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“In Memoriam”

Para Tuffi

–   meu pai  querido  –

de quem herdei o amor por Piracicaba

Cecílio Elias Netto
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Tenho verdadeiro fascínio pela sabedoria de Agostinho de Hipona, Santo 
Agostinho, uma das mais poderosas inteligências já surgidas na humanidade. 
Sua sabedoria não é apenas patrimônio da Igreja Católica, mas de todo o 
mundo e em todos os tempos. E é esse pensador extraordinário quem nos 
ensinou: “Ninguém ama aquilo que não conhece”. Uma advertência e, 
também, um ponto de partida. 

Como a juventude poderá amar sua cidade se não conhecê-la em sua 
história, em suas raízes, em sua épica e heróica caminhada? Como poderão 
as novas gerações cuidar de um relicário se não souber de sua verdadeira 
sacralidade? Em tempos profanos, a preservação e a recuperação do sagrado 
são, mais do que dever, missão. 

Ninguém ama aquilo que não conhece 

I am truly fascinated by the wisdom of Agostinho 
de Hipona, Saint Augustine, one of the most powerful 
intellects ever to arise in Mankind. His wisdom is a 
patrimony not only of the Catholic Church but also of all 
peoples in all times. An extraordinary thinker, he taught 
us: “No one loves what one doesn’t know.” A warning, 
but also a starting point.  

How can young people love their hometown if they 
lack knowledge of its history and roots, its epic and 
heroic journey? How can the new generations care for a 
shrine if not realizing its true holiness?  In profane times, 
preservation and retrieval of the Sacred are, more than 
a duty, a mission. 

“ ”Santo Agostinho

Vista da Villa Rezende, século XIX



Um presente antecipado à eterna Noiva da Colina

When I had an opportunity to read the original texts 

that caption the pictures published in this charming 

book, I felt certain I was viewing a masterpiece. I feared 

the responsibility of prefacing it, for I felt I would be 

at a loss for words to properly qualify it. The thought 

that came to my mind, in a flash, was - This treasure, 

conceived by Cecílio, is an early gift for the eternal “Bride 

of the Hill”, his paramour, as well as to us, guests who 

in 2017 will celebrate 250 years of the founding of our 

beloved Piracicaba. Dwelling in the reading, I was once 

more able to ascertain how deep the author’s love for 

this city is. Moreover, the depths is his knowledge of its 

history. Such deep knowledge explains his everlasting, 

ever-growing and unmatched fondness for this land. 

Inasmuch as “one doesn’t love what one doesn’t 

know”, surely the readers of this treasure will also feel their 

love grow for this place with the river where the fish stop, 

as Cecílio Elias Netto, in a smooth and deep style instills 

knowledge, describes landscapes, recalls historical events, 

highlights personalities, makes conjectures and inferences, 

discloses secrets, sings beauties, enhances sounds, prizes 

colors, talks about utopias, provokes longings!

The author, in addition to being an excellent 

iconographer, is the withholder of a most comprehensive 

dossier of visual documents, made up of an extraordinary 

collection of beautiful photographs of ancient Piracicaba, 

which have survived over time as a documentary. Those 

photographic images are veritable historical sources 

and through them, it is possible to retrace, rebuild and 

reassemble the past. Moreover, Cecílio is also a chronicler 

of images, not because he is a collector of iconographic 

documents or because he knows how to tell excellent 

stories, but because of his ability to capture the reality of 

times past from minutiae, details, clues and signs that are 

not always apparent to the eyes of a layperson. No one 

with greater competency could have tackled the job of 

bringing this valuable publication to light; certainly, it will 

occupy a most distinguished place in our office bookshelf, 

living room table, or perhaps bedside table. A relic to be 

displayed, with pride and satisfaction, to all.

As if the rare iconography of ancient Piracicaba, 

recounting its History through images, were not by itself an 

invaluable album, we must emphasize the quality of the 

items chosen from among so many precious images. Many 

days were consumed electing those which reconstruct a 

period of Piracicaba’s history, with highlights for pictures of 

the Piracicaba River, the Waterfall, the Port Street, ESALQ; 

that is, of the city itself. Doubtlessly the fondness, or perhaps 

the endless passion of the author for the photographs 

has contributed for the quality of the work, as the texts 

come from the very inner depths of his soul in the form of 

soundless music, melodious poetry (even if the metrics and 

rhyme are lacking), beautiful poems (which come forth from 

his singing soul), questions sans answers (as silence speaks 

louder), unforgettable statements (branding the present). 

There is musicality, whispers, murmurs, sounds and colors. 

The author manages to extract from the images exacting, 

fleeting aspects depending on perception and sensibility, 

which he doesn’t lack. His text arouses different feelings, 

sometimes opposing each other, sometimes reuniting 

them, such as nostalgia, joy, longing, enthusiasm, sadness.

Reading the text and looking at the photos, one 

can note that that there is a thread, subtle and almost 

unperceivable, opaque and silent, that feeds our desire to 

proceed. Surely, that is just what all those who patiently 

read this preface will do. Read on and enjoy this treasure.

An early gift for the eternal Bride of the Hill

GUSTAVO JACQUES DIAS ALVIM
Sociólogo, advogado, reitor da Universidade Metodista de Piracicaba

Obra de Cecílio Elias Netto é uma homenagem 
a Piracicaba, que, em 2017, completa 250 anos

Quando tive a oportunidade de ler os originais dos textos, que 
legendam as fotografias publicadas neste livro encantador, tive 
a certeza de que estava diante de uma obra-prima. Temi diante 
da responsabilidade de prefaciá-la, pois senti que me faltariam 
palavras para qualificá-la merecidamente. O pensamento que me 
veio à mente, de chofre, foi o seguinte: Esse tesouro, concebido 
pelo Cecílio, é um presente antecipado à eterna “Noiva da Colina”, 
sua amante, e a nós convivas que celebraremos os 250 anos de 
fundação da querida Piracicaba, em 2017. Ao me aprofundar na 
leitura, pude constatar, uma vez mais, o quão imenso é o amor 
do autor por essa cidade. Ademais, o quanto ele conhece da sua 
história. O seu profundo conhecimento explica o seu eterno, 
crescente e inigualável bem-querer por essa terra. 

Como “a gente ama aquilo que conhece”, certamente 
o leitor dessa preciosidade também verá crescer o seu 
amor pela terra, onde há um rio em que o peixe para, pois 
Cecílio Elias Netto, de uma forma suave e profunda, destila 
conhecimento, ao descrever paisagens, relembrar fatos 
históricos, destacar personagens, tecer conjecturas, fazer 
ilações, revelar segredos, cantar belezas, realçar sons, elogiar 
cores, falar de utopias, provocar saudades!

O autor, além de excelente iconógrafo, é detentor da mais 
completa documentação visual, composta de extraordinária 
coleção de belíssimas fotografias de Piracicaba antiga, que 
sobreviveram ao longo do tempo como documento. Essas 
imagens fotográficas são consideradas fontes historiográficas 
e por meio delas se pode refazer, reconstruir, remontar o que 
ficou no passado. Ademais, Cecílio é também um historiador 
das imagens, não porque seja um colecionador de documentos 
iconográficos, nem porque saiba contar excelentes histórias, 

mas, sim, porque ele consegue captar a realidade de tempos idos, 
a partir de minúcias, detalhes, pistas e sinais, que nem sempre 
saltam aos olhos dos leigos. Ninguém mais competente poderia 
ter assumido a tarefa de dar a lume essa valiosa publicação, que, 
certamente, ocupará o lugar mais nobre na nossa estante do 
escritório, da mesa da sala ou talvez da cabeceira. Uma relíquia 
para mostrar, com ufanismo e satisfação, a todo mundo.

Não bastasse a rara iconografia de Piracicaba antiga que, por si 
só, já constitui álbum de valor inestimável, pela história que conta 
a partir de imagens, é preciso ressaltar a qualidade da seleção feita, 
dentre tantas imagens preciosas. Foram muitos dias consumidos 
para eleger aquelas que reconstroem um período da história de 
Piracicaba, na qual pontificam fotos do rio Piracicaba, Salto, Rua do 
Porto, ESALQ, a cidade, enfim. Indubitavelmente, o afeto ou, quiçá, 
a paixão infinita do autor pelas fotos contribuiu para a qualificação 
da obra, pois os textos vêm do profundo da sua alma, na forma 
de música inaudível, de poesias melodiosas (mesmo que a estas 
faltem a métrica e a rima), de lindíssimos poemas (que surgem 
de sua alma cantante), de interrogações sem respostas (pois o 
silêncio fala mais alto), de afirmações inesquecíveis (que marcam 
para sempre). Neles há musicalidade, sussurros, murmúrios, sons e 
cores. O autor consegue extrair das imagens aspectos minudentes, 
esquivos, dependentes da percepção e da sensibilidade, que não 
lhe faltam. Seus textos provocam diferentes sentimentos, que 
ora se contrapõem, ora se juntam, tais como nostalgia, alegria, 
saudade, entusiasmo, tristeza.

Pela leitura do texto e observação das fotos pode-se notar 
que há um fio, sutil e quase imperceptível, opaco e silencioso, 
que alimenta o nosso desejo de seguir em frente. E é por certo, 
o que farão aqueles que pacientemente lerão este prefácio. 
Leiam, usufruam deste tesouro.

Embarque de melancias, 1904
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Não saber o que aconteceu antes do nascimento 
é permanecer criança para sempre“ ”Marco Túlio Cícero



A cidade de Piracicaba é cheia de energia e a 
qualidade de vida que proporciona é imbatível 

Quem chega em Piracicaba é saudado pelo belo e 
histórico conjunto arquitetônico da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, 
a ESALQ. Do outro lado da cidade, a Universidade Metodista 
de Piracicaba, a Unimep, impera com seu campus moderno 
e lindos jardins. Jovens de todo o Brasil – e do mundo – 
adotam Piracicaba como seu novo lar durante alguns anos, 
deixando a cidade continuamente com ares juvenis. 

A Rua do Porto é conhecida nacionalmente pelos restaurantes 
que servem peixes, principalmente o famoso “pintado na 
brasa” que, infelizmente, já não é mais pescado nestas águas; é, 
também, a praia dos que se alegram com um  passeio na beira 
do rio. Outros ícones como o XV de Piracicaba, centenário em 
sua jornada, foco de paixão de gerações de famílias e orgulho 
da cidade; os bairros italianos de Santa Olímpia e Santana, que 
mantêm tradições da terra distante do Trento Italiano e que, 
ano a ano, revivem suas tradições na linda Festa da Polenta, 
continuam atraindo turistas de cidades distantes. E tantos 
outros símbolos. Tantos outros argumentos que fazem com que 
os visitantes fiquem imediatamente encantados pela Noiva da 
Colina, como é conhecida a cidade. 

