antonio de Mello
Sec. de Saúde e de Esportes, Lazer e Atividades Motoras

Rosângela Maria Rizzolo Camolese
Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo

Waldemar Gimenez
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Carlos Eduardo Luccas Castro
Diretor-Presidente da Rádio Educativa FM

João Manoel dos Santos
Presidente da Empresa de Desenvolvimento Habitacional

José Rubens Françoso
Presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto

Lucineide Aparecida Maciel Corrêa
Comandante da Guarda Civil de Piracicaba

Maria de Lourdes Valentini
Diretora do Centro de Comunicação Social

Milton Sérgio Bissoli
Procurador Geral do Município

Antonio Carlos Copatto
Diretor-executivo da Fundação Municipal de Ensino

Pedro Celso Rizzo
Presidente do Ipasp 

Ângela Maria Cassavia Jorge Corrêa
Secretária Municipal de Educação

Arthur A. A. Ribeiro Neto
Secretário Municipal de Obras/ IPPLAP

Camilo Antonio Barioni
Secretário Municipal de Transportes Internos

Eliete Nunes
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Erotides Gil Bosshard
Secretário Municipal de Administração

Evandro Evangelista
Secretário Municipal de Trabalho e Renda

Fotos: Assessoria de Comunicação/ Prefeitura Municipal

Piracicaba iniciou 2017 com menos Secretarias Municipais. A Saúde se uniu à Secretaria 
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; o Turismo à Secretaria Municipal da Ação Cultural; 
o IPPLAP - Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba à Secretaria Municipal de 
Obras; e a de Governo ao Desenvolvimento Econômico. Para mais informações sobre a gestão 
municipal de Piracicaba acesse http://www.piracicaba.sp.gov.br

Os secretários municipais nos 250 anos

Sandra Regina Bonsi Negri
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Miromar Aparecido Rosa
Chefe de Gabinete



250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO
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250 ANOS | Poder Legislativo
PODER LEGISLATIVO  | gestão 2017-2020

Jonson Sarapu de Oliveira (PSDB)
Vereador

José Aparecido Longatto (PSDB)
Vereador

Laércio Trevisan Júnior (PR)
Vereador

Lair Braga (SD)
Vereador

José Marcos Abdala (PRB)
Vereador

Nancy Aparecida Ferruzi Thame (PSDB)
Vereador

Osvaldo Airton Schiavolin (PSDB)
Vereador

Paulo Roberto de Campos (PSD)
Vereador

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (PRB)
Vereador

Paulo Eduardo Seade Serra (PPS)
Vereador

Rerlison Teixeira de Rezende (PSDB)
Vereador

Wagner Oliveira (PHS)
Vereador

Adriana Cristina Sgrigneiro Nunes (PPS)
Vereador

Aldisa Vieira Marques (PPS)
Vereador

Ary de Camargo Pedroso Jr. (SD)
Vereador

Carlos Gomes da Silva (PP)
Vereador

Dirceu Alves da Silva (SD)
Vereador

Gilmar Rotta (PMDB)
Vereador

Isac Alves de Souza (PTB)
Vereador

Matheus Antonio Erler (PTB)
Presidente/ Biênio 2017-2018

Ronaldo Moschini da Silva (PPS)
Vice-Presidente/ Biênio 2017-2018

Pedro Motoitiro Kawai (PSDB)
1º Secretário/ Biênio 2017-2018

André Gustavo Bandeira (PSDB)
2º Secretário/ Biênio 2017-2018

166 167

Composta por 23 parlamentares, as 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal 
de Piracicaba são realizadas às segundas 
e quintas-feiras, sempre a partir das 
19h30, e transmitidas ao vivo pela TV 
Câmara, que pode ser sintonizada nos 
canais 60.1 (UHF digital) e 8 (Net, a 
cabo local) ou pelo site da Câmara: 
www.camarapiracicaba.sp.gov.br/tv

Acompanhe os 
parlamentares 
pela TV Câmara
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250 ANOS | Poder Judiciário

168

Dr. Eduardo Velho Neto
1ª Vara Cível de Piracicaba

Dr. Lourenço Carmelo Tôrres
3ª Vara Cível de Piracicaba

Dr. Luiz Roberto Xavier
4ª Vara Cível e do Júri e das Execuções Criminais

Piracicaba comemora 250 anos com o projeto de construção de um novo Fórum, na Cidade Judiciária, em área de 20 
mil metros quadrados, doada pela prefeitura, na região do bairro Taquaral.
Hoje, o Fórum de Piracicaba está concentrado em três prédios, sendo que, com o novo projeto, passará a ocupar um só, 
já construído, com previsão de ter mais espaço para não precisar de ampliação. O prédio atual foi projetado no início 
da década de 1980 e já tem 32 anos de funcionamento, não comportando mais a demanda atual.

Cidade Judiciária

Dr. Mauro Antonini
5ª Vara Cível de Piracicaba

Dr. Rogério Sartori Astolphi
6ª Vara Cível de Piracicaba

Dra. Ana Cláudia Madeira de Oliveira
1ª Vara Criminal de Piracicaba

Dra. Flávia de Cassia Gonzales de Oliveira
2ª Vara Criminal de Piracicaba

Dr. Rodrigo Pares Andreucci
3ª Vara Criminal de Piracicaba

Dra. Gisela Ruffo (interina)
4ª Vara Criminal de Piracicaba

Dra. Fabíola Helena de Paula R. Lucato
1ª Vara da Família e das Sucessões 

Dr. Pedro Paulo Ferronato
2ª Vara da Família e das Sucessões 

Dr. José Fernando Seifarth de Freitas
3ª Vara da Família e das Sucessões 

Dr. Rogério de Toledo Pierri
1ª Vara da Infância e da Juventude 

Dr. Ettore Geraldo Avolio
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal 

Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Diretor do Fórum e da 2ª Vara Cível 

Dr. Wander Pereira Rossette Júnior
Vara da Fazenda Pública

Dr. Luiz Antonio Cunha
Vara do Jurí e Execuções 

JUÍZES AUXILIARES: Fabiola Giovanna Barrea (1º Juiz Auxiliar), Gisela Ruffo (2º Juiz Auxiliar), Maurício Habice (3º Juiz Auxiliar), Heloisa Margara da Silva Alcântara (4º Juiz Auxiliar), Miriana Maria Machado Lima 
Maciel (5º Juiz Auxiliar) e Guilherme Lopes Alves Lamas (6º Juiz Auxiliar)



1 de agosto de 2017

Sesmaria da margem esquerda do rio

A comemoração oficial dos 250 anos de Piracicaba teve início às 9 horas, na Praça José Bonifácio, com um ato cívico envolvendo as 
autoridades dos Três Poderes e representantes de instituições do município, oportunidade em que o prefeito Barjas Negri recebeu das 
mãos de Valdiza Caprânico, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, uma cópia da escritura original de compra e 
venda da sesmaria da margem esquerda do rio.

Piracicaba comemora seus 250 anos com uma jovialidade invejável. Sempre com o olho voltado ao futuro, 
sem abrir mão da preservação de sua riquíssima história, mantendo e valorizando seu patrimônio cultural, 

revitalizando-os, com continuidade. Prova disto são as constantes restaurações de prédios e galpões no 
Engenho Central e o reconhecimento oficial do dialeto e sotaque caipiracicabanos como Patrimônio Imaterial do 
Município. Com uma gestão voltada ao hoje e amanhã, mas sem se esquecer a de ontem, a programação festiva 

reuniu todos os segmentos, envolvendo toda a população. Parabéns, Piracicaba. Parabéns, Caipiracicabanos. 

O ato cívico contou com as presenças da banda da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx), formada por 25 músicos; de apresentações 
de alunos de escolas municipais; do Tiro de Guerra de Piracicaba, da 
Polícia Militar, da Guarda Civil e de grupos de escoteiros. 

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 F
uz

et
i E

lia
s

170

250 ANOS | Festas & Eventos



MARCO DOS 250 ANOS | Engenho Central
Piracicaba foi brindada com um novo monumento - comemorativo aos 250 anos - instalado 

próximo ao Marco de Fundação da cidade, no interior do Engenho Central. Um novo paisagismo, 
desenvolvido pelo setor de obras ambientais da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(SEDEMA), no entorno da área, foi outro presente à cidade.  

Entre as melhorias, a recuperação do piso original de tijolos e plantio de cinco palmeiras 
Washingtonia e algumas espécies de herbáceas, como lírio São José (Hemerocallis Flava Linn), 
coração roxo (Sctcreasea Purpúrea) e formio (Phormum Tenax), dando destaque para aquela área 
localizada próxima à Ponte Estaiada “Dr. Aninoel Dias Pacheco”. 

1 de agosto de 2017

Celebração tripla no Engenho Central
Três eventos marcaram o primeiro dia de comemorações, no Engenho Central, na área do 

marco da fundação da cidade (com entrada pela passarela Estaiada ou pela ponte do Morato): os 
lançamentos do selo comemorativo alusivo à data (pelos Correios) e do carimbo pela Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e inauguração do marco de aniversário de 250 anos.

O prefeito Barjas Negri recebe o Selo Comemorativo aos 250 anos das mãos do presidente da Empresa de Correios e 
Telégrafos, Guilherme Campos. A seguir, é agraciado com a Medalha do Núcleo MMDC Voluntários de Piracicaba por 
Edson Rontani Jrunior, presidente do Núcleo e diretor do IHGP – Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.

Selo e Carimbo comemorativos aos 250 anos
O logotipo oficial para as comemorações do aniversário, desenvolvido pelo publicitário Fábio 

Grecchi, após concurso promovido pela Prefeitura, serviu como modelo para a impressão do selo (pelos 
Correios) e criação do carimbo (ação da ACIPI – Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), 
lançados no dia 1º de agosto, em cerimônia que contou com as presenças do prefeito Barjas Negri 
e do presidente da ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), Guilherme Campos, no Engenho Central.

Durante a obliteração (ato de carimbação) do selo personalizado, Guilherme Campos ressaltou 
a satisfação da empresa em poder contribuir com a divulgação do nome de Piracicaba, por meio do 
selo dos 250 anos, tanto em todo o país quanto no exterior. Durante o ato solene, Barjas recebeu 
de Guilherme Campos uma réplica do carimbo e um quadro de vidro com o selo.
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1 de agosto de 2017

A exposição Piracicaba: Lendas, Cantos e Encantos – 250 Anos pôde ser conferida na praça José Bonifácio, 
das 10h às 16h, composta por 120 obras produzidas por alunos da Rede Municipal de Ensino – educação 
infantil e ensino fundamental.

As escolas receberam uma placa de fibra de madeira com dimensões 40cm x 50cm x 0,3cm e tiveram total 
liberdade para escolherem o tema – alusivo à cidade – e o estilo da técnica que utilizariam na obra. O trabalho 
foi feito por crianças de 3 meses a 10 anos de idade, com a ajuda de professores e funcionários das unidades.

LENDAS, CANTOS E ENCANTOS | artes de alunos

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias Banquete Presidencial: Vida Pública, Vida Privada

A exposição “Banquete Presidencial: Vida Pública, Vida 
Privada”, realizada de 1º de agosto a 1º de setembro 
no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, 
também fez parte das comemorações aos 250 anos. 

Fruto de uma parceria entre o Museu Prudente de Moraes 
e o Centro Estadual de Educação Paula Souza, de São 
Paulo, e com curadoria das técnicas em museologia Ligia 
Marrach, Marta Mendonça, Raíssa Marcondes, Stefanie 
Moysés e Tainan Torquete, orientadas pela museóloga 
Cecília Machado, coordenadora do curso, a mostra teve 
como mote o banquete que o então presidente Prudente 
de Moraes ofereceu ao seu sucessor, Campos Sales, em 
1898, apresentando aspectos da vida pública e particular 
dos dois políticos, a amizade entre os eles desde o período 
de faculdade, a relação que cada um tinha com os ideais 
republicanos e suas respectivas importâncias para a 
consolidação da República brasileira. Como todo banquete 
da elite, seguiu o padrão de elegância e sofisticação 
que as regras de etiqueta do período impunham para o 
modelo de serviço à francesa, vistos no menu pertencente 
ao acervo do museu municipal. 

A exposição contou com o cardápio original do banquete 
e com cenografia trazida pelas técnicas em museologia 
composta por peças de representação da mesa de jantar, 
contendo cadeiras, pratos e talheres alusivos ao evento.

LENDAS, CANTOS E ENCANTOS - Pontos turísticos de Piracicaba, como o Rio, Engenho Central e o 
Mirante; símbolos da cidade como o XV, o Peixe e a Sapucaia; e bairros como os de Monte Alegre, 
Vila Olímpia e Tanquã foram alguns dos temas retratados pelos alunos na exposição, nas técnicas 
de colagem, pintura, fotografia, tecido, textura, mosaico, dobradura, entre outras.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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1 de agosto de 2017

Sessão Solene na Câmara de Vereadores

A sessão solene especial pelos 250 anos de Piracicaba realizada pela Câmara de Vereadores, 
sob a presidência de Matheus Erler, no dia 1º de agosto, lotou o Salão Nobre da Casa de Leis. 

O ponto alto da cerimônia foram as entregas da Medalha dos 250 anos aos representantes dos 
Trê Poderes, prefeito Barjas Negri (PSDB), pelo Executivo; juiz Marcos Douglas Velozo Balbino 
da Silva, diretor do Fórum da Comarca de Piracicaba, pelo Judiciário, e Matheus Erler, pelo 
Legislativo. Políticos com projeção nacional e internacional também foram condecorados: Antonio 
Carlos de Mendes Thame, deputado federal; Roberto Morais, deputado estadual; José Luiz Ribeiro, 
secretário estadual de Trabalho e Renda; e Fausto Longo, senador do Parlamento Italiano.

A medalha foi entregue ainda a entidades representativas do município - Associação Comercial 
e Industrial de Piracicaba (Acipi), Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba (Conespi), 
Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (Coplacana), Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), Fundação Municipal de Ensino (Fumep), Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Metal-Mecânica 
de Piracicaba e região (Simespi) e Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). Eleito pelos 
colegas de profissão, o contador Charles Semmler, diretor do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba 
(Sicop) e do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis em Piracicaba (Sescon), recebeu o título 
de Contabilista do Ano, homenagem que é feita sempre no dia do aniversário do município. 

Janelas do Tempo
A mostra ‘Janelas do Tempo’ exibiu imagens de fotojornalistas da cidade, retratando as 

mudanças da paisagem urbana de Piracicaba ao longo das décadas. A exposição, de caráter 
itinerante, foi uma realização da Câmara de Vereadores de Piracicaba, em parceria com a ACIPI 
– Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Idealizada pelos repórteres fotográficos 
Davi Negri e Fabrice Desmonts, a mostra contou também com as participações de Alessandro 
Maschio, Amanda Vieira, Antônio Trivelin, Bolly Vieira, Christiano Diehl, Claudio Coradini, Del 
Rodrigues, Justino Lucente, Marcelo Germano, Mateus Medeiros, Paulo Alcides Tibério (Pauléo) 
e Paulo Ricardo dos Santos, num total de 46 obras expostas (ver registro da Mostra em caderno 
especial, nas páginas 68 a 77).

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Missa em Ação de Graças
Presidida pelo monsenhor Ronaldo Francisco Aguarelli, 

vigário geral da Diocese de Piracicaba e pároco da Catedral 
de Santo Antônio, a Missa de Ação de Graças pelos 250 anos 
de Piracicaba reuniu os demais padres das 28 paróquias 
instaladas no município.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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1 de agosto de 2017

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

A 11ª versão da Festa Véu da Noiva, evento idealizado e organizado pela Associação Cultural Véu da 
Noiva, fundada em 2016, com o apoio do Conselho de Pastores de Piracicaba e composto por membros 
de diversas denominações evangélicas da cidade, foi realizada no dia 1º de agosto no Grande Pátio 
Engenho Central, com temas abordando contextos bíblicos e culturais da cidade, com muita música, 
dança e apresentação da peça teatral ‘Véu da Noiva’.

Dedicada aos 250 anos de aniversário da cidade, o evento contou com uma praça de alimentação, com 
barracas montadas por entidades assistenciais, como Casa das Meninas dos Olhos de Deus, Creche Amas, 
Associação Compaixão, entre outras.

Segundo Saulo Stratico Jardim, presidente do Conselho de Pastores de Piracicaba, o Véu da Noiva é 
um momento de comunhão e de reflexão sobre temas importantes por meio da arte, além de abençoar 
entidades sociais da cidade. Os alimentos arrecadados na entrada do público foram destinados ao Banco 
de Alimentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piracicaba.

FESTA VÉU DA NOIVA | música, dança e teatro
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TEATRO | Lugar onde o peixe para
A apresentação da peça ‘Lugar Onde o Peixe Para’, com entrada gratuita, no Teatro Erotides de 

Campos, no Engenho Central, pelo grupo Andaime (do Teatro UNIMEP), foi um dos pontos altos do 
calendário em comemoração aos 250 anos de Piracicaba.

Em cartaz há mais de 20 anos (estreou em 1996), a peça – com roteiro e direção de Carlos 
ABC e textos do próprio grupo – retrata o universo caipiracicabano, mesclando lendas, folclore 
e cultura popular: a lenda do rio, Nhala Seca, o Turco que come crianças, a Festa do Divino, o 
Cururu, Elias dos Bonecos e piadas de pescadores fazem parte do espetáculo, que já foi visto em 
mais de 30 cidades de seis Estados brasileiros, por mais de 40 mil pessoas.

A montagem recebeu 48 prêmios e 40 indicações, em oito Festivais Nacionais de Teatro. Foram 
sete prêmios de melhor espetáculo nos festivais de Ponta Grossa (PR), em 1999; Blumenau (SC), 
Rezende (RJ) e Santos (SP), em 1998; São José dos Campos (SP), Santa Bárbara D’Oeste (SP) e 
Pindamonhangaba (SP), em 1997.

O espetáculo foi encenado no Festival Internacional de Londrina (PR) – Filo, em 1998, no Festival 
Internacional de São José do Rio Preto (SP), em 1999 e no Festival de Curitiba (PR), no ano de 2000.

2 de agosto de 2017

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Foto: Marcelo Fuzeti Elias
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2 de agosto de 2017

Piracicaba que eu adoro tanto
Aberta ao público no dia 2 de agosto, a exposição ‘Piracicaba que eu adoro tanto’, com desenhos 

produzidos por alunos da Rede Municipal de Ensino e promovida pelo Instituto Beatriz Algodoal, 
integrou o calendário oficial de festas dos 250 anos de Piracicaba.

Localizado na rua São José, 446, centro da cidade, o Instituto Beatriz Algodoal tem o propósito de 
preservar o patrimônio artístico de Beatriz Algodoal, divulgando a vida e a obra da artista plástica 
piracicabana, bem como a de revelar e incentivar novos artistas piracicabanos.

Realiza exposições, vernissages, encontros, seminários, eventos e publicações de livros, atuando no 
desenvolvimento e divulgação da arte e cultura de Piracicaba e região. 

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias 3 de agosto de 2017

Os 50 anos da FUMEP
Uma exposição fotográfica em comemoração ao cinquentenário da FUMEP – Fundação 

Municipal de Ensino de Piracicaba também integrou a programação festiva dos 250 anos de 
Piracicaba. A mostra ‘FUMEP – 50 Anos de História’, composta por 54 imagens, selecionadas 
por representantes da Fundação e de suas unidades de Ensino, Escola de Engenharia/ EEP e 
seu Centro de Pós-Graduação/GPG, Colégio Cotip e Centro de Educação profissional/ CEPP, teve 
como objetivo ilustrar, com fotos antigas e atuais, a evolução físico-estrutural da entidade 
durante suas cinco décadas de existência.

A Fumep é, atualmente, uma das principais instituições de ensino de Piracicaba e região, 
contribuindo para a formação de milhares de profissionais preparados para fazer a diferença 
no mercado de trabalho. 

O bibliotecário Guilherme Belíssimo, presidente da Comissão dos 50 Anos da FUMEP, enfatizou 
que, além da mostra fotográfica, a programação incluiu ainda exposição e carreata de carros 
antigos, da etapa Sudeste da Copa Baja SAE Brasil, de uma exposição de Artes Plásticas com telas 
produzidas pela APAP – Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos, retratando aspectos pitorescos 
da Fundação, recebimento de Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores, plantio de árvores e 
implantação da Cápsula do Tempo, ocorrida no dia 5 de outubro, data de fundação da FUMEP.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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65º Salão de Belas Artes de Piracicaba

O Salão de Belas Artes de Piracicaba, em sua 65ª versão, comemorou os 250 anos da cidade, com 316 obras inscritas e 98 
selecionadas, expostas, com visitações gratuitas, na Pinacoteca Municipal durante o mês de agosto.