Eu mesmo, apesar de não ter nascido em Piracicaba, me 
sinto filho desta terra. Já  tenho uma longa história de vida 
aqui e por ter sido sempre muito bem acolhido, da mesma 
forma que tantas outras famílias nos últimos 39 anos, 
desde a chegada da Caterpillar. Calorosa que é, tanto no 
sentido figurado quanto no real, a cidade é rica em energia 
– igualmente em ambos os sentidos – já que é, também, 
rodeada pelo cultivo de cana-de-açúcar e suas tantas usinas.    

Escolhi viver em Piracicaba. A qualidade de vida que a 
cidade proporciona é imbatível. Uma cidade que respira 
o viver em família. Pais e mães buscam seus filhos na 
escola ao saírem do expediente no final da tarde. Jovens 
cruzam as ruas de bicicleta para chegar até a ESALQ. 
Cenas corriqueiras? Sim, pode ser. Mas são cenas que 
valem uma vida. Tempo de viver bem ao lado da família 
é um tempo que não volta. E isso os grandes centros não 
proporcionam mais. Em Piracicaba, é uma realidade que 
podemos celebrar.  

E este livro do Cecílio Elias Neto, que a Caterpillar tem a 
satisfação de apoiar,  traz esta celebração do piracicabano 
por sua cidade. A Caterpillar é parte do cenário da cidade. 
Muitas  famílias têm algum parente que é ou já foi nosso 
funcionário. Tantas histórias! Tantas marcas já foram 
deixadas pelos tratores por esta cidade afora. E, graças ao 
Cecílio, temos agora a alegria de relembrar os momentos 
que engrandeceram a história de Piracicaba. 

O jeito próprio de narrar do Cecílio estimula estas 
lembranças de forma muito agradável. O apoio visual é 
feito por ricas imagens, que fazem parte de um acervo 
inigualável, próprio de quem cuida, de quem entende 
verdadeiramente o sentido e o valor da história e a 
transmite para as gerações futuras. Quem é Piracicabano 
vai se identificar e se re-apaixonar por essa história. Para 
os acolhidos, novos vínculos vão se formar.

                                                                          Aproveitem a leitura!

Odair Renosto 
Caterpillar Brasil, Presidente

Uma cidade que respira o viver em família

Those who come to Piracicaba are greeted 
by the beautiful and historic architecture of the 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Luiz de Queiroz College of Agriculture) of the 
University of São Paulo, the ESALQ. Across town, 
the Methodist University of Piracicaba, the 
Unimep, reigns with its modern campus and 
beautiful gardens. Young people from all over 
Brazil – and the world – make Piracicaba their 
new home for a number of years, giving the city 
an air of continuous youthfulness. 

The Rua do Porto (Port Street) is known 
nationwide for its eateries specializing in fish, in 
special the famous “pintado na brasa” (a kind 
of catfish, grilled over charcoal) that unhappily 
is no longer found in these waters; and it’s also 
a promenade for those who enjoy a stroll along 
the riverbank. Other icons such as the XV de 
Piracicaba, of centenary history and depositary 
of the passion of generations of families, pride 
of the city; the Santa Olímpia and Santana 
Italian quarters, that keep alive the traditions of 

faraway Italian Trento and year after year rekindle 
those traditions in the beautiful Festa da Polenta 
(Polenta Festival), keep on attracting tourists 
from faraway cities.  And so many other symbols. 
So many other arguments that make visitors 
immediately enchanted by the Bride of the Hill, as 
the city is known. 

I myself, although not born in Piracicaba, feel 
as a son of this land. For I already have a long life 
story here and have always been well received, 
as many other families in the past 39 years, since 
Caterpillar’s arrival.  A warm city, both figuratively 
and in reality, it’s rich in energy – again in both 
meanings – as it’s also surrounded by sugarcane 
plantations and its so many factories.    

I chose to live in Piracicaba. The quality of 
life provided by this city is unbeatable. A city that 
breathes family life. Fathers and mothers fetching 
their children at school, after finishing their work 
late afternoon. Young people riding their bicycles 
along the streets towards ESALQ. Trivial scenes? 
Yes, it may be so. However, those are scenes worth 

a life. A time to live well alongside one’s family is 
a time that doesn’t come back. That’s something 
large urban centers cannot provide anymore. In 
Piracicaba, this is a reality we can celebrate.  

This book by Cecílio Elias Neto, that Caterpillar 
is pleased to support, depicts this celebration of 
Piracicabans for their city. Caterpillar is a part of 
the city scenario. Many families have close relatives 
who are, or have been our employees. So much 
History! So many impressions have been left by the 
tractors all over this city. And thanks to Cecílio, we 
now have the joy of remembering the times that 
aggrandized Piracicaba’s history. 

Cecílio’s unique way of narrating stimulates 
these remembrances in a very pleasant way. Visual 
support is provided by rich images, part of an 
unmatched collection that could only belong to one 
who cares, one who really understands the meaning 
of History and hands it down to future generations. 
Those who are Piracicabans will recognize 
themselves and again fall in love with this History. 
As for those hosted, new ties will be formed.

A city that breathes family life
CATERPILLAR - Vista  aérea (2015)
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Para ser universal,  basta cantar a sua aldeia “ ”Tolstoi



É uma honra muito grande apresentar o livro que o Cecílio 
Elias Netto escreveu em homenagem à nossa Piracicaba, que é 
para mim uma das mais lindas cidades do nosso Estado. E não 
falo isso só porque sou piracicabano. Vire as próximas páginas 
e veja se não tenho razão. Acompanhe a história dos primeiros 
moradores, as fazendas, as primeiras indústrias, o amor ao rio 
que dá nome à cidade, o progresso e a força do nosso povo.

Fundada em 1767, a cidade superou obstáculos para ser 
exemplo. Piracicaba nasceu e cresceu graças à agricultura. 
Mas, no começo do século XIX, o plantio entrou em declínio. 
Porém o que seria motivo de desgraça para muitos foi 
um estímulo para os piracicabanos. Piracicaba reagiu, se 
reinventou e foi uma das primeiras cidades do Brasil a se 
industrializar. É o berço da indústria do açúcar e do álcool no 
País. Sua história se confunde com a do desenvolvimento do 
Estado de São Paulo.

É uma cidade com vocação para o sucesso e que incentiva 
todos os que desejam empreender e construir seus negócios.  
É uma cidade que se recicla sempre e apoia novas ideias.

Piracicaba me energiza. Nasci, cresci e sempre estou na 
cidade. Acompanhei seu desenvolvimento e tenho orgulho do 
seu espírito vencedor e empreendedor. Por isso, importante 
parte dos meus negócios continua na cidade. 

Fica o convite a todos para embarcarem nesta viagem 
a Piracicaba e entenderem porque todo piracicabano tem 
tanto orgulho da sua cidade e das suas origens.

Rubens Ometto Silveira Mello 
Grupo Cosan, Presidente do Conselho de Administração

Piracicaba, o berço do açúcar e do álcool do Brasil

It’s a great honor to introduce the book Cecílio Elias Netto wrote to 
pay homage to our Piracicaba, which to me is one of the most beautiful 
cities in our State. And I don’t say so because I’m a Piracicaban. Leaf 
through the first pages and check whether I’m right. Follow the history 
of the first dwellers, farms and industries, of the love for the river that 
gave the city its name, of the progress and strength of our people.

Founded in 1767, the city overcame obstacles and turned into 
an example. Piracicaba was born, and grew, thanks to agriculture. 
But, in the early 19th Century, planting declined. However, what for 
many would be cause for disgrace, turned into encouragement to 
Piracicabans. Piracicaba reacted, reinventing itself and becoming one 
of the first cities in Brazil to industrialize. It’s the birthplace of the sugar 
and alcohol industry in the country. Its history intertwines with the 
history of development in the State of São Paulo.

It’s a city with a vocation for success, encouraging all who wish to 
engage in the building of their businesses. It’s an ever recycling city, 
always supportive of new ideas.

Piracicaba energizes me. I was born and grew up in this city and 
I’m always here. I have followed its development and I’m proud of its 
winning and enterprising spirit. For this reason, a large portion of my 
business remains in the city. 

So, I invite you all to embark in this trip and understand why every 
Piracicaban is so proud of our city and its origins.

Birthplace of sugar and alcohol in Brazil

usInA CosTA PInTo - A COSAN iniciou sua trajetória há 
mais de 70 anos, em Piracicaba, com a Usina Costa Pinto

A cidade tem vocação para o sucesso e incentiva todos 
os que desejam empreender e construir seus negócios  
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“Quero ser como o riacho Itapeva, que nasce 
e morre em Piracicaba.” (Jacob Diehl Neto)

Ah! como a amo. Apenas Deus avalia o quanto e o tanto. 
Não há quando, pois é sempre. E os porquês se revelam a 
todos os sentidos.  Amei-a desde o meu início, amo-a agora 
ainda mais,  em minhas cerimônias de adeus. Quero ser o Sol, 
para aquentar-lhe o corpo. E a Lua, para abrigá-la com luz 
pálida enquanto dorme. Quero ser o vento, acariciando-a. E 
a chuva, fertilizando-a. Descobri ser incapaz de viver sem ela. 
Mas, também, que vivi para ela. E com ela. E por ela. 

Amo Piracicaba com alma, coração e vísceras. Receio, 
quase sempre, seja algo doentio, amor sem limites, sem 
medidas, até mesmo sem racionalidade. Amo-a apenas por 
amá-la, seduzido e fascinado desde, acho, quando abri os 
olhos e a vi. Tão complexo e totalizante é esse amor que 
a transformei em mulher de mil fascínios:  mãe, amante, 
namorada,  santa intocável, vestal, rainha, deusa. Minha terra 
amada foi e é o mais pleno e eterno feminino de minha vida. 
Cativando-me, ela, Piracicaba, me fez homem. E, a partir dela, 
vi, senti, conheci o mundo e a vida. 

Meu pai – em sua poética alma árabe e como se fosse 
a Sheerazade de seus ancestrais – contava-me que, logo 
após meu nascimento, ele correu à beira do rio e, num 
lugarzinho, enterrou-me o umbigo. Fui, pois, lavado pelas 
águas batismais do rio Piracicaba, meu Ganghes, meu 
Nilo. Não sei se isso realmente aconteceu – se, apenas, 
mais uma das mil e uma histórias piracicabanas contadas 
por meu pai. Mas acreditei e fiz, do rio de minha terra, um 
sacrário de orações. Imitei, assim, todos os que vieram 
antes de mim, amantes insaciáveis, devorados por delírios 
que nos levaram a reconhecer, em Piracicaba, o Éden, o 
reencontrado Paraíso Perdido. 

Minha terra totalizou-me como ser humano. Todos os sons 
que me seduziram, conheci-os aqui, daqui. E os sabores, que 
me levaram a, em todos os alimentos, sentir um poucochinho 
do caldo da cana. E a paisagem – os pedacinhos de céu, a 
vegetação, os horizontes – na qual vislumbrei o que de mais 
belo poderia haver na Criação. O perfume da terra molhada 
de chuva, das flores, perfume de mulher e de vida, aspirei-os 
aqui, inspiraram-me daqui. 

Nunca admiti conhecê-la pouco ou limitadamente. Quis e 
consegui – como o amante diante da mulher amada – conhecer 
cada pedacinho de seu corpo, de sua história, de suas virtudes 
e belezas. Ao apaixonado – não nos esqueçamos disso – “até 
o feio bonito lhe parece”. Feiuras de Piracicaba – se e quando 
as teve – tornaram-se-me charmosas ao coração encantado. 
Amei-a e amo-a, portanto, porque a conheci, por conhecê-la. 

Parece-me ter nascido com ela. Ou que, dela, nasci.  Ou que 
a fiz nascer de mim. Na verdade, pois, há um parto nesse amor 
desvairado. Com deslumbramentos e alegrias, com ansiedades 
e dores. O que dói nela dói em mim. E o que a alegra, alegra-
me também. Pouco me importa se não me entenderem, mas, 
para mim, Piracicaba e eu somos uma só carne, na alegria e na 
tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Nem 
a morte haverá de separar-me dela. Pois os mistérios de minha 
terra eu os tornei mistérios de mim. 

Como o homem enamorado que se lembra do primeiro 
beijo, da primeira noite, de cada emoção – guardo, comigo 
e em minha memória, lembranças do meu engatinhar, dos 
meus primeiros balbucios, do deslumbramento de cada 
revelação no chão de minha terra. Vejo-me, ainda agora, 
aos dois anos de idade, sendo levado, por meu pai, a nadar 
nas águas do rio. Vejo-me saltando do trampolim para, com 
segurança, cair nos braços paternos que me aguardavam 
como um porto seguro. Vejo-me roubando mangas nos 
quintais. E correndo – pés descalços, peito nu – pelas ruas 

de minha terra, serenas, generosas, acolhedoras. Vejo-me, ao 
lado de Nhô Lica – o maior de nossos sonhadores – catando 
pedras às margens do rio. Para mim, eram apenas pedras. 
Com Nhô Lica, aprendi que pedras de minha terra são, na 
verdade, diamantes deslumbrantes. 

Em Piracicaba, com Piracicaba, por Piracicaba, aprendi a 
sonhar sonhos bons. Minha alma encheu-se de maravilhamentos 
ao ouvir meu pai, Mário Neme, Thales de Andrade, Leandro 
Guerrini, João Chiarini – tantos e tantos outros, que nos 
visitavam em nossa casa – contando maravilhas de nossa terra, 
a saga e a epopeia, os segredos e os mistérios. Confesso, ainda 
hoje, não saber o que é lenda, o que é realidade. Tudo, porém, 
se transformou em mito, fantasmas que se tornaram heróis, 
heróis que viveram generosamente sua humanidade.

Nunca consegui deixá-la. Longe dela, sinto-me no exílio. 
Mesmo querendo cantar, nem sequer uma estrofe consigo 
compor. O cordão umbilical não se rompe. Newton de Mello 
sentiu-o antes de mim: “ninguém compreende a grande 
dor que sente o filho ausente a suspirar por ti”. É real, é 
verdadeiro, misteriosamente verdadeiro. No entanto, há, 
nessa história de amor, uma outra face, para mim ainda mais 
reveladora. E isso que leva a cantar não a saudade, mas a 
alegria: “ninguém compreende o grande amor que sente a 
nossa gente a suspirar por ti...”

Sei estar, agora, em minhas cerimônias de adeus. Sei ser 
inevitável ir-me, pois já passei intensa e longamente pelo 
tempo, vendo surgir o horizonte do final da caminhada. Por 
mim, eu não iria. Como apartar-me de minha terra se, nela, já 
conheci infernos, purgatórios, paraísos? O amor faz milagres. 
E, por amor, encontrei uma maneira de ficar, mesmo indo.

 Pedirei a meus filhos, netos e amigos que usem de 
minhas cinzas conforme a vontade do coração. Por amor a 
minha terra, quero tornar-me imortal diante dela, para ela. 

Então, que minhas cinzas sejam divididas em pequeninos 
saquinhos, contendo alguns poucos grãos de poeira, essa 
poeira de estrelas que, na verdade, cada homem é. Então, 
quero que um pouquinho de cada fique com os que amo, 
para eu continuar com eles. E outros poucochinhos peço que 
se espalhem, parcimoniosamente, em árvores e plantas do 
meu jardim, em árvores e plantas de minha terra, em todos 
os pontos cardeais. 

Quero ser adubo de minha terra. E, então, renascer e 
ressuscitar em cada flor que brotar em cada primavera, em 
cada plantinha que surgir. Quero tornar a morrer quando 
o estio entristecer e depauperar o rio. E renascer com ele, 
quando as águas me banharem aos pés da árvore de que 
minhas cinzas serão parte. Se me atenderem o desejo e a 
súplica, mesmo indo, ficarei.

Mergulhei no mistério das lembranças e da memória 
desta nossa Piracicaba indecifrável. Escrever este livro foi, 
para mim, como dedilhar – lenta e devocionalmente – as 
contas de um rosário. Cada página, uma oração; cada foto 
ou postal, uma prece. E, nelas, o encontro de mistérios 
guardados pelo tempo, ocultos no limbo criador da história 
da terra abençoada. Foram encontros – como na recitação 
do rosário – com mistérios gozosos (da alegria), com os 
mistérios dolorosos (da dor), com os mistérios gloriosos 
(da conquista e da exaltação) e os mistérios luminosos (da 
cultura, da inteligência, da arte, do amor).

Compartilho-os com o leitor, para que, juntos, possamos 
contemplar e entender as maravilhas da terra piracicabana, 
fertilizadas pelo amor de nossos ancestrais. E para que as mais 
jovens gerações despertem para a sabedoria agostiniana: 
“ninguém ama aquilo que não conhece”. 

  

Amor em feitio de oração   

CECÍLIO ELIAS NETTO
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Ah! How I love her. Only God can evaluate how 
much and in what measure. There is no when, for 
it always is. And the whys disclose themselves to 
all senses. I loved her from my beginning; I love her 
even more now, in my farewell ceremonies. I want 
to be the Sun, to warm her body. And the Moon, to 
shelter her with a pale glow while it sleeps. I want to 
be the wind, caressing her. And the rain, fertilizing 
her. I found myself unable to live without her. Also, 
that I have lived for her. With her. And for her. 

I love Piracicaba with soul, heart and guts. I 
am almost always in fear that this is somewhat 
sickly, a love without boundaries, even without 
rationale. I love her just for the love of her, 
seduced and fascinated since, I think, the moment 
I opened my eyes and saw her. So complex and 
all encompassing is this love that I turned it into 
a woman of thousandfold fascinations: mother, 
lover, sweetheart, untouchable saint, vestal, 
queen, goddess. My beloved hometown has been, 
and is the fullest and most eternal female in my 
life. By enticing me, she, Piracicaba, made me a 
man. And reaching out of it, I saw, felt and learned 
about world and life. 

My father – with his poetic Arab soul and as 
if he were the Scheherazade of his forebears – 
used to tell me that soon after my birth he run off 
to the river bank and in a secluded place buried 
my umbilical cord.  Therefore, I was bathed in 
the baptismal waters of the Piracicaba River, 
my Ganges, my Nile. I do not know if that really 
happened – or if it is just another of the thousand 
and one Piracicaban stories told by my father. 
However, I believed it and turned the river of my 
hometown into a shrine for prayers, emulating all 
who came before me, insatiable lovers devoured 
by deliriums that led us to recognize in Piracicaba 
the Eden, the once-again found Paradise Lost. 

My hometown made me a full human being. 
All the sounds that seduced me, I heard them here, 
from here. And the flavors, that made me taste, 
in all foods, a faint trace of sugarcane juice. And 
the landscape – minute pieces of sky, vegetation, 

horizons – where I glimpsed the most beautiful 
views Creation could possibly yield. The scent of 
earth wet by rain, of flowers, the scents of women 
and life, I breathed them here, inspired me here. 

I never accepted knowing it a little or in a 
limited way. I wanted to, and I was able – as a lover 
with a beloved woman – to know every minute 
part of her body, history, virtues and beauties. To 
a man in love – let us not forget it – “even ugliness 
seems beauty”. Ugly features of Piracicaba – if 
and when there were – became charming to my 
enraptured heart. Therefore, I loved it and I love it, 
because I knew it, because I know it. 

It seems to me I was born with it. Or, I was born 
from it.  Or, I made it be born from me. Truly, as there 
is a delivery in this wild love. With fascinations and 
joys, anxieties and pains. What hurts it hurts me. 
And what delights it, also delights me.  I do not care 
if I am not understood, but to me Piracicaba and 
I are one flesh, for better or worse, in richness and 
poverty, in health and sickness. Even death will not 
do us apart. For the mysteries of my hometown, I 
have made them my own mysteries. 

As a man in love who recalls the first kiss, the 
first night, every emotion – I carry with me in my 
memory recollections of my first crawling, my first 
babblings, my fascination with every revelation 
on the grounds of my hometown. Even now, I 
see myself, a two-year old toddler, taken by my 
father to swim in the waters of the river. I see 
myself leaping from the diving board and safely 
landing in my father’s arms, waiting for me as a 
safe harbor. I see myself stealing mangoes from 
backyards. And running – bare feet, bare chested 
– along the streets of my hometown, serene, 
generous, welcoming. I see myself next to Nhô 
Lica – the greatest of our dreamers – picking up 
stones from the riverbank. To me, they were just 
stones. From Nhô Lica, I learned that the stones in 
my hometown actually are dazzling diamonds. 

In Piracicaba, with Piracicaba, for Piracicaba, 
I learned to dream good dreams. My soul filled 
up with wonderment as I listened to my father, 

Mário Neme, Thales de Andrade, Leandro Guerrini, 
João Chiarini – and so many, many others who 
visited us at our home – telling the wonders of our 
hometown, the saga and the epopee, the secrets 
and the mysteries. I confess that, even today, I do 
not know what is legend, what is reality. Everything, 
however, turned into myth; ghosts became heroes 
who generously lived out their humanity.

I was never able to leave it. Away from it, I feel 
an exile. Even wanting to sing, not even a strophe 
I am able to compose. The umbilical cord doesn’t 
severe. Newton de Mello felt it before me: “No one 
understands the great pain felt by an absent son 
sighing for you”. It is real; it is true, mysteriously 
true. Nevertheless, in this love story there is 
another facet, even more revealing to me. And 
that is what makes one sing, not about longings 
but about joy: “No one understands the great love 
our people feel when sighing for you...”