Segundo o diretor da Pinacoteca, Eduardo Borges de Araújo, selecionar obras em um Salão como o Belas Artes de Piracicaba 
exige da Comissão de Seleção e Premiação rigor e imparcialidade. “Com um número expressivo de obras de alto nível inscritas 
de sete Estados brasileiros, a missão do júri – formado por Luís Garcia Jorge, Márcio Alesandri, Osvaldo Piva, Renato Palmuti e 
Ronaldo Lopes de Lima – de selecionar 98 obras para a mostra, não foi nada fácil”, observou. 

A Medalha de Ouro em óleo sobre tela ficou com Zaniboni (Antes da Apresentação); a de Prata, com Bruno Passos (George 
Arias), e a de Bronze, com Ernandes (Uma Casinha na Serra do Luar). 

Os prêmios aquisitivos Prefeitura Municipal de Piracicaba foram conquistados por Jesser Valsacchi (As Correntes da Escravidão Continuam 
as Mesmas), Dulcidio Fernandes (Curva do Rio), F. Silva (Ribeirão Quebra Anzol – 2), Gustavo Schossler (W. Bluesman), Tiago Gabriel 
(Sertanejo), Ari de Góes Jr. (Pela Santa Efigênia e Pátio Concreto), Paulo Tosta (Amélia La Niña), Marcos Sabadin (Um Olhar ao Tempo – 
Retrato de Samuel), enquanto o prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores foi conferido a Marcelo Araújo (Pescaria no Araquá-Mirim) e a 
Medalha Eugênio Luiz Losso, a Benatti (Rancho do Dr. Lula). Em desenho, medalha de prata para Gustavo Schoessler (Filha do Vento e C) 
e a medalha de Bronze, em aquarela, foi conferida a Daniel Favalli (Titânia Dormindo, Nick Botton Dormindo e Puck).

De acordo com Rosângela Camolese, secretária da Ação Cultural e de Turismo do município, o número de obras inscritas mostra 
que o Salão de Belas Artes de Piracicaba tem tradição e prestígio. “Piracicaba, que acaba de completar 250 anos, é referência 
em diversas áreas, como a industrial, a de serviços, a educacional, entre outras, e temos orgulho, também, de sermos referência 
na área cultural. O Salão de Belas Artes é uma prova disso”.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Noite das Tradições embala Piracicaba
A Noite das Tradições integra o projeto Choros & Serestas, que teve início em 1993 e passou a 

contar com a parceria definitiva da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo (SemacTur) 
em 2001. Com o nome de Noite da Seresta, o objetivo inicial do projeto era trazer à tona esse 
gênero musical que deixou marcas profundas na cultura piracicabana, revivendo o romantismo de 
décadas passadas, com a proposta de fomentar a confraternização social e valorizar os músicos e 
cantores de Piracicaba e região.

Em 2012, o projeto passou a ser denominado Noite das Tradições, pelo fato de envolver todos 
os tipos de manifestações ligadas ao folclore, além de festas populares e tradições musicais, como 
moda de viola, samba, cururu, catira e samba-lenço, com edições fixas no Largo dos Pescadores, 
às margens do rio Piracicaba, e outras itinerantes, que ocorrem em diferentes bairros da cidade.

Dois eventos fizeram parte da programação comemorativa aos 250 anos da cidade. O primeiro, 
no dia 4, com moda de viola, no Engenho Central, e o segundo, no dia 18, encontro da Seresta 
250 anos, no Largo dos Pescadores, num retorno ao seu local de origem, atendendo aos pedidos 
da população e dos artistas. 

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

RANCHO DO DR. LULA - Benatti, medalha Eugênio Luiz Losso

GEORGE ARIAS - Bruno Passos, prata UMA CASINHA... - Ernandes, bronze

PESCARIA NO ARAQUÁ-MIRIM - Marcelo Araújo, prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores

ANTES DA APRESENTAÇÃO - Zaniboni, medalha de ouro
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100 Milhas de Piracicaba

As 100 Milhas de Piracicaba escreveram um capítulo inédito em sua história com a realização 
de sua 28ª edição, disputada no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, nos dias 5 e 6 de 
agosto, em homenagem aos 250 anos de Piracicaba.

Organizada pelo ECPA, com supervisão da Liga Paulista de Automobilismo (LPA), a competição 
reuniu no mesmo grid 27 veículos, sendo oito protótipos na categoria Tubular e 18 carros de 
Turismo, que percorreram 78 voltas pelo circuito de 2.100 metros do autódromo, num total de 
160 quilômetros no traçado.

Na categoria Tubular, vitória de Athus Biruel, araraquarense de 20 anos, que se tornou o mais 
jovem piloto a conquistar o bicampeonato da tradicional corrida, seguido, de perto, pela dupla 
local, formada por Dito e Felipe Giannetti, com uma diferença de apenas dois segundos. Entre os 
carros de Turismo, o título ficou com a dupla formada por Rodrigo Stefanini, de Capivari, e pelo 
piracicabano Rodrigo Huidobro.

Antes da largada das 100 Milhas Piracicaba, foi disputada a 50 Milhas de Clássicos, prova 
preliminar com um grid formado por clássicos de competição, que reuniu modelos esportivos, 
ou não, de diferentes épocas e com mais de 30 anos de rodagem. O evento contou ainda com 
uma exposição de carros antigos e passeio pelo circuito, com um Chevrolet 1934 e dois Fords 29; 
corrida de Motonetas (com a participação de Vespas e Lambretas) e um Track Day.

Um dos marcos do automobilismo nacional, a 100 Milhas Piracicaba surgiu nos anos de 1960, 
com uma corrida de kart pelas ruas da cidade, quando contava com a presença de grandes nomes 
como José Carlos Pace e os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi.

“No formato atual, a primeira edição da prova ocorreu em 1984, no bairro Parque Taquaral. 
Depois disso, em 1990, com a inauguração do ECPA no ano anterior, o evento passou a fazer 
parte das comemorações de aniversário da cidade, integrando o calendário oficial de eventos 
do município e do ECPA”, informou Benedito Giannetti Júnior, o Dito, proprietário do autoclube, 
organizador e maior vencedor da prova, com sete vitórias em 28 edições já realizadas.

Fotos: Bruno Lupo

100 MILHAS/ CATEGORIA TUBULAR

Campeão Athus Biruel

Vice Dito e Felipe Giannetti

3º lugar Airton e Gustavo Favoretto

100 MILHAS/ CATEGORIA TURISMO A

Campeão Rodrigo Stefanini e Rodrigo Huidobro

Vice Renato Rattes e Luis Piccolo

3º lugar Luiz Augusto Alves

10 MILHAS/ CATEGORIA TURISMO B

Campeão André Benatti e Alexandre Peppe

Vice Ricardo e Alexandre Morais

3º lugar João Marcelo Gabriel

50 MILHAS DE CLÁSSICOS/ CATEGORIA A

Campeão Ricardo e Rogério Mendes

Vice Mauricio e Rodrigo Bortolo

3º lugar Fábio B. e Carlos A.

50 MILHAS DE CLÁSSICOS/ CATEGORIA B

Campeão Marcelo e Luis Carlos

Vice Claudio e Eduardo Lauand

3º lugar Francisco e Kadan Risso

Os vencedores
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Pira Parade
Em comemoração aos 250 anos, artistas plásticos de Piracicaba presentearam a cidade  

com a exposição ‘Pira Parade’. Inspirada na CowParade (mostra de arte pública internacional 
apresentada nas principais cidades do mundo), o Pira Parade teve o peixe, um de seus principais 
símbolos, como foco central, oportunidade em que 10 esculturas de fibra de vidro – de 1,8 
metro de altura e 1,7 metro de largura – foram customizadas, ao vivo, por consagrados artistas 
locais, como Adriana Frias, Daniel Ponciano, Edu Grosso, Eduardo Borges, Elisângela Mathias de 
Freitas, Erasmo Spadato, Evelin Debei, João Benatti, Marilu Trevisan e Willian Hussar. Organizada 
pelo Shopping Piracicaba, que comemorou 30 anos, as transformações puderam ser conferidas, 
gratuitamente, pelo público, no dia 5 de agosto, na Praça de Eventos Norte.

As obras ficaram expostas no centro comercial até o dia 6 de agosto, e, posteriormente, desfilaram por vários 
pontos da cidade – como sede da Oji, Prefeitura Municipal, Estação da Paulista, Núcleo de Educação Ambiental 
do Parque do Mirante e Câmara de Vereadores – até chegar ao Engenho Central, onde permaneceram de 26 de 
agosto a 12 de setembro durante a realização do 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. UM PEIXE APAIXONADO - Edu Grosso

PIRACICABA - Erasmo Spadotto JARDIM DAS DELÍCIAS - Willian Hussar

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

BRASILEIRO - Eduardo Borges
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OLHO DE PEIXE - Elisângela Mathias de Freitas SENHORA DO UNIVERSO DE MIM - Evelin Debei

PEIXE DO TANQUÃ - Marilu Trevisan

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

PEIXE TURÍSTICO - João Benatti

PEIXE VOADOR - Adriana Frias RISO & PAZ - Daniel Ponciano

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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Celebrar os 250 anos da cidade cantando foi a grande sacada de músicos e cantores de 
Piracicaba, ao promover o Encontro Estadual de Seresteiros, em homenagem às nostálgicas 
serenatas e aos antigos compositores, além de notáveis intérpretes e instrumentistas do 
gênero, como Erotides de Campos, Belmácio Pousa Godinho, Tuffi Elias, Anuar Kraide, 
Cobrinha e Pedro Alexandrino.

Na cumplicidade das estrelas e da lua cheia, o cortejo envolveu artistas e moradores de 
Piracicaba entre ladeiras, travessas e ruas às margens do Rio Piracicaba, até o encontro 
final no Largo dos Pescadores, entoando marchas, ranchos, choros e boleros. No repertório, 
clássicos como Caprichoso, Como é Grande o Meu Amor por Você e As Rosas não Falam.

Nomeado “Serenata, sempre Seresta”, o evento foi idealizado por Roberto Seresteiro 
e organizado pelo SESC de Piracicaba, em parceria com a Irmandade do Divino Espírito 
Santo e Prefeitura de Piracicaba, reunindo seresteiros locais, entre os quais Antonio Carlos 
Fioravante, Toninho Marchini, Thereza Alves, Telma Sturion, Claudio Santini, Carlos Gobet 
e Pitu Protti, e seresteiros das cidades de Atibaia, Rio Claro, Santos, São Carlos, São Paulo, 
Sorocaba, Tatuí e Rio de Janeiro.

Com valores universais, a seresta resulta de tradição que começou em Portugal, descrita 
em 1505 por Gil Vicente na farsa ‘Quem Tem Farelos?’. O ato de cantar canções de caráter 
sentimental à noite, pelas ruas, com parada obrigatória diante das casas das namoradas, 
não tardou a chegar ao Brasil, surgindo como criação das camadas mais humildes dos 
negros e brancos pobres das cidades. Em Piracicaba, ainda no século 19, ela já estava 
presente com as populares menções ao amor, poesia e romantismo.

250 ANOS | Festas & Eventos Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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O espetáculo ‘Uma bruxa diferente – Teatro Sobre Patins’ encantou a criançada nos dias 5, 6, 19 e 20 
de agosto, no Armazém 14, no Engenho Central, com entrada gratuita.

Baseada no texto ‘A Bruxinha Que Era Boa’, escrito em 1958 pela escritora e dramaturga brasileira 
Maria Clara Machado, o espetáculo – uma versão divertida e colorida, com forte ‘pegada’ musical – conta 
a história de bruxas que frequentam a Escola de Maldades da Floresta, de forma leve, com muito humor e 
danças coreografadas sobre patins.

Com direção de Carlos ABC, a peça tem como lema o de não julgar uma pessoa sem realmente conhecê-
la, tema muito atual, num momento em que se discute a diversidade e o respeito incondicional às 
diferenças de etnias, gêneros e opções políticas. Elenco: Bianca Chaddad, Fabio Augusto Maligieri Filho, 
César Augusto Nogueira, Leandro Bonin, Danilo Orlandi, Juliana da Silva Lins, Juliana Augusti, Dani, 
Kamilly Michiatti, Ivan Daniel, Flavia Chaddad, Laís Oliveira e Dafni Fernanda.

BRUXA DIFERENTE | trocando a vassoura por patins
Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Mexa-se Piracicaba
“Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha não parava de subir”. Tal como a música de Eliana, mais de 15 mil pessoas 
‘sacudiram’ o dia todo, durante o “Mexa-se Piracicaba’, evento promovido pela EPTV em parceria com o Sesc e Prefeitura 
Municipal, no dia 6 de agosto, no Engenho Central, com muita música, recreação infantil e atividades de lazer, saúde e serviços.
Enquanto algumas pessoas aproveitaram o dia para cuidar da saúde e bem-estar, outras deram um ‘trato’ no visual (foram 
feitos medição de glicemia, aferição de pressão arterial e massa corpórea, exames de vista, orientações sobre aleitamento 
maternal, nutrição infantil e doenças sexualmente transmissíveis e 800 cortes de cabelo).
A Companhia da Força Tática – Canil do 10 º BPMI, demonstrou três ações rotineiras dos cães policiais Haico e Aruke, 
ambos Belga Molinois de 7 anos, ativos na Polícia Militar, e a equipe do projeto “Mosquito do Bem” marcou presença, com 
orientações e informações sobre a ação que foi desenvolvida com mosquitos geneticamente modificados que combatem 
o transmissor da zika, dengue e chikungunya. Já as crianças contaram com oficinas de artes, apresentações circenses e 
brinquedos de vários tipos.
Para quem gosta de música e dança, as opções foram muitas: apresentação da banda União Operária, chorinho com o grupo 
Água de Vintém, samba de raiz na voz de Patrícia Ribeiro, moda de viola com Fernando e Gilberto, música clássica e popular 
brasileira com a Orquestra de Metais do projeto Jovens Músicos, e o melhor do pop rock nacional e internacional, com a banda 
Republicados. E para fechar com chave de ouro, a produção do evento preparou uma chuva de fogos.

Os principais atletas de canoagem do Estado de São Paulo invadiram Piracicaba, no dia 6 de agosto, para a realização da 
primeira etapa do Campeonato Paulista de Canoagem Slalom Dual, na lagoa do Parque da Rua Porto.
Promovida pela Federação Paulista de Canoagem, com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Selam (Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), a competição – dedicada aos 250 anos da cidade – contou com a 
participação de 120 atletas.
A Associação de Canoagem de Piracicaba (ASCAPI), com o maior número de participantes, teve representantes em todas as 
categorias, alcançado o pódio na categoria menor, com o atleta Vinicius Calefo Assarice, que – com um ritmo intenso e técnica 
apurada – superou Cássio Gama, da cidade de Tibagi/PR. Na categoria Canoa, Bruno Cataldo obteve o vice-campeonato, após 
acirrada disputa com Cassiano Alfredo Vieira, de São José do Rio Pardo/SP.
Segundo Gustavo Gozzo, diretor da Federação Paulista de Canoagem, o número de inscritos superou todas as expectativas, 
destacando, ainda, o elevado nível técnico dos competidores, que contou com vários atletas da seleção brasileira, entre os 
quais Pedro Henrique Gonçalves, Kauã da Silva, Charles Correa, Wellington Munhoz, Cassiano Alfredo e Guilherme Valentim.

CANOAGEM | agita lagoa do Parque da Rua do Porto
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Fotografando Piracicaba 

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), entidade presidida por Valdiza Capranico, 
homenageou 62 crianças atendidas pelo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), que 
tiveram redações e desenhos sobre o tema ‘Piracicaba que eu adoro tanto’ escolhidos no concurso 
desenvolvido pela instituição para comemorar os 250 anos de Piracicaba, com a entrega do 
diploma, medalha e de exemplares dos livros do autor Thales Castanho de Andrade, em cerimônia 
no dia 9 de agosto, no Instituto Beatriz Algodoal (IBA).

A proposta inicial da entidade era elaborar um livro, mas por conta da crise financeira, a 
opção foi realizar um evento para a premiação e que as crianças se sentissem valorizadas 
pelo excelente trabalho. Participaram do projeto 950 crianças atendidas por todos os Cases. 
Foram premiadas 62 que pertencem às unidades dos bairros Parque Orlanda, Algodoal, 
Jaraguá, Sabiás, Itapuã e Jardim Oriente.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

O Centro Cultural Martha Watts promoveu a exposição ‘Fotografando Piracicaba, na 
Sala Da Vinci, em comemoração aos 250 anos da cidade. O Coletivo Teçá, composto por 
três ex-alunos do curso de Fotografia da UNIMEP, reuniu 30 fotografias, com o intuito 
de revelar as suas transformações e exaltar seus elementos essenciais nesse processo de 
modificação decorrido ao longo do tempo. Como proposta, o coletivo resgatou antigas 
imagens fotográficas da cidade, juntamente com o registro atual desses mesmos locais e 
os personagens que vivenciaram essa história - os moradores locais. 

IHGP homenageia crianças do Case
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10 de agosto de 2017

Piracicaba, Passado e Presente
O Museu Luiz de Queiroz, da ESALQ/ USP, promoveu a exposição ‘Piracicaba Passado e 

Presente”, de 10 a 21 de agosto. Organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba 
em homenagem aos 50 anos da entidade e 250 anos de Piracicaba, a mostra reuniu fotos de 
diferentes pontos da cidade, pertencente ao acervo do IHGP, sob a curadoria de Carolina Martin e 
supervisão do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESALQ.

Cada conjunto foi composto por duas fotos de um mesmo local (uma entre os anos 1930 e 
1950 e a outra produzida em 2013). A intenção foi a de mostrar como a cidade mudou do início 
do século XX para o início do século XXI e ao mesmo tempo reviver as lembranças e memórias dos 
habitantes mais longevos, além de apresentar um pouco da história da cidade aos mais novos. 

Fo
to

s:
 M

ar
ce

lo
 F

uz
et

i E
lia

s

198 199

250 ANOS | Festas & Eventos



BALLET GRANDE DANÇA | graça e leveza

A Cia. Estável de Dança de Piracicaba (CEDAN), corpo de ballet permanente de Piracicaba, 
comemorou seus 10 anos de vida e os 250 anos da cidade no palco do Teatro Erotídes de Campos, 
no dia 10 de agosto, no Engenho Central.

Criada em 2007 e composta por 17 bailarinos, o grupo – com direção artística de Camilla Puppa 
– mesclou movimentos harmoniosos com muita graça e leveza, em evento que contou com as 
participações especiais de SPCD (São Paulo Companhia de Dança), de Allan Marques, ex-bailarino da 
Cedan e atual bailarino do Ballet Nacional de Sodré, do Uruguai, e do piracicabano André Malosá, 
que já se apresentou com o Ballet de la Comunidad de Madrid, na Espanha, entre outros. 

O espetáculo teve início com Acadêmica, de Camilla Pupa, seguido por Fada do Amor, uma 
releitura de Márcia Haydée para a clássica obra Coppélia (1870), encenada pelos bailarinos Luiza 
Yuk e Geivison Moreira, da SPCD. A seguir, a companhia piracicabana apresentou O Corsário, Diana 
e Acteon, com coreografia de Camilla Pupa (Cedan), e Tanguetto, de Cesar Albuquerque. Na parte 
final, o Malosá Stúdio de Dança subiu ao palco com Ne me Qui te Pas, de André Malosá, enquanto 
o encerramento ficou por conta do Cedan, com Prebolas, de Cesar Albuquerque, um dos bailarinos 
responsáveis pela classificação da companhia piracicabana em quarto lugar no Festival de Berlim.

10 de agosto de 2017

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

200

250 ANOS | Festas & Eventos



IHGP 50 ANOS | o guardião da história da cidade
O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) comemorou os 250 anos da cidade e seus 50 anos 

de fundação, com uma sessão magna oficial, no dia 11 de agosto, no anfiteatro da Associação Comercial 
e Industrial de Piracicaba (ACIPI).

Presidida por Valdiza Capranico e com ativa participação de Vitor Pires Vencovsky, ex-presidente e atual 
vice, a entidade foi criada no bicentenário de Piracicaba, em 1967, e – considerada a ‘guardiã da história 
da cidade – conta com um valioso acervo histórico, constituído por coleções de jornais piracicabanos, desde 
1880, revistas, fotografias, entre outros documentos.