I know that I am, now, in my time for farewells. 
I am aware that, unavoidably, I must go, for I have 
trod my path intensely and at length over time 
and I can glimpse the end of the journey looming 
in the horizon.  Were it up to me, I would not go. 
How to tear myself apart from my hometown, 
where I have known hells, purgatories, heavens? 
Love does miracles. And, for love, I will find a way 
to stay, even if going.

 I will ask my children, grandchildren and 
friends to dispose of my ashes as my heart claims. 
For love of my hometown, I want to become 
immortal in it, for it. Therefore, let my ashes be 
divided into minute sachets, each one containing 
a few specks of dust, the stardust that every man 
really is. Then, I want a little of it to be kept by each 
one of those whom I love, so I remain with them. 
And I request then some other small portions are 
spread, sparsely, on the trees and plants in my 
garden, on the trees and plants in my hometown, 
around all the points of the compass. 

I want to be compost for my soil. Then, be 
reborn and resurrected in every flower sprouting 
up every springtime, in every tiny plant arising. 

Love in the form of prayer

I want to die again when the draught saddens 
and impoverishes the river. And be reborn with it 
when its waters wash over me at the foot of the 
tree my ashes will be a part of. If you heed my wish 
and petition, even if going, I will stay.  

I plunged into the mysteries of remembrances 
and memories of this undecipherable Piracicaba 
of ours. Writing this book has been to me like 

strumming – slowly and devotionally – the beads 
of a rosary. Every page, a prayer; every photograph 
or postcard, an invocation.  And through them, 
the rediscovery of mysteries stowed away by time, 
hidden in the creative limbo of the history of this 
blessed place. They were encounters – as when 
reciting the rosary – with joyous mysteries (of 
merriness), painful mysteries (of grief ), glorious 

mysteries (of achievement) and luminous mysteries 
(of culture, intelligence, art, love).

I share them with the reader so that together 
we can contemplate and understand the wonders 
of the Piracicaban land, fertilized by the love of our 
forebears. And in order that the younger generations 
wake up to the Augustinian wisdom: “No one loves 
what one doesn’t know”. 

22



                 é o primeiro volume de três livros 
que serão escritos pelo ‘caipiracicabano’ Cecílio Elias Netto em homenagem 
aos 250 anos da cidade (a ser completados em 1º de agosto de 2017).  

A obra retrata – em fatos e fotos – a magia e os encantos de Piracicaba, com 
registros a partir do século 19 até os dias atuais, com o autor narrando, de forma 
simples, mas ao mesmo tempo opulenta; com linguagem rebuscada, porém 
espontânea, tudo o que o cidadão piracicabano sente, vê e ouve sobre sua terra, 
natal ou adotada.

A versificação poética (que poucos escritores conseguem passar) é 
marca registrada da obra, uma verdadeira declaração de amor a Piracicaba 
e um precioso presente para a cidade que todos nós amamos tanto. 

                  

                                                                                                         O EDITOR

Uma carta de amor a Piracicaba

o MEnIno CECÍLIo E o PAsso A PAsso DA CATEDRAL 
Cecílio Elias Netto, autor de PIRACICABA QUE AMAMOS TANTO, nasceu 

no dia 24 de junho de 1940,  numa casa ao lado da Matriz de Santo 
Antônio, igreja de bela construção neoclássica, demolida em 1946. 

Brincando no jardim da praça, viveu  o passo a passo da igrejinha, que 
virou Catedral. Sem ter, ainda, consciência do que se tratava, Cecílio viu 

acontecer a última missa da velha Catedral, em 25 de janeiro de 1946, 
celebrada por Dom Ernesto, com  o translado da imagem de Santo Antônio 

para a Igreja São Benedito. Foi testemunha infantil da demolição da velha 
igreja e do lançamento da pedra fundamental da nova Catedral, em 13 
de junho de 1946.  Tendo feito a Primeira Comunhão com seis anos de 

idade, lembra-se da celebração da primeira missa na catedral ainda em 
construção, em 1948, e de sua inauguração oficial no dia 27 de dezembro 

de 1950, com missa celebrada pelo Monsenhor Manoel Francisco Rosa.

                                      (Piracicaba we love so much) is the first volume 
of three books that will be authored by ‘caipiracicabano’ (piracicaban + peasant) Cecílio Elias 
Netto, as a tribute to the 250 years of the city (to be completed on August 1, 2017).  

The opus depicts – with facts and pictures – the magic and charms of Piracicaba, from records 
dating back to the 19th century up to current days, with the author telling in a simple but at 
the same time opulent and flowery, albeit spontaneous language, everything that Piracicaban 
citizens feel, see and hear about their hometown, be it by birth or adoption.

The poetic versification (that few writers are able to convey) is the trademark of the work, a 
true declaration of love for Piracicaba and a precious gift to the city we all love so much. 

 A love letter to Piracicaba   

Translado da imagem de Santo Antônio para a Igreja São Benedito, em 1946Cecílio com 1 ano de idade, em 1941 Celebração da primeira missa na catedral ainda em construção, em 1948
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Seria fastidioso discorrer a respeito dos graves problemas 
que afetam os povos, nações, cidades a partir das extraordinárias 
transformações da era pós-industrial. O desenvolvimento 
admirável da ciência e da tecnologia tem propiciado o surgimento 
de novos horizontes e amplas expectativas à humanidade. No 
entanto, por ter produzido uma verdadeira revolução sócio-
político-econômica, estes novos tempos - conhecidos como a 
“Era Digital” - carregam, também, sérios conflitos, agravados 
ainda mais por estarmos vivendo apenas um tempo de transição.

Como previram filósofos, pensadores e cientistas, o 
fenômeno da globalização poderia ser causa de um outro: 
a fragmentação. E, ao mesmo tempo em que muito se 
universaliza - em especial a economia - há o altíssimo risco de 
pessoas, povos, nações - e, portanto, cidades - perderem o seu 
bem mais precioso, que é a própria identidade. 

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, nesses quase 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.

Caipiracicabanidade, um estilo de vida
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It would be tedious to dwell on the serious problems affecting peoples, 
nations and cities brought in by the extraordinary changes unleashed by the 
post-industrial era. The admirable development of science and technology has 
fostered the emergence of new horizons and vast expectations for Mankind. 
Nevertheless, having produced a veritable social-political-economic revolution, 
these new times – known as the “Digital Era” – also arouse serious conflicts, even 
more exacerbated as we are living through but a transition period.

As forecast by philosophers, thinkers and scientists, the phenomenon of 
globalization may well be the origin of another phenomenon: fragmentation. 
And while much is being universalized – especially the economy – there is a 
very significant risk that individuals, peoples, nations – and therefore, cities – 
lose their most valuable asset, namely their very own identity. 

In the State of São Paulo, Piracicaba is a city with a unique culture, 
mainly based on the history of pioneering developed by our forebears since 
the birth of the village in the 18th century.

Its resistance to fads resulted in a slow and progressive construction of a lifestyle 
and of being, that has consolidated into a solid awareness of “caipiracicabanismo” 
(piracicaban + caipira ways). That is, a Paulistan culture that remained preserved 
in a niche turned into a trench for traditions, practices, permanent cultivation of 
art and science, while seeking fair and harmonious development. Piracicaba has 
acquired its own identity: “caipiracicabanidade”. Which is a special way of being, 
believing and looking to the future with confidence and fortitude. 

Even now, in current days, the interior of the Sate of São Paulo is 
praised as the “Caipira Pole” of development. Piracicaba may be proud 
for maintaining its identity, while pioneering sectors that are essential 
and fundamental for progress; progress meaning an ethical development 
project, not just a simple swelling. 

In order to achieve that, in these almost 250 years of its existence, 
Piracicaba has been able to transmit to all generations its knowledge 
and identity, its pioneering ways, and a unique way of seeing the world. 
This is our tradition, our commitment to life. A city, therefore, consciously 
traditional, as long as tradition is understood (as in the Latin traditio) as 
transmission, legacy, delivery. 

There is, however, a danger – in these times of undefined changes – that 
we are nearing the fragmentation resulting from a globalization that seeks 
universalization of all peoples, placing them all in a single common level. 
Globalization should not be allowed to destroy roots, history, “traditio”, as 
those represent its very supporting framework. 

Piracicaba has historical roots that are an essential part of the 
construction of this Country, from Monarchic times to the current search for 
a fair and democratic Republic.

CAIPIRACICABANIDADE 
(piracicaban + caipira/ backcountry ways), a lifestyle

Piracicaba adquiriu identidade própria: a caipiracicabanidade. 
Que é uma maneira especial de ser, de acreditar, de olhar para 
o futuro com segurança e firmeza

“ 
” Cecílio Elias  Netto
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Da mesma forma como praticamente todas as centenárias cidades brasileiras, 
Piracicaba também nasceu e cresceu aos pés de uma igreja. Primeiro, à margem direita 
do rio. Em seguida, no alto de uma das colinas, subindo a estrada do Picadão. E, no centro 
da povoação, sob a cruz se plantou. 

Como entidade viva, esse coração da cidade – ou “umbigo da Noiva” – passou por 
grandes transformações. A principal ocorreu na administração de Jorge Pacheco e Chaves, 
em 1943, que derrubou todo o belo jardim, imaginando, como ele próprio afirmara, 
torná-lo “nossas Tulherias”. Mesmo com as transformações ao longo do tempo, reformas 
completas, perdas históricas, a chamada praça central continuou sendo aquilo que Castro 
Alves definira: “a praça é do povo como o céu é do condor.” No entanto, a perda maior foi 
a da fonte que o empresário Júlio Conceição enviou, de Paris, para engalanar a praça que 
sua sobrinha, Lydia Conceição, estava engalando. 

“The square belongs to the people; the sky, to the condor...”    
As virtually every centenary Brazilian city, Piracicaba was also born and grew up at the foot of a church. At 

first, on the right bank of the river. Later, on the crest of one of the hills, up the Picadão road. And, in the center of 
the settlement, the Cross was planted. 

As a living entity, this heart of the city – or “Bride’s navel” – went through major changes. The main one took 
place in the administration of Jorge Pacheco e Chaves who, in 1943, demolished all of the beautiful flower garden 
for, according to him, it resembled “our Tuileries”. Even with the changes over time, full renovations and historical 
losses, the so-called central park remained being as Castro Alves had stated: “the square belongs to the people 
as the sky belongs to the condor.”  However, the greatest loss was the fountain that businessman Júlio Conceição 
sent from Paris, to adorn the square that his niece, Lydia Conceição, was trimming. 

o EnCAnTADoR E suBLIME jARDIM PúBLICo 
O Jardim Público (atual Praça José Bonifácio) ocupava 

uma quadra. Pela quantidade de árvores seculares, 
enredadas de cipós, entremeadas de palmeirinhas, 

bananeira-palma e várias outras espécies vegetais, o 
jardim também era conhecido como Bosque. 

“A praça é do povo; o céu, do condor...”   

PIonEIRIsMo - ÁGuA, LuZ E TELEFonE
Com Luiz de Queiroz, o pioneirismo de Piracicaba começou a se revelar 

com os olhos voltados para o futuro.  Em 22 de novembro de 1882, 
Queiroz traz o telefone. Em 1887, a cidade comemorava a inauguração 
da canalização da água (foto ao lado) e, no dia 6 de setembro de 1893,

passa a contar com um sistema de iluminação elétrica. 
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Quando Inezita Barroso começou a cantar “Lampião de gás, lampião de gás...” – música de Zica 
Bergamini – tive a quase certeza de, naquele 1958, estar, ela, pensando em Piracicaba. Inezita é 
caipiracicabana honorária. Sua alma absorveu o som de nossas violas, o sotaque de nossa gente, o 
sussurar do rio. Seu canto de saudade do lampião de gás é, no entanto, o adeus a um tempo e o 
surgimento de outro. (Apenas o Tempo irá explicar-nos, talvez, se ganhamos, se perdemos...)

Foi Luiz de Queiroz – esse Luiz Vicente de Souza Queiroz, diante de quem Piracicaba deveria, até o 
fim dos tempos, prostrar-se em agradecimento – quem se deslumbrou com a descoberta da lâmpada 
incandescente por Thomas Alva Edison, em 1879. Visionário, Luiz de Queiroz decidiu trocar o lampião 
de gás pela lâmpada. E, no dia 6 de setembro de 1893, ele concretizou a iluminação elétrica, nesta nossa 
terra predileta dos deuses. A primeira lâmpada acendeu-se em sua casa, no “Seio de Abrão”. Piracicaba 
tornava-se a segunda cidade brasileira, sem ser capital,  a ter iluminação elétrica. A primeira foi Campos 
dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1883. Quatro anos depois, em 1887, Porto Alegre (RS) se tornou 
a primeira capital brasileira a contar com um sistema de iluminação pública elétrica, seguida por São 
Paulo, em 1889. A primeira iluminação pública de Piracicaba foi com lampião de querosene. Os primeiros 
postes foram instalados em fevereiro de 1874 nas esquinas do centro da cidade e um funcionário era 
responsável para colocar o combustível e acender o pavio. A iluminação ia até às 22 horas.

Esse Luiz de Queiroz – que morreu de sofrimento, em seu idealismo incompreendido – lutou, 
também, pelo serviço de abastecimento de água, inaugurado em  1887, pela Empresa Hidráulica de 
Piracicaba, de Frick e Zanotta.

E,  graças a esse grande visionário,  Piracicaba foi a segunda cidade brasileira a ter telefone. Alexandre 
Graham Bell inventara-o em 1876. D. Pedro II – com sua visão ainda hoje incompreendida – instalou-o, 
em 1877, no Palácio São Cristóvão, Rio de Janeiro.  Luiz de Queiroz – com sua universalidade, vivendo-a 
na aldeia – enxergou o  futuro e agiu. Assim, no dia 22 de novembro de 1882 – seis anos,  apenas, 
depois de Graham Bell, apenas cinco anos após D. Pedro II – trouxe, a Piracicaba, a grande mágica 
da telefonia. A primeira linha fazia a comunicação entre a Fábrica de Tecido  Santa Francisca – depois 
Aretusina e Boyes – à sua Fazenda Santa Genebra, na zona rural. 

Meu Deus! Quanto mais mergulho nessa história, mais me apaixono por minha terra! Como, 
conhecendo-a, não amá-la? Que as próximas gerações possam ter acesso a essa história privilegiada.  
Para amarem-na ainda mais apaixonadamente.  E, então, render graças pela nossa caipiracicabanidade. 

 LAMPIÃO DE GÁS
Quanta saudade você me traz

 GAs LAMP, How much longing you awake in me
When Inezita Barroso began singing “Gas lamp, gas 

lamp...” – a music by Zica Bergamini – I felt almost sure that, 
at that time in 1958, she was thinking about Piracicaba. 
Inezita is an honorary caipiracicaban. Her soul has absorbed 
the sound of our guitars, the accent of our people, the lapping 
sound of the river. However, her song of longing for the gas 
lamp is a farewell to a time and the raise of another. (Only 
time will tell us, perhaps, whether we have gained or lost...)

Luiz de Queiroz – that very same Luiz Vicente de 
Souza Queiroz to whom Piracicaba should genuflect and 
be grateful for all times – was the personage who became 
fascinated by the discovery of the incandescent light 
bulb by Thomas Alva Edison, in 1879. A visionary, Luiz de 
Queiroz decided to replace gas lamps with electric light 
bulbs. And, on September 6, 1893, he introduced electric 
lighting in this land of ours, favorite of gods. The first bulb 
blazed in his home, the “Bosom of Abraham”. Piracicaba 
became the second city in Brazil, excluding capital cities, 
with electric lighting. The first one was Campos dos 
Goitacazes, in Rio de Janeiro, in 1883. Four years later, 
in 1887, Porto Alegre (RS) became the first capital city in 
Brazil with an electric public lighting service, followed by 
São Paulo in 1889. The first public lighting in Piracicaba 
was by kerosene lamps. The first lampposts were installed 
in February 1874 at downtown corners. A public servant 
was in charge of fueling up the lamps and lighting the 
wicks. The lighting was on until 10 pm. 

Luiz de Queiroz – who died in suffering for his 
misunderstood idealism – also fought for a water supply 
service, opened in 1887 by Empresa Hidráulica de Piracicaba 
(Hydraulic Company of Piracicaba), of Frick and Zanotta. And, 
thanks to that big visionary, Piracicaba was the second Brazilian 
city with telephony. Alexander Graham Bell had invented it in 
1876. D. Pedro II – with his vision even today misunderstood 
– introduced it in the São Cristóvão Palace, in Rio de Janeiro, 
in 1887.  Luiz de Queiroz – with his universality, albeit living 
in the backcountry – saw the future and took action. Thus, 
on November 22, 1882 – only six years after Graham Bell and 
only five years after D.Pedro II – he brought the great magic of 
telephony to Piracicaba. The first line connected the Fábrica 
de Tecido Santa Francisca (Santa Francisca Textile Industry) – 
later Aretusina & Boyes – to his Fazenda Santa Genebra (Santa 
Genebra Farm), in the rural zone. 

My God! The more I plunge into this history, the more 
I fall in love with my hometown! How can one, knowing it, 
not fall in love with it? Let the future generations have access 
to this privileged history. So they can love it with even more 
passion. And than, be thankful for our caipiracicabanidade. 

Com Luiz de Queiroz, o pioneirismo de Piracicaba começou a se revelar com os olhos 
voltados para o futuro. Além da água, da eletricidade, Piracicaba foi a segunda cidade 
brasileira a ter telefones. 

Participando da Feira Internacional da Filadélfia,  D. Pedro II  conheceu Graham Bell 
(inventor do telefone, em 1876), empolgou-se e promoveu, em 1877, a primeira instalação 
telefônica do Brasil, no Palácio de São Cristóvão no Rio de Janeiro. Em 1879, autorizou a 
criação da Companhia Telefônica do Brasil. 

Em Piracicaba, Luiz de Queiroz instalou o primeiro telefone, ligando a Fábrica de Tecidos à 
Fazenda Santa Genebra, na zona rural. A notícia foi, com júbilo, publicada pelo antigo jornal 
“Gazeta de Piracicaba”, na edição de 22 de novembro de 1882. A cidade de São Paulo foi a 
terceira a conhecer a telefonia. 

Telephony, second in Brazil  

With Luiz de Queiroz, pioneering 

ways started to arise in Piracicaba, 

with eyes turned to the future. 

In addition to water supply and 

electricity, Piracicaba was the second 

city in Brazil to have telephones. 

Alexander Graham Bell 

invented the telephone in 1876. 

Visiting the International Fair 

of Philadelphia, D. Pedro II met 

Graham Bell and was so thrilled 

with the novelty that in 1877 he 

sponsored the first telephone set 

up in Brazil, in the São Cristóvão 

Palace in Rio de Janeiro. In 1879, D. 

Pedro II sanctioned creation of the 

Companhia Telefônica do Brasil 

(Telephone Company of Brazil). 

In Piracicaba, Luiz de 

Queiroz set up the first 

telephone, connecting his 

Textile Industry to the Santa 

Genebra Farm in the rural 

zone. The news were exultantly 

published in the old “Gazeta de 

Piracicaba” newspaper in its 

November 22, 1882 issue. The 

City of São Paulo was the third 

Brazilian city to have telephony. 

Telefonia, a segunda do Brasil  
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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 o seu mais célebre discurso foi a Pregação aos Peixes. 

O peixe e a bênção

Mistérios Gozosos

(alegria)

joYous MYsTERIEs (merriness)
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The fish and the blessing
Indigenous people – before the arrival of the white man 

– saw what was happening and prized their gods. That place, 
those waters were “pirá”, fish, “cycaba”, place to harvest. 
Another tribe – in the same place and by the same waters 
gurgling over the rocks of the waterfall – had almost the same 
enlightenment: “pirá”, fish, and “ciricaba”, rapids. Thus was 
Piracicaba born, blessed by the sign of the fish. 

The river became the baptismal font for a people. A 
people who turned into a caipira people, as the Indians called 
themselves:  caá (woods), i (water), pirá (fish). And its baptism 
is found there, in those waters and in the deep symbolism 
of the fish, a blessing. For fish, in the history of Mankind, 
symbolizes food and in the down of Christianity, symbolized 
the Christ Himself. “Ichtus” is the Greek world for fish. And 
“ichtus” is formed with the initials in Greek of “Jesus the Christ, 
Son of God, the Savior”. 

Fishing is the search for food in the waters. And it 
symbolizes a “fishing for human souls”. Piracicaba is a 
privileged city, for while harvesting spiritual fish it created a 
blessed style of its own: caipiracicabanismo. Fishermen, our 
vocation is to deliver material and spiritual food to those who 
we welcome and come to us. 

No wonder Saint Antony is the patron saint of the city. And 
his most famous speech was Preaching to the Fish.

o PEIxE nosso DE CADA DIA
Orgulhosos, pescadores exibem o fruto do rio Piracicaba
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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, apesar do assassínio que se cometeu em 
relação ao rio. As fotos e “photos”, as pinturas de nossos artistas dizem tudo. 