A programação contou com a saudação do orador do IHGP, prof. Gustavo Jacques Dias Alvim; com a 
palestra “Corpo de Bombeiros - 61 Anos de História em Piracicaba”, ministrada pelo bombeiro Guaracy 
Ribeiro Filho; e com as entregas dos diplomas ‘Empresa Amiga do IHGP’ e de ‘Mérito Cultural’, ao jornalista 
e escritor Cecílio Elias Netto e ao senador ítalo-brasileiro Fausto Longo; apresentação do músico Rui Kleiner, 
além de homenagens a Paulo Roberto Checoli, presidente da ACIPI, à Imprensa piracicabana e ao trabalho 
voluntário de todos os diretores e associados. Durante o evento, o vereador Marcos Abdala (PRB) entregou 
moção de aplausos da Câmara de Vereadores, pelos 50 anos da entidade.

Ainda em celebração aos 250 anos de Piracicaba, Valdiza Capranico fez questão de destacar a 
participação do Instituto em duas exposições itinerantes – as mostras “Piracicaba – Passado e Presente” e 
“Bairros de Piracicaba (Tanquã e Tupi) – compostas por fotos de seu acervo.

11 de agosto de 2017
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Centro de Documentação e Memória do Município
Fundado em 1º de agosto de 1967, por iniciativa de um grupo de historiadores e pesquisadores, o Instituto 

Histórico e Geográfico de Piracicaba nasceu com a atribuição de acolher, organizar, preservar e disponibilizar ao 
público todos os documentos relacionados à história e geografia da cidade.

O IHGP é, hoje, o principal centro de documentação e memória do município e importante fonte de pesquisa 
para estudantes, jornalistas e historiadores. É também uma ativa instituição cultural, responsável pela edição 
de livros e uma revista anual, organização de cursos, palestras, apoio didático para escolas e professores, 
promovendo sempre a pesquisa e o conhecimento sobre a cidade.

Entre os objetivos do IHGP estão o de promover e estimular pesquisas, cursos e certames culturais, excursões 
científicas, comemorações cívicas e outras iniciativas; reforçar a construção da identidade local; colaborar com 
os setores públicos e civis em trabalhos ligados à finalidade do Instituto, bem como na defesa do patrimônio 
histórico, especialmente do município e região de Piracicaba.
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CONCERTO AO CAIR DA TARDE | um passeio pela ópera
A Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle (EMPEM) também fez sua homenagem aos 250 anos da cidade, 

com a apresentação do concerto ‘Ao Cair da Tarde – Um Passeio pela Ópera’, no dia 12 de agosto, em sua sede (Rua Santa 
Cruz, 1155), com entrada gratuita. O evento contou com as participações dos cantores líricos Graziele Tinós (soprano) e Daniel 
Pedroso (tenor), acompanhados pelo pianista Luís Dellagracia, que interpretaram obras de Mozart, Verdi, Handel, Henry Purcell, 
Pergolesi, George Gershwin, Emmanuel Chabrier e Ernst Mahle.

Segundo Luís Dellagracia, Piracicaba tem um cenário musical muito intenso e isso sempre o atraiu para a cidade. “A produção do maestro 
Ernst Mahle pode ser comparada à de Villa-Lobos pelo mix do clássico com o folclórico, por isso é muito importante o resgate dessa obra local 
para a cidade. A ópera, por sua linguagem didática, é um ótimo meio para introduzir essa música clássica ao público”, ressaltou.
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3º Encontro de Carros Antigos
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Realizado no dia 12 de agosto, por iniciativa da Escola de Engenharia de Piracicaba, o 3º Encontro de Carros 
Antigos reuniu colecionadores e amantes do gênero na Fundação de Ensino de Piracicaba (EEP/ Fumep).

O ponto alto do evento foi marcado pelo reencontro de dois bombeiros, o coronel Silas Varela Sendin e sargento 
Benedito Vieira da Rocha, já aposentados, que se emocionaram ao ver o autobomba American La France, fabricado 
em 1936, totalmente restaurado. Foi a primeira viatura da corporação, instalada em Piracicaba, em 1956, época 
em que o Corpo de Bombeiros fazia parte da Força Pública do Estado, e faz parte do acervo do Museu do Corpo de 
Bombeiros, da cidade de São Paulo.

O sargento Vieira foi o segundo motorista dessa viatura, entre os anos de 1966 a 1969, e lembra que algumas 
adaptações foram feitas para que ela pudesse ser utilizada em Piracicaba. “O veículo foi fabricado nos Estados Unidos, 
que possuía ampla rede de hidrantes nas ruas. Em Piracicaba, por falta de hidrantes, ele era acompanhado por um 
caminhão tanque da prefeitura”, lembra, emocionado.

O encontro contou ainda com a participação de colecionadores de carros antigos, com exposição de uma média de 
100 veículos, além do protótipo Baja da EPP, que participou do Enduro Baja SAE, evento comemorativo aos 250 anos 
da cidade e aos 50 anos da FUMEP.

12 de agosto de 2017

O dia 12 de agosto foi reservado para o 3º Encontro de Maracatu do Batuque 
Virado, evento promovido pelo SESC Piracicaba, em conjunto com a Associação 
Treze de Maio, o Centro de Documentação Cultura e Política Negra, realizado em três 
etapas: uma Roda de Conversa, pela manhã, na lanchonete do SESC, e uma oficina 
de Maracatu, à tarde, e apresentação de Samba de Lenço, Batuque de Umbigada 
e Besouro Mangangá, à noite, no Largo dos Pescadores, com o objetivo de resgatar, 
preservar, fortalecer e propagar o ritmo do Maracatu de Baque Virado na cidade de 
Piracicaba, criando uma visibilidade para esses grupos no cenário musical tanto da 
cidade como também da região. A festa teve sequência no dia 13, com o cortejo – 
do Sesc até o Largo dos Pescadores – reunindo vários grupos de Maracatu.

Os maracatus ou nações, como preferem alguns autores, são parte da mais pura 
cultura popular pernambucana, descendendo das reuniões de negros escravos, 
ou não, do século passado. As marcas das tradições africanas estão incorporadas 
e presentes nas apresentações, assim como as características das regiões afro-
brasileiras. Segundo historiadores, a região do oeste paulista que compreende as 
cidades de Piracicaba, Tietê, Capivari, Limeira, Campinas e Rio Claro são as que 
mais concentram a maior parte dos negros e afro-descendentes, tendo contribuído 
dessa forma no intercâmbio e intercurso no aspecto cultural e social. 

A cidade de Piracicaba tem nas raízes de sua formação as manifestações 
populares e as tradições afro-brasileiras dos encontros, onde registros dessa 
existência continuam presentes em algumas manifestações, nos grupos de 
samba rural, afoxé e no batuque de umbigada, por exemplo, referências nas 
construções das identidades das comunidades e no desenvolvimento das ações 
organizadas e reflexões sobre seu cotidiano e suas práticas. 

Maracatu do Batuque Virado
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ORQUESTRA ROCK E JOTA QUEST | aumente o som que lá vem Rock

A batida do rock também marcou presença na programação comemorativa aos 250 anos de Piracicaba, com a apresentação conjunta da Orquestra Rock e 
banda Jota Quest, no dia 12 de agosto, no Engenho Central.

Originalmente batizada de Orquestra Arte do Bem, a Orquestra Rock foi criada em 2015 para ser a atração do projeto Arte do Bem, evento cultural beneficente 
que tem como objetivo promover a fusão da música instrumental e erudita com a popular.

Sorte do público piracicabano, que foi brindado com um repertório composto por arranjos e versões exclusivas de grandes clássicos do rock nacional e 
internacional sob a regência do Maestro Martin Lazarov, de ícones do Rock, como Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana e Bon Jovi, entre outros, em uma 
performance inigualável de 40 talentosos músicos tocando simultaneamente.

No show, a Orquestra Rock dividiu o palco com a banda Jota Quest, com quem tocou ‘Dias Melhores’. Formada por PJ (baixista), Paulinho Fonseca (bateria), 
Marco Túlio Lara (guitarra), Márcio Buzelin (teclados) e Rogério Flausino (vocal), a banda – com canções como ‘As Dores do Mundo’, ‘Encontrar Alguém’, ‘Fácil’ 
e ‘Além do Horizonte’ – levaram seus fãs à loucura. O show foi beneficente e toda a verba arrecadada foi doada ao Centro Infantil Boldrini de Campinas (SP).

12 de agosto de 2017
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Baseado na trajetória de Martha Watts, norte-americana que fundou em Piracicaba a 
primeira escola metodista do Brasil, foi lançado a HQ (histórias em quadrinhos), “Martha 
Watts: Pira em Quadrinhos”, em evento comemorativo aos 250 anos, realizado no dia 15 de 
agosto, no Centro Cultural que leva o seu nome, no centro da cidade.

Elaborada por professores e alunos de cursos como Publicidade e Propaganda, Cinema, Design 
Gráfico e Fotografia da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), sob a coordenação de 
Joceli Lazier, diretora do Centro Cultural, a história se passa nos dias atuais, envolvendo um 
grupo de crianças, que – reunidas no Engenho Central – abordam, de forma lúdica, a vida de 
Martha Watts, nacionalmente reconhecida como ‘semeadora da cultura’. 

Martha Hite Watts nasceu em Bardstown, Kentucky, nos Estados Unidos, em 1845. Missionária e 
educadora, passou vários anos no Brasil, onde fundou diferentes instituições metodistas, entre elas 
o Colégio Piracicabano, considerada a primeira escola metodista do Brasil. De volta ao seu país de 
origem, morreu em 1910 na cidade de Lousville, no Kentucky.

15 de agosto de 2017
Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

MARTHA WATTS | Pira em Quadrinhos

LIVRO: Vivências na Formação de Professores do Ensino Fundamental I 

O lançamento do livro “Vivências na Formação de Professores do Ensino Fundamental I”, no dia 16 de 
agosto, no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, também integrou a programação 
oficial de comemoração dos 250 anos da cidade. 

A obra, que reúne resultados de projeto desenvolvido por meio de convênio entre a Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) e Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, é fruto de quatro anos de 
planejamento e execução, com 120 professores formados e mais de 2.200 crianças diretamente envolvidas 
nas escolas, sob a coordenação de Alexandre Cavagis, docente do departamento de Física, Química e 
Matemática (DFQM), do Campus Sorocaba da UFSCAR, que divide a autoria do livro com os professores 
Edemar Benedetti Filho, José Vagner Gomes e Márcio Masatoshi Kondo.

Em suas 204 páginas, o livro conta a história e destaca o sucesso do curso interdisciplinar de formação continuada 
para professores de Ensino Fundamental I da rede pública municipal de Educação de Piracicaba, projeto de extensão 
realizado entre 2013 e 2016, enfocando as inúmeras vivências, que envolveram gestores, professores, alunos, 
escolas e comunidade, em atividades teóricas e práticas de Astronomia, Química, Física, Matemática e Biologia. 

Alexandre Cavagis revela que estudos apontam que muitos professores do Ensino Fundamental I têm 
insegurança de trabalhar Ciências e aprofundar Matemática em sala de aula, devido à uma formação inicial 
considerada, por eles próprios, deficitária nessas áreas, e destaca que o saber científico é requisito básico ao 
pleno desenvolvimento da cidadania. A seguir, faz um alerta: “Não podemos deixar que o interesse pelas 
Ciências se dissipe ao longo da vida escolar. Investir na formação continuada desses educadores é essencial, 
pois eles serão referenciais marcantes por toda a vida acadêmica de seus alunos”.

O evento, também aberto ao público, contou com as presenças do prefeito Barjas Negri, da secretária de 
Educação, Angela Corrêa, do vereador e presidente da Comissão Municipal de Educação, Pedro Kawai, do pró-reitor 
de Extensão da UFSCar, Luiz Carlos de Faria e dos 120 professores formados, entre outras autoridades municipais. 
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APL/ GALERIA ACADÊMICA

Cadeira n° 1 Monsenhor Jamil Nassif Abib/ Patrono: João Chiarini

Cadeira n° 2 Marly Therezinha Germano Perecin/ Patrona: Jaçanã Althair Pereira Guerrini

Cadeira n° 3 Maria Helena Vieira Aguiar Corazza/ Patrono: Luiz de Queiroz

Cadeira n° 4 Valdiza Maria Caprânico/ Patrono: Haldumont Nobre Ferraz

Cadeira n° 5 Barjas Negri/ Patrono: Leandro Guerrini

Cadeira n° 6 Antonio Carlos Fusatto/ Patrono: Nélio Ferraz de Arruda

Cadeira n° 7 Rosaly Aparecida Curiacos de Almeida Leme/ Patrono: Helly de Campos Melges

Cadeira n° 8 Felisbino de Almeida Leme/ Patrono: Fortunato Losso Netto

Cadeira n° 9 Mônica Aguiar Corazza Stefani/ Patrono: José Maria de Carvalho Ferreira

Cadeira n° 10 Armando Alexandre dos Santos/ Patrono: Brasílio Machado

Cadeira n° 11 Waldemar Romano/ Patrono: Benedito de Andrade

Cadeira n° 12 Cezário de Campos Ferrari/ Patrono: Ricardo Ferraz do Amaral

Cadeira n° 13 Alexandre Sarkis Neder/ Patrono: Dario Brasil

Cadeira n° 14 André Bueno Oliveira/ Patrono: Branca Motta de Toledo Sachs

Cadeira n° 15 Antonio Carlos Neder/ Patrono: Archimedes Dutra

Cadeira n° 16 Aracy Duarte Ferrari/ Patrono: José Mathias Bragion

Cadeira n° 17 Carla Ceres Oliveira Capeleti/ Patrono: Virgínia Prata Gregolin

Cadeira n° 18 Edson Rontani Júnior/ Patrono: Madalena Salatti de Almeida

Cadeira n° 19 Carmen Maria da Silva Fernandez Pilotto/ Patrono: Ubirajara Malagueta Lara

Cadeira n° 20 Cássio Camilo Almeida de Negri/ Patrono: Benedito Evangelista da Costa

Cadeira n° 21 Elda Nympha Cobra Silveira/ Patrono: José Ferraz de Almeida Junior

Cadeira n° 22 Sílvia Regina de Oliveira/ Patrono: Erotides de Campos

Cadeira n° 23 Evaldo Vicente/ Patrono: Leo Vaz

Cadeira n° 24 Myria Machado Botelho/ Patrono: Maria Cecília Machado Bonachela

Cadeira n° 25 Olívio Alleoni/ Patrono: Francisco Lagreca

Cadeira n° 26 Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins/ Patrono: Nelson Camponês do Brasil

Cadeira n° 27 Geraldo Victorino de França/ Patrono: Salvador de Toledo Pisa Junior

Cadeira n° 28 Gregorio Marchiori Netto/ Patrono: Delfim Ferreira da Rocha Neto

Cadeira n° 29 Gustavo Jacques Dias Alvim/ Patrono: Laudelina Cotrim de Castro

Cadeira n° 30 Vitor Pires Vencovsky/ Patrono: Jorge Anéfalos

Cadeira n° 31 Ésio Antonio Pezzato/ Patrono: Victorio Angelo Cobra

Cadeira n° 32 Marisa Amábile Fillet Bueloni/ Patrono: Thales Castanho de Andrade

Cadeira n° 33 Ivana Maria França de Negri/ Patrono: Fernando Ferraz de Arruda

Cadeira n° 34 João Baptista de Souza Negreiros Athayde/ Patrono: Adriano Nogueira

Cadeira n° 35 João Umberto Nassif/ Patrono: Prudente José de Moraes Barros

Cadeira n° 36 Leda Coletti/ Patrono: Olívia Bianco

Cadeira n° 37 Walter Naime/ Patrono Sebastião Ferraz

Cadeira n° 38 Newman Ribeiro Simões/Patrono: Elias de Mello Ayres

Cadeira n° 39 Paulo Celso Bassetti/ Patrono: José Luiz Guidotti

Cadeira n° 40 Raquel Delvaje/ Patrono: Barão de Rezende

A Academia Piracicabana de Letras, entidade presidida pelo professor e escritor Gustavo Jacques Dias Alvim, comemorou os 250 
anos de Piracicaba com uma palestra alusiva à data, proferida por Antonio Messias Galdino, durante assembleia geral realizada 
no dia 16 de agosto, na Casa do Médico.

Antonio Galdino foi escolhido para falar sobre a cidade por ser reconhecido como uma das personalidades mais respeitadas do cenário 
político local. Seu currículo revela a atuação em profissões de destaque, como advogado, jornalista, professor, escritor e vereador. Superou 
os desafios de ser descendente de escravos (seu avô paterno foi escravo da família Moraes Barros e o avô materno, da família Costa Pinto) 
e trabalha sempre pensando no benefício da sociedade. Foi o primeiro professor negro da UNIMEP, da escola técnica Cristóvão Colombo e 
do Colégio Piracicabano, diretor do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores, presidente do Clube 13 de Maio e um dos fundadores 
do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Na oportunidade, um novo membro foi acolhido, Raquel Delvage, juntando-se a 
outros novos cinco membros, nomeados em março de 2017: o jornalista Edson Rontani Júnior, a escritora Maria de Lourdes Piedade Sodero 
Martins, o vice-presidente do IHGP, Vitor Pires Vencovsky, o poeta Esio Antonio Pezzato e o escritor Newman Ribeiro Simões.

Fundada em 1972 por João Chiarini, a Academia Piracicabana de Letras tem por finalidade promover a cultura da língua portuguesa, 
descobrir novos talentos literários, com programas de ação em escolas, palestras e propostas educativas que têm como principal 
objetivo a motivação da população à prática da leitura. Com as nomeações de Raquel Delvage e Barjas Negri (posse em outubro), a 
instituição conta com 40 acadêmicos e 40 patronos. No passado, a Academia reuniu nomes como Thales Castanho de Andrade, Olívia 
Bianco, Luiz de Queiroz e Fortunato Losso Neto.

Após reformulação no regimento, a entidade passou a exigir que os empossados sejam naturais de Piracicaba. O período de posse 
tem durabilidade vitalícia, na qual o membro é substituído somente após seu falecimento ou renúncia.

16 de agosto de 2017

Assembleia Geral da Academia Piracicabana de Letras
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17 de agosto de 2017

O Ginásio Municipal José de Oliveira Garcia Netto recebeu os jogos finais do handebol 
juvenil, válidos pela 9ª edição dos Jogos Estudantis de Piracicaba, competição promovida 
pela Prefeitura do Município por meio da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Atividades Motoras), no dia 17 de agosto.

Iniciada no início de 2017, a competição envolveu 16 escolas particulares do município 
nas modalidades de atletismo, basquetebol, biribol, coreografia, damas, futsal, gincana, 
handebol, natação, tênis de mesa, voleibol, xadrez, canoagem e futebol Society, reunindo 
média de oito mil alunos nas categorias pré-mirim, mirim e juvenil.

Handebol no Ginásio Garcia Netto

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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BAJA SAE BRASIL | agita Piracicaba

A competição Baja Sae Brasil – Etapa Sudeste agitou a cidade de Piracicaba nos dias 18, 19 e 
20 de agosto, em evento realizado – pelo segundo ano consecutivo – nas dependências da Escola 
de Engenharia de Piracicaba (EEP).

Os veículos (Bajas Sae), são protótipos monomotores projetados e construídos pelos 
universitários, sob a supervisão de professores orientadores, para enfrentar provas estáticas e 
dinâmicas, supervisionadas por juízes, todos engenheiros da indústria da mobilidade.

A abertura do evento, que integrou a programação dos 250 anos de Piracicaba e dos 50 anos da 
FUMEP, aconteceu no dia 18, no salão nobre da FUMEP, com a recepção de mais de 660 alunos, 
envolvendo mais de 30 instituições de ensino superior dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo, oportunidade em que os 34 veículos off road foram apresentados aos 
presentes pelos professores André de Lima, Hamilton Torrezan, Anderson Rossi e Antônio Carlos 
Silveira Coelho, coordenadores dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Mecatrônica e Engenharia Civil e anfitriões da etapa sudeste, em Piracicaba.

No dia 19, houve apresentações teóricas dos projetos, avaliações de segurança, motor, conforto e 
frenagem, além de provas dinâmicas para avaliações de suspensão, capacidade de tração e dirigibilidade. 
No dia 20, último dia da competição, ocorreu a prova mais esperada, que é o enduro de resistência, 
realizado em terreno acidentado ao longo de três horas, em evento aberto ao público.

19 de agosto de 2017

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos 
estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando 
incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 
participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um 
caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde sua 
concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

No Brasil a competição nacional recebe o nome de Competição Baja 
SAE BRASIL e as competições regionais são nomeadas como Etapa Sul, 
Sudeste e Nordeste. As etapas da competição não são complementares 
e a equipe vencedora do Baja nacional ganha o direito de competir da 
etapa internacional da prova nos Estados Unidos.

O projeto Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do 
Sul, Estados Unidos, sob a direção de John F. Stevens, sendo 
que a primeira competição ocorreu em 1976. O ano de 1991 
marcou o início das atividades da SAE BRASIL, que, em 1994, 
lançava o Projeto Baja SAE BRASIL. 