O Salto, uma oração 

o salto (The Waterfall), a prayer  
The Waterfall (Salto) on Piracicaba River is, first and foremost, our “Sarto” (“Salto” with local accent). 

After tumbling down the rocks, the waters become soft-like, as the speech of our people, our caipiracicaban 
quasi-dialect. Some scholars suggest that the name Piracicaba resulted from the Waterfall. It would be a 
corruption of “pihá-ci-quabo”, “pihá” meaning stair steps.

It is the most sung of our local treasures, notwithstanding the murder committed on the river. The photos 
and paintings of our artists say it all.

Piracicaba é uma cidade bonitinha, com ruas muito bem 
alinhadas, e muito bem situadas numa colina, e à beira 
do belo rio do mesmo nome

“ 
”Princesa Isabel, 12 de novembro de 1884
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Em noites enluaradas – desse luar que azula a escuridão – serenas – dessa serenidade que é uma maneira de paz – pode-se ouvir o ronco do rio. É impossível defini-lo. Parece um gemido, um soluço, ou qualquer coisa que saiba a dor. A alma da gente se oprime aos bramidos que, incessantemente, ecoam pela paz noturna. Misturando-se aos sons de violões que choram em cada esquina, é patético e, ao mesmo tempo, embriagador.Pois esse rio, que desliza em mágoas, tem uma história. E ela desafia o tempo, conhecendo gerações, provando-se ser uma história poética como a alma do povo que cresceu com ela. Os pescadores - 

velhos pescadores de cabelos brancos e olhares românticos – contam-na, curvando-se em respeito e em temor. É bonito ouvi-los contá-las. Eles perdem o olhar nas matarias que orlam as margens do rio, como se contemplassem alguma coisa de indefinível que só eles sabem e podem contemplar. É quando o sol se esconde no horizonte e as águas do rio avermelham e os pirilampos luciluzem nas matas.Dizem que, há muitos anos, quando só a poesia natural se desprendia do seio da terra, dizem que havia uma moça bela, tão bela como ninguém. Pele abaçanada como o pêssego maduro, recendia o aroma desse fruto. 

A lenda do Rio: o salto 
e uma história de amor

Tinha os cabelos longos, muito longos, que se arrastavam pelo chão. E eram tão negros que parecia ter-se, uma noite escura, diluído em fiapos mil para adornar a cabeça da moça. Lábios carnudos, vermelhos como a romã, pernas longas e bem torneadas, olhos verdes como o verde das folhagens, ela representava a própria terra onde nascera. Seu nome, ninguém nunca o soubera, como, também, nunca souberam onde morava e do que vivia. Havia quem afirmasse que a vira saindo das águas do rio que eram límpidas e cristalinas. Mas, devia ser mentira, porque, quando 

raiava o dia e os pássaros despertavam em algazarra vivificante de sons e de cores, a estranha moça parecia despertar com eles, surgindo das profundezas da mata. Era, então, que a natureza emudecia, calando-se os pássaros, cessando-se a brisa e o próprio murmurar do rio. A moça despia-se, deixava que o sol inundasse toda a sua beleza escultural e fendilhava o espaço, o corpo moreno acarinhando o rio. Que a cena era um ritual maravilhoso, e jamais presenciado por olhos humanos. Pelo menos, era o que diziam os antigos e o que afirmavam os pescadores de hoje.
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... O rio tornara-se de uma virilidade 
poderosa, vibrante de força e sedução...“ ”Cecílio Elias Netto

O que, porém, nunca se desmentiu, foi a presença real e deslumbrante da moça morena. Os pescadores sonhavam com ela, tinham alucinações por causa dela. E não foram um ou dois, mas muitos, os que se apaixonaram ao, apenas, simplesmente, ouvir as lendas que corriam a respeito da jovem misteriosa.
O rio, naquele tempo, não bramia. Era calmo e silencioso. Corredeiras, não havia. Tudo, um espelho só a receber os 

beijos da lua e as carícias do sol. Os pescadores não dormiam. Atentavam os ouvidos nos sons que pudessem ferir a madrugada silenciosa. E, de quando em quando, ouviam um canto que inundava os ares, melancólico, apaixonante. Tomavam, então, de suas canoas e palmilhavam o rio em busca do som melodioso. Por vezes, parecia que o canto vinha do âmago das águas. Atiravam as redes e nada achavam. E iam às matas, ofegantes, excitados, sentindo, em cada fibra do ser, as tonalidades daquela voz. E nada achavam. E, no céu, a lua parecia sorrir.

E as noites se arrastavam longas e tristes. Cada vez mais longas e mais tristes, como que afinadas ao compasso daquela voz que, também, enlouquecia. Forasteiros começaram a surgir naquele amontoado de casas que, nem cidade, nem vila, crescia contando uma história. E as buscas intensificavam-se. Os homens queriam, desejavam aquela que cantava trinando. E as 

mulheres odiavam-na. Tudo fariam para vê-la morta. Prendiam os filhos dentro de casa para que, também eles, não fossem arrastados pelo cantar da feiticeira. Mas não adiantava. Pubescentes, os moços sentiam no sangue o explodir da paixão e embrenhavam-se mata adentro, na ânsia incontida de descobrir a jovem, de amarem-na, de serem amados por ela.
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Um dia, um pescador acordou e notou a ausência do filho mais velho, aquele que despertava com ele para, juntos, entregarem-se à faina da pescaria. Ficou sobressaltado. Todos se sobressaltaram. Algo devia ter acontecido ao filho do pescador. Gritaram seu nome nas matas, desceram colinas, subiram colinas. Tudo em vão. Desaparecera o filho do pescador, um moço forte e espadaúdo, talhado soberbamente pelo contraste singular da pele trigueira e dos cabelos de ouro.
- Foi a maldita! – gritavam as mulheres.
- Não foi! – afirmavam os homens, temerosos, eles mesmos, de que, na verdade, o tivesse sido.
Uma estranha modificação surgiu onde viviam os pescadores. Parecia, mesmo, que se lhes desfizera um elo na corrente da existência. Algo estranho pairava no ar. Os dias eram luminosos e as noites mais claras. A passarada voejava assanhada, mais do que nunca. Comemoravam – assim parecia – uma festa qualquer. Bicavam o rio, faziam cirandas por sobre ele, espantavam os peixes, que, mesmo assim, estranhamente, se deixavam apanhar. As pacas não mais se assustavam, os veados se tornavam menos ariscos, a bicharada parecia feliz.

Algo, de mais belo e esfuziante de vida, acontecera desde o dia em que o filho do pescador desaparecera. O cantar de moça, pedaço de poesia, tornara-se mais suave e harmonioso. Mas, - estranho! – era desprovido da tristeza e melancolia que o caracterizavam. A lua era mais bela, como que maliciosa alcoviteira, satisfeita de ver beijos na penumbra. Beijos na penumbra... Doces e almiscarados.

E era assim que se encontrava o ar: doce e almiscarado. Algo ocorrera.
Numa manhã, aconteceu a cena dantesca. O rio corcoveou, suas águas agitavam-se ferozmente, borbulhando, espumando, num redemoinho medonho e imprevisto. Toldou-se o céu. Quebrou-se a poesia do ar. Os pássaros voavam para longe, trêmulos, balbuciando pipilos de pavor. Os veados, as pacas, a bicharada toda galgavam as colinas, fugindo, fugindo do estrugir gigantesco das águas do rio. Os pescadores caíam de joelhos e rezavam. As casas eram arrastadas pelas águas. Não se sabia se chovia do céu ou da terra, pois tudo era água, água volumosa que se dilatava pelas distâncias. Pavor, só houve pavor entre os homens e as coisas. De repente, o ruído cessou. Tornou-se um gemido, longo e doloroso. Parecia um ser humano a chorar. Acalmaram-se as águas. Brilhou, outra vez, o sol. O rio, porém, não mais era límpido e cristalino, manso e suave. Despencava de um alto que não existia antes, formava um redemoinho estranho, e continuava a correr, veloz, agitado, como se fugindo de si mesmo.

Os pescadores sentiram a modificação. Onde estava a placidez do rio? E o espelho natural que ele formava? Nada mais existia. O rio tornara-se de uma virilidade poderosa, vibrante de força e sedução. E gemia. Como gemia! Agora, sim, podiam afirmar que o canto da moça morena e bonita vinha do seio do rio. Mas, como era dolorosa! Dizia de saudade e tristezas infinitas. E por que tão escuro se tornara, ele que era a própria limpidez? E aquela espuma loura, tão loura e macia como flocos de algodão, de onde viera? Ninguém sabia compreender. Tudo modificara.

Foi então que se espalhou a história. Toda a beleza que houvera no ar, o perfume e a sedução, eram frutos do amor da moça morena e do filho do pescador. Haviam-se encontrado numa noite de luar. Ela cantava, à beira do rio, sentada numa pedra, triste e melancólica, sozinha, tão só. O filho do pescador caiu-lhe aos pés em muda contemplação. Ela era mais bela que todas as belezas do mundo, tanto e tanto bela que, se a rosa a visse, jamais acreditaria ser chamada de bela. E a moça sorriu quando o viu ajoelhado a seus pés. Tomou-o pelas mãos, saíram 

a andar, amando-se a cada passo, beijando-se a cada suspirar. E a natureza perfumou-se ao mel daqueles beijos, ao aroma de sonhos daqueles suspiros. Engalanaram-se de alegria os pássaros, as flores, os bichos. Tudo recendeu aromas de amor. Quando o sol despertava, bocejando de sono, despertava de todo ao contemplar a maravilha de dois corpos perfeitos, enlaçados num abraço de amor. Os sorrisos da moça morena, seus cantos, seus carinhos, seus beijos, eram para o filho do pescador. E ele os acolhia dando, a ela, todos os seus.
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Se a magnificência do Paraíso for, deveras, real, o Terrestre devia ser aquele em que viviam os dois. Sós, verdadeiramente sós, aspirando o calor morno da terra, bebendo a água cristalina das fontes, comendo do fruto saboroso das árvores, a vida lhes era somente amor. O que houve, então, que tudo se transformou, suspiros em ventos violentos, orvalhos em bátegas furiosas, suavidades em acrimônias? Ah! Foi o fim de uma história de amor.Aconteceu que a moça não podia deixar de oferecer o seu corpo às aguas do rio. E oferecia-o, todas as manhãs, um corpo ainda mais belo porque transformado de amor. E o filho de pescador via-a fendilhando os ares, entregando-se ao rio. Não tinha ciúmes, não. Quem era o rio para roubar-lhe a preciosidade de sua vida? Enganara-se, porém. O rio, também, amava a moça morena. Um amor imenso e profundo como as próprias profundidades. E sofria ao ver compartilhado o seu amor, o seu único amor. Desesperava-se de presenciar os beijos trocados pelos amantes. E decidiu vingar-se.
Na manhã do desencadear das fúrias da natureza, a moça morena resolvera banhar-se. Despiu-se aos reflexos do sol que lhe beijava o corpo, sorriu para o amante que lhe sorria. Seu corpo era leve como uma pluma, embalou-se no ar, caindo mansamente nas águas do rio. Não voltou, porém. Passavam-se os minutos e a imagem bonita da moça morena não voltava à tona. O filho do pescador inquietou-se. Levantou-se de onde estava. Indagou do rio onde se escondera o seu amor. Implorou que lho devolvesse. E não encontrou resposta. De um salto, atirou-se às águas mansas e tranquilas. Houve, então, o choque das paixões. Lutaram, as duas forças, pela conquista do mesmo amor. 