No ano seguinte, em 1995, era realizada a primeira 
competição nacional, na pista Guido Caloi, no bairro do 
Ibirapuera, em São Paulo. No ano seguinte a competição foi 
transferida para o Autódromo de Interlagos, onde ficaria até 
o ano de 2002. A partir de 2003 a competição passou a ser 
realizada em Piracicaba, interior de São Paulo, no ECPA – 
Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. 

Desde 1997 a SAE BRASIL também apoia a realização de 
eventos regionais do Baja SAE BRASIL, através de suas Seções 
Regionais, em vários estados do país como Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 

Competição surgiu nos EUA
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CONCERTO DOS 250 ANOS | homenagem de Ernst Mahle à cidade
O maestro Ernst Mahle, de 88 anos e um dos maiores ícones da história musical de Piracicaba, foi convidado para ser o regente da Orquestra 

Sinfônica de Piracicaba (OSP) no concerto comemorativo aos 250 anos da cidade, com patrocínio da Raízen e Caterpillar do Brasil, através 
da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 

Natural de Stuttgart, Alemanha, Mahle chegou ao Brasil em 1951, em plena Segunda Guerra Mundial. Nos 72 anos de carreira, compôs mais 
de 2 mil obras. Por 50 anos, esteve à frente da Escola de Música de Piracicaba, onde dedicou-se ao ensino de aproximadamente 5 mil alunos. O 
convite a Mahle partiu do maestro Jamil Maluf, diretor artístico e regente titular da OSP.

Foram duas apresentações, com entradas gratuitas, no Teatro Erotides de Campos, no dia 19 de agosto, com solo, ao oboé, do piracicabano Luís Carlos Justi.
O programa foi aberto com a suíte sinfônica Arapuá-Tupana, composta por Mahle, em 1994, obra que funde música e literatura para contar a 

lenda dos índios Tembé, dos Estados do Maranhão e do Pará, sobre como os animais perderam o dom de falar (os bichos são caracterizados por 
temas e relacionados aos instrumentos musicais ou aos grupos da orquestra, com narração de Norberto Vieira).

Na sequência, é a vez da primeira audição do Concerto para Oboé e Sinfônica, obra em quatro movimentos, também criada por Mahle, em 2016, 
e dedicada ao oboísta Luis Carlos Justi, que atua como solista na ocasião. 

Justi iniciou seus estudos na Empem com o maestro Mahle e José Davino Rosa. Atua há 32 anos como professor de oboé e música de câmara na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Integra, desde 1995, o Quinteto Villa-Lobos, grupo de câmara mais antigo no Brasil e 
que comemora 55 anos de atividades ininterruptas.

Encerrando a apresentação, a OSP tocou a Sinfonia nº 4 em Ré Menor, sob a regência de Jamil Maluf, obra de Robert Schumann, em quatro 
movimentos, apresentada pela primeira vez em 1841 e revisada dez anos depois pelo próprio compositor alemão. 

19 de agosto de 2017
Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Orquestra Sinfônica de Piracicaba homenageia a cidade, sob a regência do maestro Ernst Mahle

Festival do Folclore
O folclore também fez parte das comemorações aos 250 anos de Piracicaba, com apresentações do Coro de Câmara, no 

dia 19, do Coro Infantil e Coro das Quintas, no dia 20, na Sala de Concertos Ernst Mahle, sob a regência do maestro Ernst 
Mahle, em benefício da Associação Metodista de Ação Social – Creche Marshlea Dawsey, entidade fundada em 1985, para 
atender crianças, de 2 a 5 anos, da favela situada no bairro do Maracanã, e da Avistar, entidade sem fins lucrativos que visa 
promover inclusão social de deficientes visuais. 

Denominado Festival de Folclore, o evento teve como objetivo valorizar e divulgar a riqueza cultural de Piracicaba e de todo o país, 
já que agosto é considerado o mês do folclore, a ciência das coisas do povo (em 1965, o dia 22 foi oficializado como Dia Nacional 
do Folclore), propagando suas tradições, ritos, brincadeiras, festas, danças e cantigas de roda. É também o momento de contarmos e 
ouvirmos contos e causos, envolvendo o Saci-Pererê, Mula-sem-cabeça, Curupira, Boto, Boitatá, entre outros. Em Piracicaba, a lenda 
do Rio, as histórias de Inhala Seca, dos bonecos de Elias, além dos cantos do Cururu, Cateretê, entre outras manifestações artísticas, 
possibilitando a passagem e continuidade da cultura folclórica nacional e local de geração para geração.

Foto: Marcelo Fuzeti Elias
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21 de agosto de 2017

Congresso Empresarial da ACIPI

A 11ª edição do Congresso Empresarial, promovida pela ACIPI - Associação Comercial e 
Industrial de Piracicaba, entidade presidida por Paulo Roberto Checoli, também integrou a 
programação de festividades alusivas aos 250 anos da cidade.

Realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no teatro UNIMEP, o ponto alto do evento foram 
as palestras “Olhando a crise em perspectivas: quais os ganhos e perdas”, ministrada por 
Leandro Karnal; “Direto ao assunto: a crise econômica e as perspectivas para o atual momento 
político-econômico”, por José Nêumanne Pinto: e “Instabilidade 2017/ Eleições 2018”, por 
Carlos Alberto Sardenberg.
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TANQUÃ E TUPI | bairros de nossa cidade

O Museu Luiz de Queiroz abrigou, entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro, a exposição 
fotográfica “Bairros de Piracicaba”, sob a coordenação do IHGP – Instituto Histórico e 
Geográfico de Piracicaba, entidade presidida por Valdiza Caprânico.

A mostra dedicou amplo espaço aos bairros do Tanquã, considerado o ‘pantanal piracicabano’, 
com muitas fotos de pássaros que habitam o local, e do Tupi, com fotos do início do século 20 
(estação de trem, escola, costumes e personagens). A curadoria da exposição ficou por conta 
de Carolina Martin.

23 de agosto de 2017

Paulo Roberto Checoli, presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba

24 de agosto de 2017

As disputas de rafting da 9° edição dos Jogos Estudantis, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (SELAM), em parceira com as escolas particulares 
do município, agitaram as águas da Lagoa do Parque da Rua do Porto, nos dias 24 e 25 de agosto, sob a supervisão do professor e técnico da equipe de canoagem de Piracicaba, Gustavo Gozzo, 
alunos – em barcos infláveis – remaram em busca do melhor tempo em um trajeto de 200 metros, nas categorias juvenil (nascidos em 1999, 2000 e 2001) e mirim (2002/2003).

Na categoria juvenil, o título de campeão, no masculino, ficou com o Dom Bosco Assunção, seguido pelo Piracicabano e Piracicabano e Sesi, enquanto, no feminino, a primeira colocação coube 
ao Sesi, seguido pelo Piracicabano e Dom Bosco Assunção. O Colégio Dom Bosco também brilhou na categoria mirim, conquistando os títulos de campeão tanto no masculino como no feminino. 
Sesi e Cotip ficaram com a segunda e terceira colocações no masculino, e Liceu e Tales de Mileto, no feminino.

RAFTING | estudantes invadem a Lagoa do Parque da Rua do Porto
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25 de agosto de 2017

NHÔ LICA | o colecionador de pedras
O lançamento do livro infantil “Capitão Nhô Lica, o Colecionador de Pedras”, de autoria de Ivana Maria França de Negri, com ilustrações 

feitas por sua neta Ana Clara Negri Kantovitz, de 9 anos, ocorrido no dia no dia 25 de agosto, no Centro Cultural Martha Watts, também 
fez parte dos festejos dos 250 anos de Piracicaba. 

A obra narra a história de Nhô Lica, figura lendária em Piracicaba, que guardava pedras colhidas no rio, sem valor histórico e monetário 
algum, numa agência bancária do município, onde o gerente, amigavelmente, as armazenavam. 

Segundo Ivana, o livro é fruto de um texto, de sua autoria, publicado na Gazeta de Piracicaba, sob o título “Somos todos Nhô Lica”, 
onde tecia comentários sobre as manias de colecionar coisas, comparando-as com a de Nhô Lica. “O artigo teve grande repercussão e recebi 
muitas manifestações sobre histórias envolvendo o Nhô Lica. E, para minha surpresa, a escola das minhas netas realizou um trabalho, 
baseado no texto, com as crianças coletando e levando pedregulhos para a escola. Então, uma amiga, Carmen, me deu a ideia de escrever 
um livrinho infantil recontando essa lenda da nossa terra para as novas gerações”, revela a autora, acrescentando que essas sagas não 
devem morrer nunca, pois fazem parte da história e do folclore piracicabano.
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Quadrinhas para Nhô Lica

Nhô Lica era um sonhador
Que se achava milionário!

Catava pedras nas ruas
E as guardava em seu armário

Pensava serem brilhantes
Aquelas pedras feiosas
Por isso suas histórias

Ficaram muito famosas

O som do seu violão
Tocava o começo e o fim
Pois só tinha duas cordas

Dim, dim, dom, dom, dim, dim, dim

Dizia ser bandeirante
Que andou pela Patagônia

Por Goiás, por Minas e Andes
Em suas noites de insônia

Passou a ser uma lenda
A história desse guerreiro

E a saga do capitão
Vai rodando o mundo inteiro!

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Ivana Maria França de Negri e Ana Clara Negri Kantovitz

26 de agosto de 2017

A peça teatral ‘As Aventuras do Fusca à Vela’, uma releitura do clássico Moby 
Dick, foi apresentado pelo Grupo Ueba, de Caxias do Sul (RS), no dia 26 de agosto, 
na Casa do Povoador, com entrada gratuita, em homenagem aos 250 anos de 
Piracicaba, numa iniciativa do Sesc Piracicaba, em conjunto com a SemacTur.

O espetáculo gira em torno de um ferro velho, onde dois personagens – o velho 
Ismael e o jovem Jonas – se encontram confundindo fantasia com a realidade. Os 
dois partem em uma aventura, com tubarões, sereias, tempestades e a caça movida 
pelo sentimento de vingança a baleia Moby Dick, com um texto muito divertido.

TEATRO | As Aventuras do Fusca à Vela
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RIO DAS ARTES | 250 anos de luz e cor
Um total de 120 artistas, 33 espaços expositivos e 32 oficinas integraram a sexta edição 

do Rio das Artes, nos dias 26 e 27 de agosto, evento promovido pelo Sesc Piracicaba em 
conjunto com a Prefeitura Municipal, comemorativo ao aniversário de Piracicaba, tendo como 
tema ‘250 anos de luz e cor’.

Criado com a intenção de valorizar as artes visuais produzidas em Piracicaba, o Rio das 
Artes – um circuito de ateliês abertos para visitação pública, com entrada franca – recebeu, 
durante os dois dias, amantes das artes, que puderam apreciar a produção artística local em 
espaços como o Centro Cultural Martha Watts, Ateliê Luisa Libardi, Celeiro das Artes (Beth Elias 
e Ricardo Lemaire de Moraes), Vila Feito à Mão, Casa do Salgot, Ditinha Penezzi, SPMkt, Ateliê 
São Nikolao de Mira, entre outros.

26 de agosto de 2017
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26 de agosto de 2017

VIVA COMUNIDADE | diversão e serviços na Estação Paulista
Em ação conjunta entre a Prefeitura de Piracicaba e Intervias, concessionária do grupo Arteris e que integra o programa de 

Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, milhares de moradores de Piracicaba participaram do Viva Comunidade, no 
dia 26 de agosto, na Estação Paulista.

O Viva Comunidade – evento que também integrou a programação festiva dos 250 anos da cidade – ofereceu ao público diversas 
atividades interativas relacionadas à saúde, educação, bem-estar, segurança, qualidade de vida, meio ambiente, sustentabilidade etc.

Na área de saúde, os participantes receberam informações e orientações sobre doenças como DSTs/AIDS, Hanseníase e 
Tuberculose. A higiene bucal também foi abordada no evento, com um escovódromo para orientações sobre o modo adequado 
da escovação em crianças e adultos, além de orientações para a prevenção de doenças bucais.

O público infantil contou ainda com estandes destinados à educação para o trânsito e meio ambiente, entre outras atividades, 
todas de caráter educativa.

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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Aberto no dia 26 de agosto, pelo prefeito Barjas Negri, no Teatro Erotides Campos, em 
cerimônia que integrou a programação alusiva aos 250 anos da cidade, o Salão Internacional 
de Humor de Piracicaba chegou à sua 44ª edição, com a mostra de 410 obras selecionadas no 
Armazém 14, envolvendo artistas de 34 países, além de outras 15 mostras paralelas espalhadas 
pelo Engenho Central. Ao todo foram 2.985 trabalhos inscritos, num total de 560 artistas 
originários de 57 países, o que o coloca entre as maiores mostras de humor do mundo.

OS PREMIADOS
Os vencedores da edição 2017 foram: André Moura Bethlem, do Brasil (prêmio Câmara dos 

Vereadores); Ángel Boligán Corbo, de Cuba (Charge); Bruno Hamzagic, do Brasil (Caricatura 
e Prêmio Zélio de Ouro); Dálcio Machado, do Brasil (prêmio temático Criança); Fred Ozanan, 
do Brasil (Saúde Unimed); Klaus Pitter, da Áustria (Cartum); Makhmudjon Eshonkulov, do 
Uzbequistão (Tira) e Raimundo Rucke, do Brasil (prêmio Águas do Mirante).

O júri de seleção foi composto pelos cartunistas William Hussar, Junião e Orlando Pedroso, 
pelo professor de publicidade e propaganda Ricardo Morelatto, pelo caricaturista Baptistão, pela 
ilustradora Maria Eugênia e pela produtora cultural Ana Helena Curti. O de premiação reuniu o 
caricaturista francês Jean Mulatier, os cartunistas Arturo Kemchs (México), Raul Fernando Zuleta 
(Colômbia) e Fernando Gonsales (Brasil), a pesquisadora em história em quadrinhos e doutora 
em ciências da comunicação Sônia Luyten, o ex-diretor geral da Pinacoteca de São Paulo e 
professor da ECA/USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), Tadeu 
Chiarelli, e pela publicitária e comediante do Festival Risadaria, Arianna Nutt.

26 de agosto de 2017

PIRACICABA | Capital Mundial do Humor

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

Barjas Negri, prefeito de Piracicaba, na cerimônia de abertura do Salão Internacional de Humor

Muitas ações espalhadas pela cidade
Além da mostra competitiva e de outras 15 paralelas, no Engenho Central, a 44ª edição do 

Salão Internacional de Humor contou ainda com o 15º Salãozinho de Humor, com a 1ª Feira de 
Quadrinhos e Humor de Piracicaba e com uma série de exposições em outros espaços da cidade, 
como a mostra de caricaturas do francês Jean Mulatier, na Casa do Povoador, e A Arte de Baptistão, 
no Shopping Piracicaba, Festival Paulista de Circo, 6ª Caminhada com Humor, e Festival Risadaria, 
no Teatro do Engenho, envolvendo feras do stand-up como Rafael Cortez, Rudy Landucci e o palhaço 
Tchutchuco, entre outras atividades.

Como parte da programação também foram lançados os livros ‘Ilustre Guardanapo’, que reúne 
desenhos produzidos pelo artista gráfico Fausto Longo durante suas estadas na Itália; ‘Mulheres em 
Traços: a Percepção do Sensível Presente na Exposição Batom, Lápis & TPM’, de autoria de Camilla 
Lelis, e a recriação da coluna ‘Você Sabia?’, do cartunista piracicabano Edson Rontani (1933-
1997), com o tema 250 anos de Piracicaba, Fábio Rontani, filho do artista.

Realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural e 
Turismo (SemacTur) e CEDHU (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor 
Gráfico de Piracicaba), o Salão de Humor fez parte das comemorações pelos 250 anos de Piracicaba.
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27 de agosto de 2017

Rezando por Piracicaba
A Casa do Povoador recepcionou grande números de devotos para a Missa Caipira de 

Piracicaba, no dia 27 de agosto, evento comemorativo aos 250 anos da cidade, com apoio 
da Paróquia Santo Antônio/ Catedral Sé e da Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria 
Municipal da Ação Cultural e Turismo (SemacTur), com participação do grupo sertanejo Padre 
Anchieta e da Congada da Irmandade do Divino Espírito Santo.

Criado no início da década de 80 por Francisco Fornaziero, o Nhô Chico, compositor, poeta 
caipira e um dos mais importantes cururueiros do Brasil, que compôs vários cânticos religiosos 
e convidou violeiros e cantadores de moda caipira para entoá-los durante a missa, o evento é 
realizado sempre em agosto, mês de aniversário da cidade.
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Monumento à Maçonaria
A entrega da Praça dos Maçons, propositura do vereador Ronaldo Moschini, e a inauguração do 

Monumento à Maçonaria, na rotatória da Caixa D´Água da ESALQ, ocorreu no dia 27 de agosto 
como parte da programação oficial do aniversário de 250 anos do município e dos 300 anos de 
fundação da Franco Maçonaria Moderna.

Com cerca de dez metros de altura e quatro de comprimento, com colunas e um símbolo, 
disposto na entrada da cidade, entre a avenida Pádua Dias e Independência, o Monumento foi 
construído pelas Lojas Maçônicas de Piracicaba (24 de Junho, Acácia da Colina, Dr. Walter Pinto, 
Esplendor, Leandro Guerrini, Liberdade e Trabalho, Luz e Sabedoria, Os Templários de Piracicaba, 
Perfeita Harmonia, Piracicaba, Phoenix, Prudente de Moraes II, São João, Thomas Morus e União 
e Fraternidade), com autorização da Prefeitura. Na placa de inauguração está transcrita a seguinte 
mensagem: “O maçon prega a tolerância, pratica a caridade sem distinção de raças, crenças ou 
opiniões e luta contra a hipocrisia e fanatismo”.
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Os amantes do ciclismo comemoraram os 250 anos pedalando pelos principais pontos 
turísticos do município, no dia 27 de agosto, em ação promovida pela ACIPI – Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba, entidade presidida por Paulo Roberto Checoli. Ao todo, 
foram oito quilômetros percorridos.

27 de agosto de 2017

PASSEIO CICLÍSTICO | pedalando pela cidade

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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O jornalista e escritor Cecílio Elias Netto encerrou a trilogia em homenagem aos 250 anos do município com o lançamento de 
‘Piracicaba, a doçura da terra’, em noite de autógrafo na Câmara Municipal de Piracicaba, no salão nobre Prof. Helly de Campos 
Melges, no dia 28 de agosto, oportunidade em que recebeu as honrarias da Casa, por intermédio do requerimento de congratulações 
530/2017, numa iniciativa do presidente da Mesa Diretora, Matheus Erler (PTB).

No teor do requerimento, aprovado em regime de urgência, na 46ª reunião ordinária realizada no dia 24, o presidente Matheus Erler enfatizou 
que o jornalista e escritor Cecílio Elias Netto é um dos jornalistas e escritores mais respeitados da cidade: “Desde muito jovem, atuou nos jornais da 
cidade, sendo proprietário e editor do jornal O Diário, posteriormente, do jornal A Província. Hoje, edita o jornal eletrônico A Província e se dedica a 
preservar, cultivar e propagar a cultura piracicabana. É autor de mais de 30 livros publicados, dentre eles os clássicos Bagaços de Cana e Dicionário 
do Dialeto Caipiracicabano - Arco, Tarco, Verva, com mais de 50 mil cópias vendidas. Além das publicações, como jornalista ou escritor e do número 
expressivo de obras, artigos, contos, Cecílio tem a posse também de amplo material iconográfico da cidade de Piracicaba, sendo fonte de consultas 
acadêmicas e um dos palestrantes mais requisitados desta cidade”, destacou. A honraria foi entregue em solenidade presidida por Matheus Erler, 
com a mesa diretiva sendo composta por Erotides Gil Bosshard, secretário Municipal de Administração; Odair Renosto, presidente da Caterpillar do 
Brasil; Debora da Costa Barros, coordenadora de Relações Externas EAB Raízen, e pelo vereador Pedro Kawai.

‘Piracicaba, a doçura da terra’ encerra a trilogia em homenagem aos 250 anos do município, que teve ainda as obras Piracicaba, 
um rio que passou em nossa vida, lançada em 2016, e Piracicaba que amamos tanto, em 2015, todas editadas em português e 
inglês, com o apoio cultural das empresas Caterpillar, Cosan e Raízen, através da Lei Rouanet.