O rio enfureceu-se. A jovem era sua, somente sua. Ninguém lha arrebataria. E desencadeou a sua fúria. O vento tornou-se pagão, a limpidez, revolta furiosa, e tudo se transformou. O trigueiro tão belo do filho do pescador manchou a limpidez do rio. E seus cabelos tão louros, foram a espuma que borbulhou sem cessar. O rio vencera a luta do amor.Correu, então, a lenda de que a moça morena jazia prisioneira no fundo das águas pardas do rio. E que ela chorava, pranteava a sua desdita, no lamento plangente que enche as madrugadas mornas e enluaradas. Dizem, também, que o rio não perdoa quem quer arrebatar-lhe a bem amada. E traga, devora os mais ousados que tentam roubar-lhes o amor cativo da bonita moça morena. E cumpre sua promessa, pois, sempre, alguém é levado ao fundo de suas águas barrentas que, de barrentas, nada tem, mas, de trigueiro de moço pescador, é cópia exata.Tentaram- e tentam ainda – enganar o rio. E pescam em suas águas. Fingem que pescam. A profissão tornou-se um hábito. Todos pescam. Não há quem não pesque na cidade de Piracicaba. Querem enganar ao rio, mas ele não se deixa enganar. Sabe que querem roubar-lhe a moça bonita, a de olhos verdes e lábios carnudos. E devora os seus rivais. Nunca deixa de devorá-los.Não sei o que há de verdade em tudo isso. Só sei que os pescadores respeitam a lenda do rio. É difícil de acreditar que aquelas águas barrentas – ou trigueiras – embalem um corpo de mulher. É difícil de acreditar. Mas... por quê então esse canto tão plangente e melancólico a entristecer as madrugadas? Isso eu juro que é verdade, porque o ouço: é pranto de mulher bonita que ama sem poder amar.
Escrito por Cecílio Elias Neto, em 1959, na época com 19 anos de idade. Publicado no livro Lendas Paulistas, Editora Literart.
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Com o surgimento do Mercosul — a febre, desde o final 
do século passado, que domina Piracicaba, na aparente 
descoberta de um destino — a epidérmica impressão, que 
fica, é a de que esse destino é uma novidade. Não é. A certeza 
desse destino acompanha os piracicabanos há longo tempo. 
E Sud Mennucci foi esse profeta.

O Almanaque de Piracicaba de 1936, organizado por 
Mário Neme, faz referências à antevisão de Sud Mennucci, da 
“confluência do Piracicaba no Tietê, a Mesopotâmia Paulista.” 
Sud Mennucci dizia: “Quiseram os bons fados de Piracicaba que 
ela ficasse encravada no caminho que é o trajeto mais curto 
entre São Paulo e Bauru, isto é, entre São Paulo e Mato Grosso, 
o que quer dizer entre o Atlântico e o Pacifico, via Estado de 
São Paulo. ” E Sud Mennucci lembrava o que o jornal “Estado 
de São Paulo”, o “Estadão”, escrevia e antevia: “A ‘Noiva da Colina’ 
terá que se tornar um centro, uma espécie de capital de toda 
uma grande e vasta região.” A profecia era devida à inauguração 
do ramal da Estrada de Ferro Paulista, Nova Odessa-Piracicaba, 
depois  desativada. Piracicaba era a “Mesopotâmia Paulista”.

Já naquela época, 1935/36, tratava-se de uma “questão 
nacional, cuja maior dificuldade consiste em se escolher qual 
dos três caminhos é o melhor: diretamente de Piracicaba a 
Bauru, de Piracicaba a Pederneiras, ou ainda à estação de 
Campos Salles, via Barra Bonita. Fica, a região, ligada em cruz.”

Piracicaba continua sendo a Mesopotâmia Paulista: a 
hidrovia, que abre o caminho do Mercosul, tem o seu “ponto 
zero” em Piracicaba. E passa por Pederneiras. Mesopotâmia é 
a região asiática historicamente localizada entre os rios Tigre 
e Eufrates. Por extensão, são “mesopotâmicas” as regiões que 
se localizam entre dois rios. A expressão figurada de Sud 
Mennucci – de Piracicaba ser a “Mesopotâmia Paulista” – deve-
se à nossa localização entre os rios Piracicaba e Tietê, situação 
privilegiada no Estado de São Paulo.

A Mesopotâmia Paulista
The Paulistan Mesopotamia

With the advent of Mercosur — a fever that 
dominates Piracicaba since the close of the past 
century with the apparent discovery of a destiny 
— there is shallow impression that this destiny 
is a novelty. It is not. Certainty of this destiny has 
accompanied Piracicabans for a long time. Sud 
Mennucci was its Prophet.

The 1936 Piracicaba Yearbook, arranged by 
Mário Neme, mentions Sud Mennucci’s foresight 
for the “confluence of Piracicaba with Tietê, the 
Paulistan Mespotamia.” Sud Mennucci said: “A 
fair destiny wished on Piracicaba that it should 
find itself astride the path that is the shortest 
route between Bauru and São Paulo; that is, 
between São Paulo and Mato Grosso, which 
means between the Atlantic the Pacific Oceans 
via State of São Paulo. And Sud Mennucci 
reminded that the “Estado de São Paulo” 
newspaper, the “Estadão”, wrote and foresaw: 
“The ‘Bride of the Hill’ shall be a center, a kind 
of Capital city for a huge and vast region.” The 
prophecy was due to the opening up of the Nova 
Odessa-Piracicaba branch of the Estrada de 
Ferro Paulista, later deactivated. Piracicaba was 
the “Paulistan Mesopotamia”.

Already by then, 1935/1936, it was a 
“national matter, the greatest difficulty thereof 
to choose which one of three paths is the most 
suitable: straight from Piracicaba to Bauru, from 
Piracicaba to Pederneiras, or yet the Campos 
Salles railway station by way of Barra Bonita. The 
region is thus cross-linked.”

Piracicaba still is the Paulistan Mesopotamia: 
the waterway that opens the path to Mercosur 
has its “point zero” in Piracicaba and goes 
through Pederneiras. Mesopotamia is an Asian 
region historically located between the Tiger 
and Euphrates rivers. By extension, regions 
located between two rivers are “Mesopotamian” 
regions. Sud Mennucci’s symbolic phrase – 
Piracicaba being the “Paulistan Mesopotamia” 
– is due to our placement between the 
Piracicaba and Tietê rivers, with a privileged 
situation within the State of São Paulo.

PonTAL RIos PIRACICABA - TIETÊ 
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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. 

Imitação do paraíso

Likeness of Heaven
When one says that Mankind is nostalgic for Heaven, such doesn’t apply to Piracicabans. 

For in this privileged land there are loose and veritable bits of heaven. The “Cascatinha do 
Pisca” (Little Warefall of Pisca) – the little waterfall on Piracicamirim stream – falling from the 
top of rocks to form a peaceful lake framed by still virgin trees – is a comforting imitation 
of heaven. It sprawls in lands of ESALQ. Unfortunately, the new generations of Piracicabans 
don’t know it, as access to the Cascatinha was prohibited on security grounds. 

Nevertheless, it is a hidden Eden, where children played Tarzan grabbing vines, diving 
from the rocks into the lake. A heaven, also, for clandestine loves. Loving next to the 
Cascatinha was like loving in Heaven.

TRAMPoLIM soBRE o RIo, ALEGRIAs E TRIsTEZAs
Construído pelo Clube de Regatas de Piracicaba, 

por iniciativa de Virgílio Lopes Fagundes, foi um 
dos componentes da vida atlética e lúdica dos 
piracicabanos. Testemunhou grandes conquistas 
de salto, de alegres feitos da juventude, mas, 
também, de tristes acidentes. Desapareceu pouco 
tempo depois de o Projeto Cantareira ter baixado 
as águas do rio.

Amar ao lado da Cascatinha 
era amar no Paraíso “ ”Cecílio Elias Netto
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Piracicaba espalha-se sobre 13 colinas. Mais, portanto, do que as históricas 
sete colinas de Roma. Não se trata de nenhuma vantagem. Mas um registro 
também sentimental. Partindo da Rua do Porto, a povoação dirigiu-se ao 
atual centro da cidade, em direção à capela e igreja matriz. De outro lado, 
em direção à atual Vila Rezende. Podemos dizer, assim, ter havido um Vale 
do Piracicaba, chamado Guaçu; escorrendo morro abaixo, houve o Vale do 
Itapeva. Os nossos ancestrais subiram, então, até onde está o Cemitério da 
Saudade e, de lá, desceram, chegando ao Vale do ribeirão Piracicamirim, o 
Piracicaba- Mirim. E se espalhou em direção a riachos, ribeirões, a profusão de 
águas que fertilizaram a terra. 

Um homem de grande cultura e sensibilidade – promotor público, poeta, 
intelectual de nomeada – Brasílio Machado publicou, em 1º.de agosto de 
1886, o poema que imortalizaria a cidade. Nele, Brasílio inicia com uma 
invocação: “Sacode os ombros nus, ó, Noiva da Colina...” 

E prossegue:  ‘“...e arranca-te das mãos o manto da neblina que ondula 
sobre o rio, enorme e solto véu.”

A bruma do rio espalhava-se pela cidade, como que a abençoando. Brasílio  
Machado viu-a. E cantou-a. Ainda agora – em noites límpidas, quando o rio esbraveja 
em tempos de chuva – a bruma surge em noites pacíficas. Haverá de vê-la quem 
tiver olhos de ver. Ou, apenas, alma de amar. 

Noiva da Colina e o véu

The Bride of the Hill and the veil
Piracicaba sprawls over 13 hills. More, therefore, than Rome with its seven hills. This is 

not boasting. Rather, a sentimental record. Starting from the Rua do Porto (Port Street) the 
settlement spread toward the current downtown area, toward the chapel and Mother Church. 
On the other side, toward the current Vila Rezende. Thus, we can say that there was a Piracicaba 
Valley, called Guaçu; flowing downhill there was the Itapeva Valley. Our forebears then climbed 
to where the Saudade Cemetery is located and from there they descended, reaching the valley 
of the Piracicamirim Stream, the Piracicaba- Mirim. And it spread towards creeks, streams, a 
wealth of water that fertilized the soil. 