Durante o evento, o editor da obra, jornalista Arnaldo Branco Filho, foi agraciado com o título de Cidadão Piracicabano, concedido pela Câmara 
Municipal de Piracicaba, por iniciativa do vereador Pedro Motoitiro Kawai. No final da programação, o violinista Luiz Fernando Dutra, da Orquestra 
Sinfônica de Piracicaba, proporcionou momento de grande emoção, ao tocar o Hino de Piracicaba, que foi cantado por todos os presentes.

28 de agosto de 2017

DOÇURA DA TERRA | uma declaração de amor à Piracicaba

PREFEITO RECEBE PRIMEIRO EXEMPLAR -  O livro ‘Piracicaba, a doçura da terra’ foi entregue por Cecílio Elias Netto ao prefeito Barjas Negri, no dia 24 de agosto. A seguir, a obra foi 
apresentada à Imprensa  durante coletiva realizada no salão nobre do Museu Prudente de Moraes.

Foto: Rubens Chiri/ B2
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Cecílio: impossível traduzir o amor que sinto por Piracicaba
Apaixonado pela terra natal, Cecílio Elias Netto justifica que optou pela trilogia porque se sentiu incapacitado em traduzir o amor que sente 

pela cidade em apenas uma obra. “Acho que nem em três, eu consegui. Para dizer o que mais amo em Piracicaba precisaria de uma nova vida 
para escrever livros e mais livros, como uma Sheherazade contando histórias de mil e uma noites. Dá, sim, para afirmar: não existe cidade 
mais doce do que a nossa Piracicaba, o que inspirou o título que encerra a trilogia”.

A seguir, o autor fala sobre o conteúdo editorial de cada obra. “No primeiro volume desta trilogia, Piracicaba que amamos tanto, pretendi, 
com meu canto menor, louvar a nossa terra, o torrão que tanto amamos. No segundo volume, Piracicaba, um rio que passou em nossa vida, 
embriaguei-me com belezas escondidas, com um rio que fertiliza a terra, coisas, pessoas, almas. Neste terceiro volume, Piracicaba, a doçura da 
terra, a narrativa tem a pretensão de transmitir alguns porquês de nossa singularidade, de uma cultura que – sempre se transformando – não 
perde as raízes, assume valores sem romper princípios consagrados. A cultura caipiracicabana”, destaca.

Fotos: Fabio Rubinato e Juliana Branco/ B2

Cecílio Elias Netto recebe honraria das mãos dos vereadores Matheus Erler, presidente da Câmara, e Pedro Kawai, 1º secretário

Débora da Costa Barros, coordenadora de Relações Externas EAB  Raízen 

Marcelo Fuzeti Elias, presidente do ICEN - Instituto Cecílio Elias Netto

Odair Renosto, presidente da Caterpillar do Brasil
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28 de agosto de 2017

Arnaldo Branco Filho, novo Cidadão Piracicabano
O jornalista Arnaldo Branco Filho, editor de ‘Piracicaba, a Doçura da Terra’, foi agraciado com o título de Cidadão 

Piracicabano, por iniciativa do vereador Pedro Kawai (PSDB), que teve o projeto de decreto legislativo 35/2017 
aprovado na 46ª reunião ordinária, por unanimidade.

Natural de São Paulo e graduado em jornalismo pela FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado) e mestre 
em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, Arnaldo Branco Filho se aproximou de Piracicaba, em 2013, a convite do 
radialista e amigo Djansen de Lima e do presidente do Esporte Clube XV de Novembro, Celso Norberto Christofoletti, 
oportunidade em que escreveu um dos capítulos e editou o livro comemorativo ao centenário do XV de Piracicaba: 100 
anos (Destemido e Valente), em conjunto com professores, alunos e ex-alunos da UNIMEP.

De lá pra cá, em parceria com o ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto, editou a trilogia sobre os 250 anos do município, 
composta pelas obras Piracicaba que amamos tanto (2015), um rio que passou em nossa vida (2016) e doçura da terra (2017); 
do livro Piracicaba, a Florença Brasileira (Belas Artes Piracicabanas), 2017, oportunidade em que viajou a Itália e comprovou, 
in loco, ter sido a igreja dos Santos Caterina e Próspero, de Bozzano, região da Toscana, Itália, a inspiradora da Capela de São 
Pedro, erguida em Monte Alegre, a pedido de Pedro Morganti (historiadores piracicabanos diziam que a capelinha era uma 
réplica de uma igreja toscana, citando locais diferentes como São Miguel de Archanjo, em Corsânico; São Martino, em Siena, e 
São Frediano, em Lucca, além de Caterina e Próspero, em Bozzano, curiosamente terra natal de Morganti). 

Editou também a sexta edição do ‘DICIONÁRIO DO DIALETO CAIPIRACICABANO – Tarco, Arco e Verva’, de autoria de 
Cecílio Elias Netto, em 2016, e participou ativamente da pesquisa e elaboração do documento entregue pelo ICEN ao 
CODEPAC reivindicando o reconhecimento do dialeto e sotaque caipiracicabanos como Patrimônios Imateriais do Município, 
o que ocorreu no dia 25 de agosto de 2016, curiosamente na mesma data em que o ICEN comemorava seu primeiro ano de 
vida, através do decreto nº 16.766, assinados pelo então prefeito municipal, Gabriel Ferrato dos Santos, pela secretaria da 
Ação Cultural, Rosângela Maria Rizzolo Camolese, e pelo procurador geral do município, Mauro Rontani.

Pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), cuidou da coordenação editorial do livro Bom Dia – 
Crônicas do autoexílio e da prisão, de Cecílio Elias Netto, em 2015; ‘DOCUMENTOS INTERESSANTES – Cartas e registros 
dos séculos XVIII e XIX referentes a Piracicaba e região’, de autoria do Frei Sermo Dorizotto, em 2015; ‘MEMORIAL – 
Jubileu Áureo da Criação da Paróquia de Santa Cruz e São Dimas’, de autoria de Geraldo Ermo Fischer, em 2015. É o 
responsável também pela edição desta obra: 250 anos de Caipiracicabanidade.

O título foi entregue pelo vereador Pedro Kawai, que também presidiu a mesa diretiva, composta por Celso 
Christofolleti, presidente do XV de Piracicaba, pelo radialista Djansen de Lima, pelo empresário Roberto Vicente Frizzo, 
pelo delegado de Polícia e escritor George Melão, e por Cecílio Elias Netto.

Fotos: Fabio Rubinato e Juliana Branco/ B2

Vereador Pedro Kawai, Arnaldo Branco Filho e Cecílio Elias Netto

Celso Christofoletti entrega uma camisa do XV de Piracicaba ao novo Cidadão Piracicabano, Arnaldo Branco Filho

O HOMENAGEADO - Diretor-Presidente da B2 Comunicação, empresa responsável pela edição do Anuário do Futebol Brasileiro, publicação do Sindicato do Futebol, com apoio oficial da CBF e das 27 Federações 
de Futebol, e pela edição do Banco de Imagens do Estado de São Paulo (que disponibiliza fotos em alta resolução dos principais pontos turísticos paulistas, através do site da Secretaria de Turismo), Arnaldo Branco Filho 
milita na Imprensa desde 1976, com passagens pelos jornais Popular da Tarde, Diario Popular, A Gazeta Esportiva e Diário de São Paulo; pelas rádios Imprensa FM e Trianon, de São Paulo, e pela TV Gazeta, participando 
de coberturas internacionais em mais de 20 países, marcando presença em jogos e eventos nas Copas do Mundo da França (1998), Coreia do Sul/ Japão (2002), Alemanha (2006), África do Sul (2010) e Brasil (2016).

Como professor, lecionou na Faculdade Anhembi Morumbi e na FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, turmas de Jornalismo, Rádio e TV, entre 1981 e 1990. É criador do Troféu Melhores do 
Paulistão, em 1995 (entregue anualmente pela Federação Paulista de Futebol aos melhores jogadores de cada Campeonato Paulista, o Paulistão) e idealizador e coordenador da Casa do Futebol Paulista, em 
Paris (1998, durante a Copa do Mundo de Futebol, em Paris, França), em conjunto com a Federação Paulista de Futebol; da participação do futebol brasileiro na ExpoCannes, em 1999, em Cannes, França, 
em conjunto com o Clube dos 13 e FPF; da participação do futebol brasileiro em Barcelona, Espanha, em 2000, durante as comemorações aos 100 anos do Futbol Club Barcelona, em conjunto com a FPF; e 
responsável pela pesquisa e elaboração do dossiê sobre a Copa Rio de 1951, que – após avaliação do Comitê Executivo da FIFA – resultou na oficialização da competição como Primeiro Mundial Interclubes 
da História do Futebol, garantindo ao Palmeiras o status de 1º campeão mundial interclubes.

Foto: Fabio Rubinato/ B2

Cecílio Elias Netto e Arnaldo Branco Filho, homenageados da noite, reúnem suas famílias para uma foto histórica: Patrícia, Rachel, Sueli Aguilar, Marcelo, Juliana, Luiza Helena, Henrique Daniel , Suely Branco e Guilherme
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II Encontro dos Caipiracicabanos
A Comedoria do Sesc (Serviço Social do Comércio), em Piracicaba, sediou no dia 29 de agosto o II 

Encontro dos Caipiracicabanos, evento promovido pelo ICEN - Instituto Cecílio Elias Netto, entidade 
presidida por Marcelo Fuzeti Elias, com o objetivo de valorizar, divulgar e propagar a cultura caipira. 

O encontro – comemorativo ao 2º aniversário do ICEN e aos 30 anos do projeto editorial de A 
Província – integrou a programação festiva dos 250 anos do município e, sob a coordenação de 
Patrícia Fuzeti Elias, vice-presidente da entidade, teve o formato de sarau, contando com inúmeras 
atrações culturais, entre as quais show de dupla de Cururu, declamação de poemas, degustação de 
comida caipira e apresentação do novo site do jornal online A Província. 

Lançado em 1987, como semanário impresso, a versão digital (www.aprovincia.com.br) surgiu 
em 1998, com diversas experiências até sua consolidação em 2006. Mas sua semente original é 
ainda mais antiga, plantada na trajetória de um pouco mais de 60 anos de jornalismo e de 50 de 
literatura de Cecílio Elias Netto. Paralelamente ao reforço de seu foco original na história e memória 
de Piracicaba, o novo ciclo do site A Província agrega outros conteúdos: uma consistente agenda de 
eventos para mapear as diversas atrações culturais da cidade, com sistema de busca por filtros para 
facilitar o acesso do público às informações. E mais: produção de conteúdo qualificado e analítico 
sobre cultura e entretenimento em geral. A nova Província chega de cara nova, com webdesign 
modernizado e focado na experiência do usuário - com o ajuste automático das páginas do site ao 
dispositivo em uso, facilitando o acesso e compartilhamento da informação. O novo recurso responde 
às demandas atuais, que sinalizam a preferência pelos dispositivos móveis para acesso à internet.

29 de agosto de 2017

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias ICEN entrega várias obras sobre Piracicaba
O expressivo número de obras publicadas (como jornalista e escritor) e a posse de amplo material 

iconográfico da cidade de Piracicaba fazem de Cecílio Elias Netto um colecionador de rara expressão e 
grande fonte a todos que queiram aprofundar-se na história do município. Os mais de 40.000 itens, 
entre fotos, negativos, cartões postais, desenhos, gravuras, jornais, revistas e livros – abrangendo 
um período cronológico que se estende do século 19 aos dias atuais –, estimularam familiares e 
um grupo de amigos a imortalizá-lo, ainda em vida, com a criação de um instituto de pesquisa e 
desenvolvimento cultural que leva o seu nome, o ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto, entidade sem 
fins lucrativos, tendo como principal objetivo o cultivo e a propagação do cenário artístico, cultural, 
social e ambiental do município, através de ações múltiplas.

Com apenas dois anos de existência (foi fundado em 25 de agosto de 2015), vem cumprindo sua 
missão a todo vapor. Foi o responsável pelo movimento cultural que culminou no reconhecimento oficial 
do ‘Dialeto e Sotaque Caipiracicabanos’ como Patrimônios Imateriais do município, promoveu o I e o 
II Encontros dos Caipiracicabanos, em 2016 e 2017, e – além da histórica trilogia sobre a cidade – 
composta pelas obras Piracicaba que amamos tanto, Um rio que passou em nossa vida e Doçura da Terra, 
colocou no mercado a 6ª versão atualizada do Dicionário do Dialeto Caipiracicabano (Arco, Tarco e Verva), 
em 2016, e a badaladíssima Piracicaba, a Florença Brasileira (Belas Artes Piracicabanas), em maio de 
2017. É também a responsável pela produção e edição deste livro, 250 anos de Caipiracicabanidade, 
uma homenagem aos 250 anos do município, e de outras duas obras, ambas em fase de produção: “100 
anos da Imigração Japonesa em Piracicaba” e “Mulheres, semeadoras da cultura”.

Marcelo Fuzeti Elias atribui o sucesso do ICEN a três fatores primordiais: “ao pai, Cecílio Elias Netto, 
razão da existência da entidade; ao empenho de sua diretoria e aos patrocinadores que abraçaram 
nossos projetos culturais: Caterpillar, Cosan, Mefsa e Raízen. Sem eles, nada seria possível”. 

Liceu recebe Damas 
As finais de damas da 9° edição dos Jogos Estudantis, categorias juvenil, mirim e pré-mirim, 
foram realizadas nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Colégio Liceu Terra do Engenho, envolvendo 
alunos das escolas particulares de Piracicaba. O evento foi organizado pela Prefeitura do Município 
de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (SELAM).
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Que beleza de piracicabana!
O Teatro Erotides de Campos ficou completamente lotado no dia 30 de agosto para 

acompanhar a eleição da Miss Beleza Piracicaba 2017. 
A competição contou com a participação de 19 candidatas e a escolhida foi Julia Crivelari, 

de 21 anos. Em segundo lugar, ficou Giovana Zanardo, de 20 anos, e em terceiro lugar, 
Francine Alves, de 23 anos, também eleita miss simpatia pelos votos das demais candidatas. 

Os quesitos beleza, elegância, simpatia, comunicação, entre outros, foram avaliados pelo 
corpo de jurados, composto por Sandra Negri (presidente do Fundo Social de Solidariedade), 
Alex Mendes (hair design), Elisangela Gomes (atleta wellness), Gislaine Delabio (empresária), 
Graciete Simioni (influencer digital), Leandro Menezes e Rodolfo Pires (dermatologistas), 
Luciana Paula e Paulina D´Abronzo (profissionais da imprensa), Mayra Rodrigues (profissional 
de marketing) e Maria Graziela Helene (Miss Bicentenário).

Para a secretária da Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, o concurso de Miss é 
importante para o município, uma vez que a vencedora representará a cidade de Piracicaba 
no concurso estadual e se eleita, do concurso Miss Brasil.

30 de agosto de 2017
Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

O evento ‘Cantando Piracicaba – 250 anos’ fechou a programação comemorativa aos 
250 anos do município, no dia 30 de agosto, no salão nobre da USP/ ESALQ – Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

Na oportunidade, o Coral Luiz de Queiroz, regido por Cíntia Pinotti que, também, foi 
a idealizadora do evento, cantou e encantou a todos, entoando canções que divulga e 
valoriza a cidade. A maestrina consultou importantes textos de historiadores e preparou 
uma narrativa – feita pela jornalista Alicia Nascimento Aguiar, chefe da Divisão de 
Comunicação da Esalq –, unindo todo esse repertório, com obras de Newton de Almeida 
Mello (Piracicaba); Frei Marcelino de Angatuba (Madrugada Piracicabana); Fabiano 
Lozano (Bandinha da Roça); Piraci/Tião Carreiro e Lourival dos Santos (Rio de Lágrimas); 
Ernst Mahle (Galo Preto); Zilmar Ziller Marcos (Hino da Esalq); Vitor Casagrande (Á sombra 
do arvoredo); Ivan Lins (A Bandeira do Divino); e Augusto Seixas (Dobrado Agrícola). 

O evento contou ainda com apresentações de grupos folclóricos, com demonstrações da 
Cana Verde, Recortado, Congada, Folia do Divino, entre outras atrações.

CANTANDO PIRACICABA | cheia de flores, cheia de encanto...

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias
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FEVEREIRO | Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes

Carnaval e Pira Caipira
Carnaval de Marchinhas (grupo Palma da Mão, Banda Fuzarka, Juca Ferreira e Amigos, entre outros), 

Blocos de Rua (Cordão do Mestre Ambrósio, Peixe Caipira, Bloco dos Boçais, Bloco da Ema eu Frevo, Bloco 
da Sapucaia, Pira Pirou – Nóis num vamo pagar nada...), Escolas de Samba (Amigos da Rua do Porto, 
Acadêmicos do Caxambu, Ekyperalta, Estrela de Prata e Unidos da Cidade Alta), além do Maracatu Baque 
Caipira, distribuídos em locais como Engenho Central, Largo dos Pescadores, Praça da Boyes, Sesc Piracicaba 
e clubes recreativos, fazem parte da Folia de Momo piracicabana.

A realização do Pira Caipira que, em 2017, chegou à 13ª versão, também já é uma tradição em Piracicaba. 
Realizado no mês de junho, o evento faz parte do cronograma de ações da Secretaria Municipal da Ação 
Cultural e do Turismo, reunindo as Escolas de Samba, tendo como objetivo a arrecadação de verbas para 
os desfiles do ano seguinte. O evento mescla samba, pagode e marchinhas com MPB e música sertaneja.

O dia de Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro) é comemorado anualmente 
com a procissão dos navegantes, com mais de 300 embarcações, percorrendo 90 Km, da 
Rua do Porto até Santa Maria da Serra. Em 2017, chegou à sua 20ª versão. Faz parte 
do calendário turístico de Piracicaba e é considerado o maior evento náutico-turístico da 
região, atraindo embarcações de várias cidades. 

MARÇO | Festa do Milho Verde, em Tanquinho

A Festa do Milho Verde, em Tanquinho, atingiu sua 43ª edição em 2017, envolvendo mais de 
30 toneladas de milho na produção de pratos típicos (pamonhas, curais, pães, doces e bolos, 
além de milhos cozidos e assados) e reunindo um público superior a 50 mil pessoas. Realizado 
desde 1975, o evento faz parte do calendário turístico do município, com ampla praça de 
alimentação e muitas atrações musicais e culturais.

Arrastão Ecológico do Rio Piracicaba
Idealizado pelo navegador José Luiz Guidotti e atualmente coordenado pelo ambientalista José Carlos 

Masson, o Arrastão Ecológico do Rio Piracicaba alcançou sua 23ª edição, em 2017, como um dos principais 
eventos comemorativos ao Dia Mundial da Água (25 de março). 

A ação – que mobiliza a população na defesa do meio-ambiente – é realizada pela SEDEMA - Secretaria 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em parceria com a Oscip Pira 21 – Piracicaba Realizando o Futuro, 
e tem como meta a retirada de lixo e entulhos das margens e ao longo do Rio Piracicaba; a de melhorar a 
paisagem e a de contribuir para o turismo sustentável e para a ecologia do manancial.

Foto: Fran Camargo
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ABRIL | Paixão de Cristo no Engenho Central

A comemoração da Paixão de Cristo já é uma tradição na cidade de Piracicaba, alcançando, 
em 2017, sua 28ª edição, sob a coordenação da Associação Cultural e Teatral Guarantã, 
em parceria com a Secretaria Municipal da Ação Cultural e do Turismo. Considerado um dos 
maiores espetáculos realizados a céu aberto do país, a peça conta a história dos últimos dias de 
Jesus Cristo, no período compreendido entre o Domingo de Ramos e a Páscoa. Com um elenco 
formado por 350 pessoas, todas voluntárias, a Paixão é realizada ininterruptamente desde 
1990, sendo que sua primeira edição foi realizada na ESALQ (Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz). Pouco tempo depois, fixou-se no Engenho Central. 
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MAIO | Festa das Nações

O Engenho Central abrigou, em 2017, a 34ª edição da Festa das Nações de Piracicaba, evento considerado 
um dos maiores encontros beneficentes do Estado, envolvendo mais de 7 mil voluntários e um público médio 
de 100 mil pessoas. 

Recheado de atrações (culturais e musicais), o evento se resume numa ‘viagem gastronômica’, reunindo 
pratos típicos de várias nações, entre as quais África, Alemanha, Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul), 
Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Índia (inédita em 2017), Itália, Japão, México, Nova 
Zelândia, Portugal, Reino Unido e países árabes, entre outros.
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JULHO | Folia do Divino Espírito Santo

O mês de junho é marcado pela Festa do Padroeiro de Piracicaba – Santo Antônio – na Praça José Bonifácio, e pela Festa de São 
João, no Distrito de Tupi, que, em 2017, alcançou sua 83ª versão. Realizada ininterruptamente desde 1934, sempre no dia 23 de junho 
(embora o dia consagrado ao Santo seja o 24), é considerada uma das festas de São João mais tradicionais do Estado. É realizada pela 
paróquia de São José de Tupi, em parceria com a Secretaria Municipal da Ação Cultural e do Turismo.

Em suas primeiras edições, os festejos começavam com uma procissão, onde os romeiros seguiam com a imagem de São João até 
um ribeirão próximo ao bairro de Tupi. Após banharem a imagem nas águas, o cortejo retornava à praça central, onde o primeiro dos 
romeiros, que levava a estátua do santo, passava descalço pelas brasas da fogueira, seguido de outros devotos. Hoje, por questões de 
segurança, a passagem nas brasas pelos devotos é proibida.

Com 191 anos completados em 2017, a Folia do Divino, em Piracicaba, é uma das 
mais antigas do Brasil. Realizada ininterruptamente desde 1826 sempre às margens do 
rio, a Festa do Divino é organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo com o apoio 
da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo.

A Festa do Divino acontece nas águas do rio Piracicaba e se configura como a mais 
tradicional manifestação religiosa e popular da região, atraindo milhares de pessoas, 
com expressivos rituais como: Folia, Pouso, Leilão de prendas, Encontro das Bandeiras, 
Procissão, Missa e Rodas de Cururu e Violeiros (ver matéria nas páginas 118 e 119). 

Japoneses comandam festas em Piracicaba
A colônia japonesa contribui com três eventos, hoje já tradicionais em Piracicaba – a Festa da Primavera, o Japão na 

Praça e o Karaokê Taikai – com o objetivo de difundir a cultura e a gastronomia nipônicas e fortalecer os laços culturais 
entre brasileiros e japoneses.

Em 2017, no mês de junho, o Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba promoveu o 20º Karaokê Taikai, 
uma maratona sonora, que envolveu 247 cantores no Centro Canagro ‘José Coral’, da Cooperativa dos Plantadores de 
Cana do Estado de São Paulo (Coplacana), sob a coordenação geral de Pedro Mizutani, vice-presidente do Nipo-Brasileiro. 
Diferente daquele em que pessoas cantam acompanhando a letra da música, o karaokê taikai é, na verdade, uma 
apresentação musical, onde o que importa é a transmissão de sentimentos por meio da voz e da expressão.

Também no mês de junho ocorreu o Japão na Praça, pela quinta vez consecutiva, na Praça José Bonifácio, com apresentações 
de músicas e danças (karaokê, taiko, odori, K-pop, J-pop etc) e artes marciais (kendo, kung fu, karatê, judô e aikidô), além 
da culinária japonesa com seus pratos típicos como yakosoba,dorayaki, missoshiro, tempurás, sushis, temakis, entre outras 
iguarias, também promovido pelo Clube Nipo-Brasileiro de Piracicaba, que – anualmente, no mês de setembro – comemora a 
chegada da Primavera na Estação da Paulista, com a já tradicional Festa, que, em 2017, atingiu sua 11ª edição.
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JUNHO |  Santo Antônio e São João animam festas juninas

Foto: Fran Camargo

Fotos: Marcelo Fuzeti Elias

240 241

250 ANOS | Festas & Eventos



Festa da Polenta de Santa Olímpia
No mês de julho, o bairro de Santa Olímpia se transforma no palco da 

mais tradicional festa típica trentino-tirolesa do estado de São Paulo, a Festa 
da Polenta (que, em 2017, comemorou sua 21ª versão), oportunidade em 
que toda a comunidade se mobiliza – com crianças, jovens, adultos e até os 
“nonos”, transformando-se em voluntários – para fazer a decoração da praça, 
salões, museu e, principalmente, o portal da festa, renovado todos os anos. 
Muitas flores embelezam o bairro e criam ambientes charmosos sempre muito 
apreciados pelos visitantes e, também, pelos moradores. O principal objetivo 
da festa é promover e divulgar a cultura trentino-tirolesa, através de música, 
dança e de sua gastronomia, com destaque à polenta com frango, cucagna, 
crauti, canerderli, polenta brustolada e polenta frita, servidas no evento, sob 
a coordenação da Associação de Santa Olímpia e Circolo Trentino de Santa 
Olímpia, em parceria com a Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo.

Festa do Vinho de Santana

O evento, que integra o calendário oficial de eventos de Piracicaba, é realizado 
anualmente, no mês de junho, no bairro de Santana, pela Associação dos Moradores 
de Santana e pelo Circolo Trentino de Santa Olímpia, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Ação Cultural e do Turismo, e celebra as tradições da comunidade trentino-
tirolesa presente na cidade há mais de um século, reunindo variada programação 
cultural, musical e gastronômica. 

Em 2017, a Festa do Vinho comemorou sua 10ª edição, os 140 anos da imigração 
trentina no Brasil e os 30 anos da fundação do Circolo Trentino.

A produção vinícola, em Piracicaba, é uma tradição trazida a bordo dos vapores que 
trouxeram as primeiras famílias trentinas para os bairros de Santana e Santa Olímpia, 
entre o fim do século XIX e início do século XX. Produzir e consumir o próprio vinho é um 
costume passado de geração a geração.

AGOSTO | Festa do Peão de Boiadeiro

Foto: Érico Andrade/ G1

A tradicional Festa da Mandioca, que faz parte do calendário oficial de eventos turísticos do 
município, comemorou sua 13ª edição, em setembro de 2017, na Praça João Alfredo, em frente 
à antiga Estação Ferroviária do distrito de Artêmis, sob a coordenação do Centro Comunitário 
de Artêmis, em parceria com a Secretaria da Ação Cultural e do Turismo. O ponto alto do evento 
é a praça de alimentação, com grande variedade de pratos à base de mandioca, mas conta, 
também, com vasta programação cultural e muita música ao vivo. 
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NOVEMBRO | Festa do Peixe e da Cachaça

Criada para fomentar e difundir a cultura piracicabana, apresentando a moradores e turistas os famosos 
atrativos gastronômicos da cidade, o peixe e a cachaça, a festa alcançou, em 2017, sua 13ª edição. O evento 
é realizado no mês de novembro, anualmente, no entorno do Casarão do Turismo, na Rua do Porto.

SETEMBRO | Festa da Mandioca 
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A Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, realizada anualmente no Parque Unileste, 
chegou à sua 24ª versão com a fama de ser uma das mais charmosas do Interior paulista. 
Em 2017, contou com a participação de artistas tops da música sertaneja, como Luan 
Santana, Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus, Marília Mendonça, Henrique e Juliano.
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“...permita-me, Senhor, ficar neste mundo como os pássaros 
que voam nas quatro direções, recolhem seus alimentos durante 
o dia e, de noite, retornam aos ninhos” 

              (Apelo de Moisés, in Midrash rabínico) 

Sei não terem, vocês, o olhar de ver o invisível. Nem ouvidos 
para ouvir um solo de viola espiritual. Mas estou aqui, num voo 
sem asas, olhando, saudando, entoando aleluias, sobrevoando o 
solo sagrado. Pena, pena muita, vocês não verem, também, a linda 
criancinha que me acompanha escapando às macias solidezes 
das nuvens. Ela deixou esse mundo dos encarnados muito, muito 
novinha. Tinha, pela contagem de vocês, apenas dois anos, tenros 
e suaves dois aninhos. 

A noção de tempo perturba-me, mas insisto em ir até o final. 
A menininha foi chamada de Carolina. E tornou-se a nossa Carol, 
a Carol de uma família que muito a amou. E que a perdeu tão 
abruptamente. Descobrimos, enfim, existir o Inferno. Aqui mesmo 
na Terra. Nas dores que sentimos, em especial a dor terrível – 
que não tem cura – da saudade. A ausência dos bem-amados. Ah! 
essa falta de noção do tempo, como é difícil de explicar, de narrar, 
até mesmo de lembrar. Como Carolina perdeu a vida carnal? E 
quando? Onde? Foi num tropel de cavalos, debaixo das patas de 
uma boiada, sob uma carroça, um automóvel, um caminhão?

Vejo-a sob as rodas de um caminhão. Há pouco sangue no chão. 
Mas Carol não respira. Mulheres gritam, outras crianças fogem 
amedrontadas, homens tremem. Foi à frente do que era a mansão do 
Barão de Serra Negra, que se tornou sede da Prefeitura, esquina das 
atuais ruas São José e Alferes José Caetano. Todo o local – com tanta 
história, dores e alegrias – se tornou tão somente um estacionamento 
de veículos da Câmara Municipal... 

Diante dos próprios olhos 
Foi, sim, um caminhão, daqueles desengonçados do ano de 1942. 

Como esquecer de tudo aquilo se, mesmo no infinito, há dores que se 
tornam também infinitas? Era à hora do almoço daquele fatídico dia 
30 de janeiro de 1947. A guerra terminara, mas, em nossa pequenina 
casa, já havia luto familiar. O irmão de mamãe, meu tio Fued – que 
ajudara a delapidar toda a fortuna do meu avô – morrera no dia 26 
de novembro de ano anterior, 1946. E vó Latife, mãe de minha mãe, 
voltara ao infinito no dia 8 de dezembro, alguns dias depois... 

Sobrevoando o solo sagrado 
Overflying Holly Ground  
“...allow me, Lord, to remain in this world like the birds 

that fly towards the four points, collect their food during the 
day and, with nightfall, return to their nests”

                                              (Moses’ Plea, Rabbinic Midrash)

I know you haven’t eyes for seeing what is invisible. 
Neither ears for hearing a spiritual viol solo. Nevertheless, 
here I am in a wingless flight, looking, greeting, chanting 
Hallelujahs, overflying the Holly ground. Sorry, very sorry 
that you also don’t see the pretty little child who follows me 
escaping the soft solidity of the clouds. She left that world 
of incarnate at a very, very tender age.  She was, by your 
counting, just two years old, soft and tender two years old. 

The concept of time bothers me, but I insist in proceeding 
to the end. The little girl was called Carolina. And she became 
our Carol, the Carol of a family who loved her so much. And 
lost her so suddenly. We found out, then, that Hell do exists. 
Right here, on Earth. In the pains we experienced, in special 
the terrible pain – one that has no cure – of missing. The 
absence of beloved ones. Ah! The lack of a concept of time, 
how hard it is to explain, to narrate, to remember even. How 
did Carolina lose her carnal life? When? Where? Was it in a 
stampede of horses, under the hooves of a cattle herd, under 
a cart, an automobile, a truck?

I see her under the wheels of a truck. There’s but little 
blood on the ground. Bur Carol doesn’t breathe; Women 
wail, other children flee in scare, men tremble. It was in 
front of what was then the mansion of the Baron of Serra 
Negra, later the City Hall, at the corner of current São José 
and Alferes José Caetano Streets. The whole place – with so 
much history, sorrows and joys – turned into no more than 
the parking lot of the City Council... 

In front of his own eyes  
It was, indeed, a truck, one of those clumsy ones of 

1942. How to forget it all, if even in the infinite there are 
pains that also become infinite? It was lunchtime that 
fatidic day, January 30, 1947. The war was over, but in 
our minute home, already there was Family mourning. 
Mammy’s brother, my Uncle Fued – who had helped to 
squander away all the fortune of my grandfather – had 
died on November 26 the former year, 1946. And Granny 
Latife, my mother’s mother, returned to infinite on 
December 8, a few days later... 

The humble little house – for the war had driven almost every 

A casinha humilde – pois a guerra levara-nos quase todos à pobreza 
intensa – permanecia úmida, mofada de lágrimas. Foi quando Carol – 
tão pequenina, tão adorável! – percebeu a ausência de meu pai, que fora 
até a Prefeitura. E ela foi-se em busca dele. E ele e ela se encontraram 
na esquina, cada qual numa calçada, ele vendo a então filha caçulinha. 
Inquieta, afoita, encantada por ter encontrado o pai, Carol não o esperou 
e atravessou a rua, certamente querendo atirar-se nos braços paternos.  
O motorista – pobre homem que se culpou por toda a vida – não 
conseguiu frear. E passou por cima do nosso anjinho. Diante dos olhos 
de meu pai, do pai deste que se tornou Nhô Tonico. 

Como esquecer? Minha mãe me dava o almoço para eu ir à escola. Então, 
gritos da vizinhança nos alcançaram. Mais barulhentos ainda, eram os gritos, 
os uivos, os urros, berros, ganidos, bramidos – todas as vozes dolorosas de 
animais irracionais – que vinham de meu pai, carregado não sei por quantos 
homens. Ele berrava e debatia-se, homem enlouquecido de dor. Minha mãe 
deixou suspensa no ar a colher de farofa que me ia colocar no prato. E, 
instintivamente – num uivo também de fera – gritou o nome de nosso anjo: 
“Carol!”. Médicos e farmacêuticos – todos tão próximos de nós, cidade ainda 
pequena – aplicavam injeções, as pessoas choravam e gritavam diante do 
horror. Alguém tirou-me da cozinha levando-me à casa do vizinho. 

Era baixo o muro separando as duas casinhas, um tempo de quintais 
quase sem trincheiras. Fiquei a tarde toda espiando o que acontecia, 
ouvindo todo aquele pranto. O pequeno coração batia-me na garganta. 
E chorei também. Chorei sem parar. Um mundo sem Carol, como?

A canção de Leninha
Pois é, irmãzinha querida. No lugar daquele esplêndido Poupa 

Tempo, acolhendo tantas pessoas – está vendo-o? Pois ali estava 
plantada a casinha. Nossos pais ficaram acamados, prostrados não sei 
avaliar por quanto tempo. Mas ainda ouço o som do piano de nossa irmã 
Leninha (Marlene) que, com 15 anos, começou a nos manter diante da 
forme que chegara. Eu ouço Chopin, Beethoven, Bach, Mozart, czardas, 
sonatas, sinfonias cujos adágios continuam-me na alma. Então, ao 
retornar da escola, o pequeno Tonico corria esconder-se no fundo do 
quintal, debaixo da grande mangueira, não querendo ouvir toda aquela 
melancolia. Que saudade intensa de você, minha também amiguinha! 

Certa tarde, ouvi – como se exalassem dos dedos de Leninha – sons 
diferentes. Mas suaves, maviosos, também melancólicos. De uma inspiração 
que ela nunca soube vinda de onde – e nos seus adolescentes 15 anos – ela 
compôs uma canção para você, querida. Com seu nome: Carol. Tão fascinante 
a música que inspirou um dos nossos grandes e esquecidos poetas, Benedito 
Almeida Júnior, a escrever-lhe um poema, que se tornou a letra da melodia. 

Até agora, lembro-me do início, a canção acompanha-me como se 
tivesse vindo, também, ao infinito, nos ares que percorremos:

one of us into deep poverty – remained moist, mildewed with tears. 
That was when Carol – so little, so adorable! – noticed the absence 
of my father, who had gone to the City Hall. She went looking for 
him. And they met at the corner, each on one sidewalk, him seeing 
his than youngest little daughter. Restless, dashing, full of joy on 
meeting her father, Carol didn’t wait and crossed the street, surely 
intending to leap into her father’s arms. The driver – poor man who 
blamed himself for the rest of his life – couldn’t brake. And overrun 
our little angel. In front of my father’s eyes, of the father of this one 
who became Nhô Tonico. 

How to forget? My mother was giving me lunch before I left for 
school. Then, the screams of neighbors reached us. Even noisier, the 
screams, howls, roars, shrieks, yelps, bellows – all the pain-laden 
voices of irrational animals – coming from my father, carried by 
I don’t know how many men. He howled and struggled, a pain-
deranged man. My mother held the spoon of manioc flour she was 
about to place on my plate suspended in the air. And, instinctively 
– also with a howl like a wild animal – screamed the name of our 
angel: “Carol!”. Physicians and pharmacists – all so close to us, a 
city still so small – administered injections, everyone weeping and 
screaming in the face of horror. Someone fetched me from the 
kitchen and took me to our neighbor’s home. 

The wall separating the two little houses was low, it was a time 
of almost un-walled backyards. I remained the whole afternoon 
spying the happenings, listening to the weeping. My little heart 
beat in my throat. And I wept also. I cried endlessly. A world without 
Carol, how?

Leninha’s song
So, dear little sister. In place of that splendid Poupa Tempo 

(Time Saver), receiving so many people – can you see it? That’s 
where the little house stood. Our parents became bed-ridden, 
prostrated, I cannot evaluate for how long. However, I still hear 
the sound of the piano of our sister Leninha (Marlene) who, at 
fifteen, began to keep us against the hunger that had arrived. 
I hear Chopin, Beethoven, Bach, Mozart, czardas, sonatas, 
symphonies whose adagios remain in my soul. Then, on 
returning from school, little Tonico ran and hid in the backyard, 
under the big mango tree, not wishing to listen to all that 
melancholy. What an immense longing for you, my little friend. 

One afternoon I heard – as if exhaling from Leninha’s 
fingers – different sound. Soft, angelic, but also melancholic. 
Out of an inspiration she never knew where it had come from 
– in her teen-ager fifteen years – she composed a song for 
you, darling. With your name: Carol. So fascinating was the 
music that it inspired one of our great and forgotten poets, 
Benedito Almeida Júnior, into writing a poem for you, which 
became the lyrics of the melody. 

Even now, I remember the beginning; the song accompanies 
me as if it too had come to the infinite, into the airs we traverse:
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“Sorria em sonhos azuis, tua infância feliz.
Tudo é carinho e amor, quando a vida bendiz.
Mas o destino cruel, o teu brilho apagou 
E tua alma inocente ao céu voou”  

(Marlene Elias, em homenagem a Carol) 

Continuemos, pois, a voar irmãzinha querida. De mãos dadas. 

 Eis porque, ao final desta narrativa, dedico estas páginas à 
minha irmãzinha e eternamente criança Carol. Eis porque a convido 
para sobrevoar, comigo, esse lugar sagrado, a terra bendita, onde 
ela e eu nascemos e de onde partimos. Nhô Tonico e sua irmãzinha 
haverão – se os ventos nos ajudarem – de rever aquilo que foi. E de 
ver em que se tornou. Quero ver seus cabelos cacheados tocados 
pela brisa, seus imensos olhos castanhos vendo maravilhas. E seu 
sorriso de anjo. Pois, que ninguém esqueça: anjos sorriem.  

Venha, pois, querida. Voe comigo, veja com seus próprios olhos, 
ouça com seus ouvidos quase virgens. Estamos sobre Piracicaba, 
amor. Aqui, é o céu concreto, o paraíso humano.

A praça 
“A praça é do povo como o céu é do condor” (Castro Alves)
Vamos, meu anjo, começar pelo coração da cidade. Está vendo, o 

Banco Santander, bem ao lado da Catedral? Foi ali que Nhô Tonico – sei 
lá se indo e vindo, se morrendo e renascendo – veio, pela primeira vez, 
a este paraíso. É umbigo, o útero da “Noiva”, querida. E, por isso, sempre 
me senti tão filho dela. Onde está a circunspecta Catedral, foi a igrejinha 
da povoação, depois Matriz de Santo Antônio, que o padre Pinto Castro 
desenhou para nos deixar de lembrança em 1856. Nela, este mestiço 
foi batizado, já não sei mais se em entre paredes de pau-a-pique, se 
de taipa. E aquele estacionamento vertical, sede de outro banco, na 
outra esquina? Lá era o Hotel Central... E bem ao lado, o primeiro edifício 
construído em Piracicaba, o Georgetta Brasil. No térreo dele, ficavam a 
Livraria Brasil – os inesquecíveis Irmãos Brasil – e aventura comercial 
de João Chiarini, a Livraria Pilão. Pilão... Não era um nome bonito?

Veja, a Praça José Bonifácio, tão linda, verdejante, mas tão vazia 
de gente já ao anoitecer... Foi chamada de Praça da Matriz, Praça da 
Catedral, o pulmão pulsante do povo que, dia e noite, a povoava. Eram 
estudantes, comerciantes, jovens, idosos, com bancos de madeira (e 
depois de cimento) onde as normalistas se sentavam deixando, à 
mostra, joelhos provocantes, sensuais... 

“Smile in blue dreams, your childhood happy.
Everything is care and love, when life blesses.
However, a cruel destiny, your shine blew out 
And your innocent soul to Heaven flew” 
   
(Marlene Elias)

Let us, therefore, keep on flying, dear little sister. 
Hand in hand.  

That’s why, at the end of this narrative, I dedicate these 
pages to my little sister, forever children Carol. That’s why I 
invite her to overfly this holy place with me, this blessed land 
where she and I were born and from where we departed. Nhô 
Tonico and his little sister – if the winds help us – will see, again, 
what was. And see what it became. I want to see her curly hair 
touched by a breeze, her huge brown eyes seeing wonders. And 
her angelic smile. For let no one forget: angels do smile.  

So, come along my darling. Fly with me, see with your own 
eyes, listen with your almost virgin ears. We are over Piracicaba, 
my love. Here is concrete Heaven, the Human Paradise.

The square 
“The square belongs to the people, as sky belongs to the 

condor” (Castro Alves)

Let us, my angel, begin with the heart of the city. Can you see 
the Santander Bank, right by the Cathedral? That’s where Nhô 
Tonico – what do I know if going and coming, if dying and being 
reborn – came, for the first time, to this Paradise. It’s the navel, 
the womb of the “Bride”, my dear. And that’s why I have always 
felt so much being her son. Where the circumspect Cathedral 
is now, formerly stood the small church of the settlement, 
later the Mother Church of Saint Anthony, which Father Pinto 
Castro designed as a keepsake for us, in 1856. In it, this mestizo 
was baptized; I don’t know any longer if surrounded by wattle 
and daub, if by mud walls. And that vertical parking building, 
head office of another bank, at the other corner? That was 
the Central Hotel... And right by it, the first high-rise building 
in Piracicaba, the Georgetta Brasil. Its ground floor housed the 
Livraria Brasil (Brasil Bookstore) – of the unforgettable Brasil 
Brothers – as well as João Chiarini’s commercial adventure, the 
Livraria Pilão (Pestle Bookstore). Pestle... wasn’t it a nice name?

Look, José Bonifácio Square, so pretty, so green, but so 
empty of people as soon as the evening arrives... it had been 
called the Mother Church Square, Cathedral Square, the 
pulsating lung of the people that filled it, day and night. They 
were students, merchants, youngsters, elders, with wooden 

Ali, na praça – caminhando pela história – havia o tocador de realejo, 
bandas, boêmios com seus violões, bêbados, garotos chamados de 
engraxates, botecos vendendo garapa e pastéis, políticos, guardas noturnos, 
prostitutas, damas e cavalheiros, palanques para festas e comícios... E 
um formigueiro de bares: Nova Aurora, do Passarela, Leiteria Brasileira, 
Comercial, Tufiniquim, do Broadway, do Tanaka, Líder, a Baiana, Senadinho 
– e os mais amados: A Brasserie e Giocondo (depois, Alvorada). Vá lá uma 
maldadezinha: boêmios da noite faziam-se de sérios durante o dia e – 
acredite, menininha linda! – iam comprar charutos na Tabacaria Tupan... 

A Arca de Noé
“... e as janelas do céu foram abertas, e a chuva caiu sobre a 

terra por 40 dias e 40 noites”. (Gênesis)
Este “Nhô Tonico” já contou que, em Piracicaba, existiu um “Céu Cor 

de Rosa”, refinada loja de árabe. E foi um outro árabe o criador de uma 
casa comercial com nome apropriado para tudo o que ela vendia: “Arca 
de Noé”. Foi na Rua do Commercio, essa rua que estamos vendo aqui 
do alto, agora com nome de Governador Pedro de Toledo. O “Céu” e 
a “Arca” ficavam muito próximas uma da outra. E, na esquina delas, 
havia uma “Porta Larga”. Na verdade, na verdade, aquela rua – essa 
que aí está, veja, coalhada de automóveis, de gritarias de vendedores 
– era o mais belo testemunho de uma inesquecível convivência e 
confraternização das mais diferentes nacionalidades. Toda a rua era 
uma arca de Noé de raças, multicultural. E o árabe Husni parece ter 
entendido essa bênção tão logo se instalou. Chuva de belezas caiu, não 
por 40 dias e 40 noites, mas por mil e uma noites de magias humanas.  

A “Governador” era nossa Liga das Nações: Salim Maluf, 
Lico Gatti, Mario Japonês, o Natan, o Polacow, Ferrari, Siqueira, 
Cançado, Kraide, Galina, Perina, Cardinalli – todos, em horas 
vagas, conversando entre si, vendo moças bonitas passeando 
nas calçadas, falando mal da vida dos outros... Como disse aquele 
poeta: “a escola era risonha e franca”. Piracicaba, também. Uma 
cidade risonha e franca, além de toda cheia de flores e, portanto, 
também cheia de encantos. Ouça, ouça agora mesmo, Carol 
querida: as flores! Elas estão cantando! Continuam cantando... 

Aqueles prédios altos, belos, exuberantes – que rodeiam a praça – 
são bancos, querida. Ninguém mais vive sem eles. Havia apenas um 
que outro e pouca gente sabia do que se tratava um talão de cheque. 

Ali, naquela esquina, em frente de onde nasci, estava o “banco do Seo 
Gustavo”, onde o maravilhoso Nhô Lica ia depositar pedregulhos catados 
à beira do rio, acreditando fossem diamantes, esmeraldas. E essas lojas 
reluzentes, sedutoras, vendendo roupas? 

benches (later concrete ones) where the young normal school 
students sat, exhibiting provoking, sensuous knees... 

There, at the square – travelling through history – the barrel-
organ player, bands, bohemians with their guitars, drunkards, 
small boys called shoe-shiners, small unassuming bars selling 
garapa (sugar cane juice) and pastries, politicians, night watchmen, 
prostitutes, ladies and gentlemen, podiums for festivities and 
rallies... And an anthill of bars: Nova Aurora,  Passarela’s, Leiteria 
Brasileira, Comercial, Tufiniquim, Broadway, Tanaka’s, Líder, Baiana, 
Senadinho – and the more beloved ones: Brasserie and Giocondo 
(later, Alvorada). A little, mean gossip: the nighttime bohemians 
pretended to be serious people during daytime and – believe me, 
little pretty girl! – They bought cigars at the Tabacaria Tupan... 

Noah’s Ark
“... and the windows of heaven were flung open, and rain 

fell upon the earth for 40 days and 40 nights”. (Gênesis))

This “Nhô Tonico” has told already, that in Piracicaba, there had 
been a “Pink-hued Sky”, an exquisite Arab shop. And another Arab 
was creator of a shop with an appropriate name accounting for 
everything he sold: “Noah’s Ark”. It was located on Commercio Street, 
that street we are viewing from up here, now called Governador Pedro 
de Toledo Street. The “Sky” and the “Ark” were quite close to each 
other. And, at the corner between them, there was a “Wide Door”. 
Actually, actually, that street – this same one here, look, choking with 
cars, with the shouts of sellers, – was the most beautiful testimony of 
an unforgettable conviviality and fraternization of the most diverse 
nationalities. The entire street was a Noah’s Ark of races, a multicultural 
one. Husni the Arab seemed to have understood such a blessing as 
soon as he settled there. A rain of beauties fell, not for 40 days and 40 
nights, but for one thousand and one nights of Human Magic.  

The “Governador” was our League of Nations: Salim 
Maluf, Lico Gatti, Mario the Japanese, Natan, Polacow, 
Ferrari, Siqueira, Cançado, Kraide, Galina, Perina, Cardinalli – 
everyone, at idle times, talking to each other, eyeing the pretty 
girls strolling along the sidewalks, speaking ill of other people’s 
lives... As that poet said: “the school was smiling and open”. 
So was Piracicaba. A smiling and open city, moreover full of 
flowers, therefore full of charms also. Listen, listen right now, 
dear Carol: the flowers! They are singing! They still sing... 

Those tall, handsome, exuberant buildings – surrounding the 
square – they are banks, darling. No one lives without them anymore. 

They were but a few and few people knew what a checkbook 
was.  There, at that corner in front of the place where I was born, was 
“Mr. Gustavo’s bank”, where wonderful Nhô Lica went to deposit 
pebbles gathered on the river shore, believing them to be diamonds, 
emeralds. And those bright, enticing shops, selling clothes?
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Pois bem, queridinha. Ali, quase ao lado de onde foi o Cine Broadway – cujo 
prédio ainda existe neste ano – era o salão do “Dito Alfaiate”, o mais talentoso 
da cidade. Seu orgulho era dizer: “Adão não se vestia porque o Dito não existia”. 
Não usar roupas feitas pelo “Dito Alfaiate” era sinal de desprestígio. 

E o Itapeva, cadê?
Seus olhos estão ainda maiores, queridinha. Você, eu sei, está se 

perguntando porque, numa cidade tão bem planejada pelos ancestrais, 
surgiu essa avenida sinuosa, toda com curvas, alongando-se com lentidão 
qual inocente cobra. Pois é. Sob ela, sem mais ver a luz do Sol, está o 
tão celebrado riacho do Itapeva (da pedra chata). Vindo lá de perto da 
Santa Casa, ele ia-se escorrendo doce e lentamente, parecendo convidar 
crianças a mergulhar em suas águas rasas. Nele, havia uma bica, o “Olho 
de Nhá Rita” que – não estranhe, nem pense que seu irmão é mentiroso, 
pois Nhô Tonico só conta histórias – fornecia água limpinha para se beber. 
Com as mãos em concha ou com baldes para se levar para casa. Era logo 
ali, acima do Teatro Municipal, dá para ver essa bela arquitetura? 

Pois sobre o agora oculto riacho do Itapeva construiu-se essa sensual 
avenida, com curvas femininas, a Avenida Armando de Salles Oliveira. Teve 
início com o prefeito Luís Dias Gonzaga e quem realizou, quase por inteiro, 
a arrojada obra de engenharia – que poucos imaginavam pudesse ser feita 
– foi o prefeito Luciano Guidotti, um visionário. Cadê o Itapeva? Ele corre por 
baixo dessa cobra de asfalto, meu bem. Mas todo sujo, marrom, com dejetos, 
poluído, indo desmaiar no nosso rio Piracicaba. Ainda bem, meu anjo, que 
ele se tornou avenida. Pois teria vergonha de se mostrar tal como ficou. 

Mulheres de vida airada...
Você, criança, não viveu para conhecer lados sombrios da vida. Quase 

arrisquei a dizer ter-lhe sido, isso, bom. Mas sombras apenas acontecem 
onde há luz. Essa é a vida dos encarnados: de sombra e luz, de tristezas e 
alegrias. Veja, você, esses lugares lindos, movimentados, plenos de vigor. É a 
cidade que soube ir em busca dos seus sonhos. 

Havia as chamadas zonas de meretrício, meu bem. E as infelizes mulheres 
eram tratadas desumanamente. Agora, eles as nomeiam de “escravas do 
sexo”. Mas, antes, eram chamadas – tirante os palavrões – de mulheres de 
“vida airada”, de “vida fácil”. Airada, diante de tanta miséria humana? Fácil, 
servindo de objeto? Veja, a vibrante Rua Benjamin Constant. Alguns dos 
seus quarteirões iniciais – a partir de uma curva do Itapeva – eram “ruas do 
pecado”. E como se “pecava!” Quanta boêmia, quanta confusão, quanta falsa 
alegria! Lá reinou Estefânia, a guerreira, prostituta que lia Marx e Engels. E 
eis aí, diante de nossos olhos, uma das principais ruas comerciais da cidade.

Ali, ao lado do Estádio Municipal, foi o “Cano Frio”, logo após ter-se 
encerrado o meretrício na Benjamin. Aquele lugar quase abandonado, 
visto como maldito – veja, querida, como está todo cheio de vida. E, 
pouco mais adiante, era o “Saibrero” (Saibreiro, lugar de muito saibro) 

 Well, my dear. Over there, almost by where the Cine 
Broadway stood – the building still exist this year – there was 
the parlor of “Dito the Taylor”, the most talented in the city. He 
prided himself saying: “Adam didn’t dress because Dito didn’t 
exist”. Not wearing clothes done by “Dito the Taylor” was a 
sign of lack of status. 

The Itapeva, where is it?
Your eyes are larger still, dearie. You are, I know, asking yourself, 

why in a city so well planned by our forebears, this sinuous avenue 
has appeared, full of bends, slowly stretching out as an innocent 
snake. Well. Underneath it, not seeing the Sun anymore, flows the 
so celebrated Itapeva (Flat Boulder in Indian language) Creek. 
Coming from near the Santa Casa, it flowed sweetly and slowly, 
as if inviting the children to plunge into its shallow waters. In it, 
there was a water spout, the “Eye of Nhá Rita” that – don’t be 
surprised or think that your brother is a liar, for Nhô Tonico only 
tells histories – provided clear water for drinking. In cupped hands 
or in pails for taking home. It was right there, above the Municipal 
Theater, can you see that beautiful architecture? 

So, over that now hidden Itapeva Creek this sensuous 
avenue was laid out, with female curves, the Armando de 
Salles Oliveira Avenue. It was began by Mayor Luís Dias 
Gonzaga and the one who carried out, almost fully, the daring 
engineering feat – that few believed could be done – was 
Mayor Luciano Guidotti, a visionary. Where is the Itapeva? It 
flows under that snake of tarmac, my dear. But dirty, brownish, 
full of waste, polluted, until it faints into our Piracicaba River. A 
good thing it turned into an avenue. For it would feel ashamed 
to show itself the way it has become.

Breeze life women…
You, child, didn’t live to know the bleaker sides of life. 

I almost risked telling that such was good for you. But 
shadows appear only where there is light. That’s the life of 
the incarnate: shadows and light, sorrows and joys. Look at 
those beautiful, bustling places, full of vigor. It’s a city that 
succeeded in the search for its dreams. 

There were the so-called prostitution zones, my dear. And 
the wretched women were treated inhumanly.  Nowadays, 
they are called “sex slaves”. But formerly they were called – 
excluding the dirty words – “breeze life”, “easy life” women. 
Breezy, in the face of so much Human misery? Easy, used as 
an object? Look at vibrant Benjamin Constant Street. Some 
blocks in its beginning – starting at a bend of the Itapeva 
– were “sin streets”. And people “sinned”! What a life of 
bohemia, what a confusion, how much fake joyfulness! There 
reigned Estefânia, the warrior woman, a prostitute who read 
Marx and Engels. And now, in front of our eyes, it’s one of the 
main commercial streets downtown.

Over there, by the Municipal Stadium, was the “Cold 
Pipe”, soon after the end of prostitution on the Benjamin. 

e, das prostitutas de lá, dizia-se – desculpe-me pela grosseria, menina 
– serem, elas, “putas do Saibrero”. E agora, olha a beleza do lugar, como 
que uma ilha de paz, de refinamento – o Jardim Elite! Com prédios de 
apartamentos elegantes, butiques, “rotisseries”, consultórios médicos. 

E o Jardim Brasil, bairro todo progressista, desenvolvendo-se cada vez? 
Olhe ali, bem ao final da Avenida São Paulo. Lá começou como zona de 
meretrício, a famosa “Ripolândia”, pobre Romeu Rípoli que nada teve com 
isso. Mas, por ser “Don Juan” conhecido e renomado, os inimigos políticos 
apelidaram o meretrício de “Ripolândia”. Foi o reino de Ruth Mansur. 

Nem nasce, nem morre 
Ah! o rio, irmãzinha querida. Deslumbre-se com ele, com sua 

sinuosidade, o Salto e as quedas d´agua, as corredeiras, os cardumes 
borbulhando para realizar esse milagre da natureza: a piracema. 
Ah! o rio. Quanta beleza, quanta grandeza, quanta história – mas, 
também, quanta amargura!  A humanidade rende graças aos céus 
pela fertilidade produzida pelos rios Eufrates e Nilo, seus frutos, 
civilizações surgidas dessa exuberância do sonho de Deus. 

Mas há muitos piracicabanos, querida, esquecendo-se de que 
Piracicaba foi chamada de “Mesopotâmia Paulista”, por seu solo 
abençoado, regado pelos rios Piracicaba e Tietê. Aqui está o microcosmo 
dos perenes Tigre, Eufrates, Nilo. Um microcosmo, mas verdadeiro. 
É um santuário e, no entanto, gente má, ignorante, incivilizada faz, 
dessas águas sagradas, como que uma grande latrina. E veja ali, no 
pequeno barco, aquele homem grandalhão:  é o Gordo do Barco. Ele é o 
principal guardião do rio, um titã, liderando voluntários abnegados que 
faxinam o rio como se fossem sacerdotes limpando pecados alheios. 

Ah! gente aí debaixo; ah! viventes ainda encarnados. Este nosso 
rio tem algo de especialíssimo: ele não tem nascente e, também, 
não corre para o mar.  Ele surge como fruto do amor das águas do 
Atibaia e do Jaguari. Ele não nasce: surge. Anuncia-se. Ele se nega a 
nos abandonar, a morrer no mar. E, então, deixa-se abraçar pelo Tietê. 
Ele não morre; esvai-se. Perdoem-me, mas apenas irresponsáveis e 
ignorantes não cuidam de tesouros. Irmãzinha, irmãzinha... Ao rever a 
beleza tão antiga, tenho esperanças de que os caipiracicabanos inflem-
se de orgulho e agradeçam, como Santo Agostinho agradeceu: “Tarde 
vos amei, ó beleza antiga e tão nova” (Confissões).

Emociono-me e tenho vontade de sussurrar uma canção de ninar 
para mim mesmo.  

Humor vindo dos céus 
São, neste 2017, os primeiros dias de primavera. Já há flores e cores e 

amores nesse pequenino mundo caipira. E, portanto, novos encantos. Mas 
ninguém se engane: nem tudo que brilha é ouro. Sempre houve problemas, 
dificuldades, fracassos, tristezas, eclipses. 

That almost forsaken place, taken as cursed – look, darling, 
how teeming with life it is. And a little further on, there was 
the “Saibrero” (Saibreiro, a place with much gravel) and the 
prostitutes there – forgive me the rudeness, little girl – were 
called the “Saibrero whores”. And now, look at the fairness 
of the place, looking like an island of peace, of refinement – 
Jardim Elite (Elite Garden)! With elegant apartment buildings, 
boutiques, rotisseries, doctors’ offices. 

And what about Jardim Brasil, a fully progressist quarter, 
ever more developed? Look over there, right at end of São 
Paulo Avenue. It began as a red light district, the famed 
“Ripolândia”, although poor Romeu Rípoli had nothing to do 
with it. However, being a known and renowned “Don Juan”, 
his political enemies dubbed the red light district “Ripolândia”. 
It was Ruth Mansur’s kingdom. 

Neither is born, neither dies  
Ah! The river, dear little sister. Feel dazzled by its fascination, 

its sinuosity, the Waterfall and its tumbling waters, the rapids, 
the shoals of fish bubbling for accomplishing that miracle of 
Nature: the piracema (upriver spawning run). Ah! The river. 
How much beauty, how much greatness, how much history 
– but also, how much bitterness!  Humanity says its thanks 
to the heavens for the fertility produced by the Euphrates 
and Nile Rivers, for its fruits, civilizations arisen from that 
exuberance of God’s dream. 

Indeed there are many Piracicabans, my darling, 
who forget that Piracicaba has been called the “Paulist 
Mesopotamia” due to its blessed soil watered by the 
Piracicaba and Tietê Rivers. Here is a microcosm of the 
everlasting Tiger, Euphrates, Nile. A microcosm indeed, but a 
true one. It’s a sanctuary, however evil, ignorant uncivilized 
people turn those holy waters into a giant cesspool. And look 
over there, in that small boat, that large man: he’s the Fat-
man of the Boat. He is the main guardian of the river, a Titan, 
leading unselfish volunteers who cleanse the river as though 
they were priest cleansing the sins of other people. 

Ah! You people down there. Ah! You still incarnate living 
beings. That river of ours has something very special indeed: 
it has no headwaters and it doesn’t flow into the sea either. It 
is an offspring of the love between the waters of the Atibaia 
and Jaguari. It is not born: it emerges.  

It heralds itself. It refuses to forsake us, dying in the sea. 
So, it allows itself to be embraced by the Tietê. It doesn’t die, it 
peters out. Forgive me, but only the irresponsible and ignorant 
care not for treasures. Little sister, little sister... Seeing again 
such an ancient beauty, I’m hopeful that Caipiracicabans 
inflate with pride and render thanks, as Saint Augustine did: “I 
loved you late, oh you so old, yet so new beauty” (Confessions).

I feel touched and feel like whispering a lullaby to myself.

250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO

248 249



Se esta é uma terra abençoada, ela vive conforme o humor dos 
céus. Moradores da Rua do Porto podem confirmar o que este velho 
Nhô Tonico está narrando, pois são testemunhas dos desastres 
produzidos pelas enchentes do rio, pela fúria da natureza.  A 
maior das enchentes aconteceu em 1929, transformando-se, toda 
aquela região, num imenso lago. Pescadores fiéis a Iemanjá e a 
todas as deusas e mitos das águas recusaram-se a sair de suas 
casinhas e dormiam em seus próprios botes, como se as águas 
fossem seus colchões. 

E, mal avisando, chega a estiagem, quando o verde se amarela. 
E o azul empalidece. Vendo as águas baixarem, a seca atingindo as 
matas e afetando os frutos da terra, o caipiracicabano entristece. 
Saiba, pois, irmãzinha, quando retornarmos ao nosso ninho 
espacial, encerrando esta viagem e sonhando esses sonhos: 
quando as águas do rio borbulham, nossos conterrâneos sorriem, 
riem-se até mesmo das dificuldades, alegram-se. E povoam 
todas as margens. Mas, quando a estiagem seca as coisas, até as 
lágrimas parecem secar de tristeza. 

A natureza é generosa, mas, também, severa em seus castigos. Parece 
haver mais consciência nos ares da cidade. Tomara nossa gente, ainda 
com tão viva carne, entenda, rapidamente, que a simples racionalidade é 
resultado de frágeis convenções. E que, então, se deixem contagiar pelos 
antepassados que conseguiram realizar sonhos e ilusões. 

Sangue, suor e lágrimas
Você, meu anjo, continua tão criança e pequenina que, no nosso infinito, 

apenas brinca de cirandinha com os anjos. Por isso, não ouviu o que – 
entre nuvens imitando carneirinhos – Tonico Ferraz, Leandro Guerrini, 
Luiz de Queiroz, Jaçanã conversavam. Eles comentavam uma reflexão do 
filósofo Heiddeger: “Lutam, em mim, alegrias passadas que, agora, deploro; e 
tristezas que, agora, me alegram”. 

Agora, sobrevoamos um grande supermercado na rua Regente 
Feijó. Ali, era o pequenino, mas glorioso, “campo do XV”, o “Estádio da 
Rua Regente” a que, por questões político-esportivas, deram o nome de 
Roberto Gomes Pedrosa. Veja: sobrou apenas um portal, delicado portal 
que, no entanto, era a entrada do Olimpo de nossos deuses quinzistas. 
O chão do supermercado –que multidões pisam indiferentemente – foi 
regado pelo sangue, suor e lágrimas de Gatão, Idiarte, Fernandes, De 
Sordi, Chicão. É outro dos templos desta terra, querida irmãzinha. É 
como se fosse um Panteão de nossos ídolos do futebol.

O comentário que ouvi a respeito de Heiddeger, vivo-o agora, diante 
de um heroico portal à porta de um supermercado: “devo deplorar 
alegrias passadas, devo viver tristezas que agora me alegram?” 

Como essa, a doce tristeza da saudade? 

Mood out of the skies 
We are now, in this 2017, in the first days of the spring. 

Already there are flowers and loves in this minute caipira 
world. And, therefore, new charms. But let no one be misled: 
not all that shines is gold. Always there have been problems, 
difficulties, failures, sorrows, eclipses. This is a blessed land, 
but it lives according to the moods of the skies. The dwellers 
of Port Street can validate what this Nhô Tonico is telling, as 
they are witnesses of the disasters produced by the floods of 
the river, by the fury of Nature. The biggest flood took place 
in 1929, turning all the riverside region into a huge lake. 
Fishermen faithful to Iemanjá (African goddess of the waters) 
and to all goddesses and myths of the waters refused to leave 
their small homes and slept in their own boats, as though the 
waters were their mattresses. 

And almost without warning, the draught arrives, when green turns 
yellow and blue pales. Watching the waters lowering, draught hitting 
the woods and harming the produce of the land, the caipiracicaban 
is saddened. Learn, therefore, little sister, upon returning to our space 
nest, ending this voyage and dreaming our dreams: when the river 
waters bubble, our fellow town people smile, even laugh at hardships, 
they rejoice. And crowd every shore. However, when the draught dries 
things out, even the tears seem to dry out of sadness. 

Nature is generous, but also harsh in its punishments. 
It seems that there is more awareness in the city air. Let’s 
hope that our people, still with flesh so alive, quickly realize 
that rationality is simply the outcome of frail conventions. 
And, therefore, they let themselves be contaminated by the 
forebears who managed to accomplish dreams and illusions.

Blood, sweat and tears
You, my angel, remain a little child who, in our infinite, play 

ring-around-a-rosy with the angels. That’s why – among clouds 
resembling little sheep – you didn’t hear what Tonico Ferraz, Leandro 
Guerrini, Luiz de Queiroz, Jaçanã talked about. They commented a 
thought of Philosopher Heiddeger: “Struggle, within me, past joys I 
deplore now; and sorrows that now make me rejoice”. 

Now, we overfly a big supermarket on Regente Feijó Street. At 
that place stood the small, albeit glorious “Field of the XV”, the 
“Regente Street Stadium”, that due to political and sport-related 
issues, was baptized Roberto Gomes Pedrosa Stadium. Look: 
all that’s left is a portal, a delicate portal, that nevertheless was 
the entrance to Olympus to our quinzist gods. The floor of the 
supermarket – trodden over by indifferent crowds – was watered 
by the blood, sweat and tears of Gatão, Idiarte, Fernandes, De 
Sordi. It’s another temple of this land of ours, dear little sister. As if 
it were a Pantheon for our football idols.

The remark I heard about Heiddeger, I experience it now, facing 
the heroic portal at the gate of a supermarket: “should I deplore 
past joys, should I experience sorrows that now make me rejoice?” 

Desprezados de hoje
Sabe, amor, no que estou pensando enquanto fazemos essa 

viagem ao longo do imenso Véu da Noiva? Penso na necessidade de 
agirmos, você e eu, como profetas. E profeta não é, apenas, aquele 
que prediz acontecimentos por inspiração divina. Nem, tão somente, 
o que tem a capacidade de intuir antes, de prever. Profeta – e como 
seria bom se nossa gente entendesse! – era, naqueles tempos 
que dizem ser antigos, o acendedor de lampiões. Apenas isso, um 
acendedor de lampiões. Para iluminar as ruas quando a noite se 
punha a chegar. Um lampião aqui, outro lá, mais um acolá – e eis o 
profeta acendendo um bocadinho de luz para a cidade. Devemos ser 
isso, querida: acendedores de lampiões, despretensiosos profetas. 

Penso nisso porque – logo ali, entre tumultos, fugas, esconderijos 
– estamos vendo o mal afamado bairro chamado “Bosque dos 
Lenheiros” Que nome lindo e que momento tão amargo! É uma 
população desprezada, tida como formada por bandoleiros, por 
traficantes, facínoras. Se o agora não tiver senso histórico, o depois 
será vicioso. Vamos insistir: o tempo é eterno. E tudo o que dele fica, a 
esse tesouro, deu-se o nome de passado. Tudo o que se tem, todavia 
– de bom e de mau, de doce e amargo – são heranças do passado. 
Que se vão reconstruindo, aprimorando. Roma, por exemplo.

Bairros anteriormente abandonados, vistos com menosprezo, 
marginalizados, são, agora, exuberâncias de Piracicaba.  Vila Rezende 
era um imenso pasto e, à medida que cresceu com os italianos, 
foi chamada de “Paraguai”, por estar na outra margem. A vibrante 
Paulicéia foi a “Coreia”, tantas a violência e marginalidade da época. 
A Cidade Jardim, um matagal. Grande parte do Bairro Alto, nossa 
Cidade Alta, era pejorativamente chamada de “Bairro dos Alemães”. 

Se os desajuizados recobrarem ou adquirirem juízo, o “Bosque dos 
Lenheiros”, com esse lindo nome, virá a ser parte importante dessa 
Piracicaba de uma outra geração. Que cada um seja um profeta, sim. 
Um acendedor de lampiões. Nhô Tonico tem esperança nisso. 

Globalizados com raízes própria 
Percebo, Carolzinha querida, estar, você, cansada. Vamos 

retornar, pois, à nossa pátria espiritual, sei lá como se chama o 
universo onde estamos, nós, desencarnados, que -  também sei 
lá – ficamos e retornamos. Mas arregale ainda mais esses seus 
olhinhos castanhos, deslumbrados com o que veem. 

Há espigões onde havia casas térreas. São apartamentos até mesmo 
confortáveis, talvez mais seguros e, no entanto, sem quintais. Lembra-
se da Torre de Babel? Pois os homens continuam os mesmos, querendo 
uma altíssima torre que alcance os céus. 

Such as this one, the sweet sadness of longing?
Those despised today
Do you know, love, what I’m thinking about while we 

undertake this voyage along the huge Veil of the Bride? I 
think about the need for us, you and me, to act as prophets. 
A prophet is not just one who foretells happenings thanks to 
Divine inspiration. And neither one who solely has the ability 
of perceiving, of foretelling. A prophet – and so good it would 
be if our people only understood it! – was one who, in those 
so-called ancient times, was a street-lamp lighter. Only that, a 
street-lamp lighter. For illuminating the streets when night was 
about to fall. A street-lamp here, another there, yet another 
further on – there’s the prophet providing a little lighting to the 
city. That’s what we should be, my darling: street-lamp lighters, 
unassuming prophets. 

I think so because – right over there, amidst rampages, 
escapes, hideaways – we can see the infamous neighborhood 
called “Bosque dos Lenheiros” (Woodcutters’ Quarter). What 
a beautiful name and what a bitter moment! It’s a despised 
population, regarded as made up of bandits, drug dealers, thugs.  
If now doesn’t have a historic understanding, the afterward will 
be vicious. Let us insist: time is eternal. And all that remains of it, 
of that treasure, has been named the past. All that exist, however 
– good and bad, sweet and bitter – are legacies from the past. 
That are rebuilt, improved. Rome, for example.

Formerly abandoned neighborhoods, regarded with 
contempt, marginalized, today are exuberant portions of 
Piracicaba.  Vila Rezende was an immense pasture and later, as 
it grew with the Italians, it was called “Paraguay”, due to being 
located on the other side of the river. Vibrant Paulicéia was 
“Korea”, so high was the violence and marginality at the time. 
Cidade Jardim, a thicket. A large portion of Bairro Alto, our 
Cidade Alta (Heights), was derogatorily called “German Town”. 

Were the unwise to recover or find their wits, the “Bosque dos 
Lenheiros”, with such a pretty name, will become an important 
part of the Piracicaba of another generation. Let everyone be a 
prophet, yes. A street-lamp lighter. Nhô Tonico hopes so.

Globalized with own roots 
I realize, dear Little Carol, your tiredness. Let’s go back, 

therefore, to our spiritual Homeland, what do I know what’s 
the name given to the Universe where we are now, we the 
disincarnate, where – again what do I know – we stay and 
return to. Nevertheless, open your little brown eyes even 
wider, dazzled by what you see. 

There are high-rise buildings where formerly there were 
one-story houses. The apartments are more comfortable, 
perhaps even safer, however, without backyards. Do you 
remember the Babel Tower? Alas, men remain the same, 
wanting a very high tower that reaches the skies.  
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Mas veja bem: com tantos edifícios espalhados por todo o município, 
Piracicaba continua enxergando céus azuis e noites estreladas. As 
indústrias deixam, cada vez mais, de espalhar fumaças e, por isso, 
os passarinhos retornam, fazendo ninhos como nenhum humano 
aprendeu a fazer com tanta maestria. Distritos industriais pujantes, áreas 
comerciais belíssimas, escolas que mantêm e aperfeiçoam os sonhos de 
Sud Mennucci e de Honorato Faustino. 

Ah! lembro-me da festança quando a Estação da Paulista recebeu a 
primeira viagem do novo trem. Que chiquê, como se dizia àquela época. 
E, agora – mantendo a memória, honrando a história, respeitando os 
esforços dos ancestrais – a Estação é um pujante centro cultural. 
Jovens e idosos, crianças e adolescentes, homens, mulheres, pretos 
e brancos e amarelos todos se irmanam em alegrias e alívios d´alma. 

Veja, irmãzinha – antes de nos irmos -  a teia étnica que, apesar de suas 
diferenças, vive em comunhão. São italianos, árabes, alemães, judeus, japoneses, 
espanhóis, coreanos, chineses todos eles convivendo em paz, coexistindo numa 
comunidade pela qual continuam, eles, apaixonando-se cada vez mais. Mas 
quando Piracicaba irá lembrar-se do quanto eles sofreram como imigrantes? 
Pretos escravizados, árabes marginalizados, japoneses e alemães perseguidos, 
judeus agredidos, preconceitos e injustiças contra todos, incluindo mulheres. 

Quando emissoras de rádio e de televisão – e, agora, também essa tal 
de internet – espalham barulho, ruídos, não há mais como se perceber 
o som lamurioso das músicas que os imigrantes cantavam em nossa 
terra. Era como se eles cantassem a sua própria tristeza, querida. 
Pois a música serve-nos de consolo e conforto quando estamos mal. 
E é amiga íntima, quando nos sentimos bem. Essa musicalidade dos 
imigrantes que construíram esta cidade – e que eram chamados de 
pardais – foi o traço de união entre todos nós. O que é a piracicabana 
Festa das Nações senão esse festival de fraternidade e comunhão?

Pois é. Já não falei, para você, de Pasárgada, onde o piracicabano 
é amigo do rei? Pois eu descobri – voando por aqui a seu lado – que 
Piracicaba foi, também, nossa Camelot, o lendário e mágico lugar de 
cavaleiros gentis, de damas sedutoras, centro do reino de um generoso 
Rei Arthur. Camelot foi construída no alto de uma colina, cercada por 
muralhas, destinada a proteger e a encantar as pessoas. 

Piracicaba sempre foi, também, amor meu, essa Camelot, com quilômetros 
de rios, de lagos, de florestas, muralhas naturais. Sempre idealizamos reis 
Arthur, inspirados por valorosos Merlin, “mansos como as pombas, espertos 
como as serpentes”. Piracicaba sempre busca uma espada Excalibur para 
prosseguir em seu destino que, como a espada mitológica, está fixado na 
pedra. Vamos, queridinha, fazer de conta estarmos deixando o castelo de 
Cadbury, encantados com Lancelot e Guenivere, com os Cavaleiros da Távola 
Redonda? Vamos espalhar, aos céus, o que vimos nessa viagem de sonhos? 

However, keep in mind: with so many tall buildings spread 
around the whole city, Piracicaba still can see blue skies and 
starry nights. The factories ever more quit spewing out smoke 
and due to that the birds are coming back, building nests as 
no Human being learned to do with such a mastery. Thriving 
industrial districts, shopping districts, schools that keep and 
improve the dreams of Sud Mennucci and Honorato Faustino. 

Ah! I remember the big party when the Paulista Railway 
Station received the first voyagers in the new train. How 
chic, as they used to say then. And nowadays – upholding 
the memory, honoring the history, respecting the efforts 
of our forebears – the Station is a thriving Cultural Center. 
Youngsters and elders, children and teenagers, men and 
women, black and white and yellow, all are brothers in joys 
and reliefs of the soul. 

See, little sister – before we leave – the ethnic web, which, 
in spite of all differences, live in harmony. Italians, Arabs, 
Germans, Jews, Japanese, Spaniards, Korean, Chinese, 
all leaving in peace, coexisting in a community they feel 
evermore in love with. However, when will Piracicaba recall 
how much they had suffered as immigrants? Enslaved 
Negroes, marginalized Arabs, persecuted Japanese and 
Germans, assaulted Jews, prejudices and injustices against 
them all, including the women. 

While radio and television broadcasters – now, that 
internet novelty, too – spread noise and din, one cannot fail 
to notice the moaning sound of the music immigrants sang 
in our land. It was as though they sang their own sadness, 
darling. For music serves us as solace and comfort when we 
feel bad. And as an intimate friend, when we feel good. That 
musicality of the immigrants who have built this city – and 
were called sparrows – was a unifying link among us all. 
What is the Piracicaban Festival of Nations but that festival of 
fraternity and communion?

So. Haven’t I already told you about Pasargadae, where 
a Piracicaban is the King’s friend? Well, I have found out – 
flying around here by your side – that Piracicaba was also our 
Camelot, the legendary and magic place of kind knights, of 
enticing ladies, the core of the kingdom of a generous King 
Arthur. Camelot was built upon the crest of a hill, surrounded 
by walls, intended to protect and charm people. 

Piracicaba has been always that Camelot too, my love, 
with kilometers of rivers, lakes, forests, natural walls. We have 
always idealized King Arthurs, inspired by valiant Merlins, 
“gentle as doves, cunning as serpents”. Piracicaba always looks 
for an Excalibur sword to proceed with its destiny that, as the 
mythical sword, is stuck in stone. Let’s pretend, little darling, 
that we are leaving Cadbury Castel, charmed by Lancwelot 
and Guinevere, by the Knights of the Round Table? Let’s spread 
around the heavens, all that we saw in this dream voyage? 

“Não deixe ninguém esquecer que, por um breve e reluzente momento, existiu uma Camelot ” 
                                                                 Da música e do filme Camelot

Num sô mais mocinho, 
Tô veínho de se vê...

Num lamento nem um poco: 
Dexei de sê Toninho, 
Agora sô Nhô Tinoco.

Descobri com muita alegria
Que mecê é mais que rainha.
Mai pôca gente se apercebe 

Que mecê é a deusa Hebe,
A da eterna juventude, 
Bela em toda plenitude. 

Mecê é feita de mel, amor, 
Que é mistura de tudas fror. 

Amei mecê esses ano tudo, 
Gritando arto e ficando mudo. 

Briguei e lutei, 
Por mecê chorei. 

Ai, quem ama nunca esquece. 
Mai sofre em silêncio, padece.
E a saudade que dói na gente 

Dói mais se o amor ainda tá presente. 

Sabe o que vejo, o  que agora parece?
Que ocê tá mais linda, num envelhece. 
Quem ama sofre, mai nunca esquece.
Me adiscurpe, intão, por minha vorta. 
Mai se abriu, pra mim, um’ otra porta. 

Num tô contente, mai finarmente entendi:
Mecê tem que ficá, eu tenho que í. 

Tudo caminha, mecê num é só minha.
Mecê, moça sinhá, num é de ninguém.

Mecê é de tuda gente. 
Mai, por mais que eu lamente, 

Arrespeito tudo isso e digo amém. 

Toninho amô, Toninho viveu, 
Ficô Nhô Tonico, envelheceu. 
Agora, é hora de í simbora, 

Cerimônia de adeus.
Brigado, brigado, pelos sonho meu. 

Seje feliz, fique cum Deus.  

   “Me adiscurpe, sinhá moça, 50 ano despois. 
Nunca esqueci de mecê, de nóis dois. 
Óie, querida, que eu vim sem fror. 

Num truxe rosa, nem bonina, 
Pra mecê, Noiva da Colina. 

Mai que fazê, amor, 
se num tem mais cantero, 

Nem jardim, nem jardinero?

Num se roba rosa da própria casa 
Pur isso,  num colhi nenhuma  da minha. 
Ai! sinhá. A vida se vai, anda, caminha, 
Tar água nos dedo, que escapa e vaza. 

Tanta coisa aconteceu! Tanta gente nasceu, 
Tanta  gente chegô, trabaiô, luitô, 

E tanta, tanta gente morreu.
Mais eu -  meu amor,  pode crê -  

Continuei amando mecê.
Pensei fosse e seja locura 

Esse amor sem bejo e abraço. 
Mai descobri sê grande  ventura 

Me aquentá no seu regaço.  
Noiva linda, doce  amada, meu tesôro. 

Tá fazendo bodas de ôro
Desse amor loco, sem medida. 

Que posso eu fazê da vida
Se não tem otra saída 

Além de amá sem nunca tê?

Agora, notro aniversário, 
Como reza dium rosário, 

Vô confessá pra mecê:
Cum o coração partido, 
Com todo peito ferido, 
Descobri o que fazê. 

Acalanto de um caipira ainda apaixonado

 A nossa querida “Noiva” chega aos seus 250 anos e peço licença, para - novamente - recitar o meu acalanto de caipira ainda apaixonado. 

250 ANOS DE CAIPIRACICABANIDADE CECÍLIO ELIAS NETTO

252 253



Personalidade da Cultura 2017

Embora não seja habitual – criando-se, aqui, um ato prógono – encerramos esta obra 
com uma homenagem ao autor, Cecílio Elias Netto, que, meritoriamente, foi condecorado 
com o troféu Fabiano Rodrigues Lozano, a mais alta honraria do setor cultural da cidade.

O prêmio, entregue pela SemacTur - Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo de 
Piracicaba a pessoas que tenham contribuído de forma relevante para a promoção da cultura no 
município, não simboliza apenas o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Cecílio ao longo de 
sua carreira, mas também um muito obrigado de Piracicaba ao filho criativo, devoto e fiel.

Se Piracicaba é conhecido nacionalmente pela sua caipiricabanidade, pelo sotaque, pelo 
dialeto, pelo Nhô Quim, pelo Rio, peixes, pinga, culinária, e por tudo de bom que significa 
a seus moradores, parte disto, deve-se, às obras de Cecílio Elias Netto, que tão bem – e 
continuamente – divulga e propaga a cidade amada. (O Editor)
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