A man of great culture and sensibility – public attorney, poet, renowned intellectual – 
Brasílio Machado, published in August 1, 1886 the poem that would immortalize the city. 
Brasílio begins it with an invocation: “Shake your bare shoulders, Oh Bride of the Hill...” 

And he goes on:  “...and tear from your hands the cloak of haze that curls over the river, huge 
and loose veil.”

The river mist spread over the city as if blessing it. Brasílio Machado saw it. And he sang it. 
Even today – in clear nights when the river roars in times of rains – the mist rises in quiet nights. 
Those with eyes will see it. Or, a loving soul. 

Sacode os ombros nus, ó, Noiva 
da Colina... e arranca-te das mãos 
o manto da neblina que ondula 
sobre o rio, enorme e solto véu

“ 
”Brasílio Machado
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Após terem protegido os homens, até os anjos – e, também, os 
deuses pagãos – quando querem repousar, recolhem-se ao Mirante. 
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 de 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. E conseguiu-o. 

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 Suiça.” Enganou-se. Ele estava mesmo em 
Piracicaba, no lugar que se tornou pousada dos homens. E dos anjos. 
E dos deuses pagãos.  O Mirante foi inteiramente reconstruído na 
administração do prefeito Francisco Salgot Castillon, em 1961.  

MIRANTE 
Pousada dos anjos

Mirante (Belvedere), Angel’s Inn
After providing protection to men, even the angels – and pagan gods – when 

wishing to rest, retreat to the Belvedere. Leaning over the Waterfall, the venue was 
erected during the last decade of the 19th Century, as if it were an altar to deity. It 
was built by the Baron of Rezende, Estêvão Ribeiro de Souza de Rezende, enriching his 
huge property. In his lands, the Baron felt that on that place – in the sight of the water 
tumbling over the rocks and then softly flowing yonder – he would compose a hymn 
of love to Piracicaba. And he did it. 

Coming to Piracicaba and not visiting the Belvedere is an affront to the Bride of the 
Hill. For there is inspiration for romances, loves, idylls, compositions. The most famous 
and skilled Brazilian literary critic, Sérgio Milliet, visiting the Belvedere in a winter 
morning, exclaimed, “I seem to be in Switzerland.” He was mistaken. Actually, he was in 
Piracicaba, in the place that became an Inn for men. And for angels. And pagan gods.  
The Belvedere was totally rebuilt during the tenure of Mayor Salgot Castillon, in 1961. 
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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. Chamava-se, 
inicialmente, Rua da Praia. O primeiro 
registro do nome “Rua do Porto” – referência 
ao porto de navegação fluvial, também 
pioneiro – aparece, nos anais da Câmara de 
Vereadores, em 9 de abril de 1863. 

Desde o início da povoação, a Rua do 
Porto foi palco das paixões humanas que nela 
surgiram cruamente: conflitos, contradições, 
disputas. Nela, pulsava a vida de negros, 
índios, caçadores, capitães do mato, 
garimpeiros, pescadores, pagadores do 
governo. As principais lendas piracicabanas 
subsistem à sua sombra, como se fantasmas 
ainda a habitassem com seus amores, 
paixões, desejos. 

Lugar de olarias – dirigidas por alemães, 
sírios, portugueses – foi o ponto de encontro 
dos piracicabanos na compra de peixes e 
para ouvir as longas conversas e mentiras de 
pescadores e de suas famílias. Figuras notórias 
permanecem na memória do povo: Maria 
Pituça, Nhô Manduca Duarte, o “Bico Fino”, 
Tangará. O primeiro armazém foi o de Afonso 
Senofonte Pecorari, ainda no século 19, que 
se tornou, em 1969, também o primeiro 
restaurante da Rua do Porto, a “Arapuca”.

RUA DO PORTO
O berço amado

Rua do Porto (Port street), beloved cradle
It is a part of the baptismal font of our people, the most beloved and 

iconic of our streets. Also, the most romantic, most mysterious, most 
poetic. At first, it was called Rua da Praia (Beach Street). The first record 
of the name “Rua do Porto” – an allusion to the river port, also a pioneer 
facility – is found in the annals of the City Council on April 9, 1863. 

From the beginning of the settlement, the Port Street has been a 
stage for crudely aroused human passions: conflicts, contradictions, 
disputes. On it throbbed the lives of Negroes, Indians, hunters, capitães 
do mato (runaway slave catchers), prospectors, fishermen, government 
paymasters. The main Piracicaban legends live on in its shadows, as if 
ghosts still inhabited it with their loves, passions, desires. 

A location of tileries – headed by Germans, Syrians, and Portuguese 
– it was the meeting point for Piracicabans for purchasing fish and 
listening to the long conversations and lies of fishermen and their 
families. Notorious characters are alive in the memory of the people: 
Maria Pituça, Nhô Manduca Duarte, “Thin Beak”, Tangará. The first 
general store was that belonging to Mr. Afonso Senofonte Pecorari, still 
in the 19th century, which in 1969 also became the first restaurant in the 
Port Street, the “Arapuca”.
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LAVA RouPA ToDo DIA...
A Rua do Porto era, na cidade, um espaço exótico, 

habitada por famílias de pescadores e de oleiros, um lugar 
também boêmio, que sabia conciliar trabalho e diversão. 
As águas do rio Piracicaba eram límpidas e serviam para 
beber e para lavar roupas. Eram conhecidas as “lavadeiras 
da Rua do Porto”, geralmente mulheres negras e pobres que 
lavavam roupas das próprias famílias e atendendo, também, 
aos que as contratavam.

A foto, da primeira década do século 20, de autor 
desconhecido, mostra uma Rua do Porto quase primitiva, 
com seus barcos, pequenas e poucas casas. A imagem foi 
colhida nas proximidades da Casa do Povoador. Outro local 
onde as mulheres costumavam lavar roupas era nas Ilhas dos 
Amores, uma delas próxima ao Museu D´Água.
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A HIsTÓRICA RuA Do PoRTo
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 boemia, 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. 
Paradoxalmente, foi na Rua do Porto que as famílias de mais 
recursos construíram o primeiro clube recreativo de Piracicaba, o 
Clube de Regatas de Piracicaba.

Casa do Povoador, “fazendo de conta”
Casa do Povoador (settler’s House), “pretending”
In 1967 – year of Piracicaba’s second bicentennial – the so 

called “Settler’s House” was recognized as “Symbol of the City”. The 
decision, a Solomonic one, was passed in order to end a discussion 
that went back and forth between history and tradition. Piracicaba 
– a land of storytellers, fishermen conversations, legends and 
“tales” – for a long time has lived under a popular belief that the 
building, leaning over the river, was indeed the house where the 
Settler, Antônio Corrêa Barbosa, had lived. 

However, historical documents had always denied it. The 
famous building was notarized in 1894, more than a hundred 
years after the time of foundation. However, the “Settler’s House” 
is a symbol of history, permeated with legends, reveries and 
superstitions. It was listed and put under government trust by 
CONDEPHAT as a historical monument of the State of São Paulo, 
on August 15, 1969. “Vox populi, vox Dei.”

Em 1967 – ano do Segundo Centenário de Piracicaba – a chamada 
“Casa do Povoador” foi reconhecida como “Símbolo da Cidade”. A decisão, 
salomônica, foi para encerrar uma discussão que se debatia entre a história 
e a tradição. Piracicaba – terra de contadores de histórias, de conversas de 
pescadores, de lendas e de “causos” -  viveu, por muito tempo, a crença 
popular de a construção, debruçada sobre o rio, ser, verdadeiramente, a 
casa onde morou o Povoador, Antônio Corrêa Barbosa. 

Os documentos históricos, no entanto, sempre disseram o contrário. 
A origem cartorária da casa famosa é de 1894, mais de cem anos depois 
da  época da fundação. A “Casa do Povoador” é, no entanto, símbolo 
dessa história, permeada por lendas, devaneios e superstições. Ela foi 
tombada pelo CONDEPHAT, como monumento histórico do Estado de 
São Paulo, em 15 de agosto d 1969. “Vox populi, vox Dei.”

CASA DO POVOADOR, ONTEM E HOJE - A origem cartorária da casa é de 1894
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E como não nos apaixonarmos por esta terra abençoada? E 
como não amá-la, quanto mais a conhecermos? A bênção do 
rio inspirou nossos ancestrais a grandes destinos. Como se fosse 
água benta, sacramentou batismos de criações, de inventividades. 
Começou com a produção de canoas, com o povoador Antônio 
Corrêa Barbosa, cuja principal missão era fabricá-las. E o povoado 
tornou-se o centro paulista de fabricação de canoas. 

Conquistar o rio, navegar por ele passou a ser o nosso crisma, o 
conhecimento de nossa missão. A navegação fluvial – com barcos 
a vapor – foi quase que obsessão de nossos ancestrais. Em 1866, 
o Barão de Rezende promovera o inicío da navegação fluvial. 
Diversas outras tentativas foram feitas ao longo do século 19, uma 
audácia pioneira. Foi João Luiz Germano Bruhns – de poderosa 
família que teria, como descendente, o Prêmio Nobel de Literatura 
Thomas Mann – quem conseguiu a concessão imperial, com o 

decreto 5.290 de D. Pedro II, de 24 de maio de 1873. Estava criada a 
Companhia de Navegação Fluvial Paulista, uma ousadia admirável. 

O navio pioneiro foi o “Explorador”, cuja primeira viagem 
aconteceu no dia 13 de janeiro de 1874. No dia 26 do mesmo mês, 
a embarcação chegou até Lençóis Paulista. Outro navio pioneiro foi 
o “Prainha”, construído pela família Bottene. E Piracicaba vibrou de 
orgulho quando o Imperador D. Pedro II visitou a cidade, fazendo 
questão de conhecer o leito navegável do rio Piracicaba, embarcando 
num dos navios, sendo levado até o Limoeiro. Contar histórias de 
nossa terra – a nossa história – é narrar um conto de fadas. 

A Rua do Porto leva esse nome por ter sido o ponto inicial da 
navegação, com aduana e regulamentos. Como o leito do rio, 
na estiagem, impedia a navegação, outro centro referencial foi 
o Porto João Alfredo (nome de um governador paulista), a atual 
Ártemis, que gostamos de pronunciar Artêmis. 

How could we not fall in love with this blessed land? And how not to love it, the 
more we know it? The blessing of the river inspired our ancestors for great destinies. As if 
it were holy water, it sanctified the blessing of creations, of inventiveness. It started with 
the manufacture of canoes by settler Antônio Corrêa Barbosa, whose main task was 
to fabricate them. And the settlement became the Paulistan canoe production center. 

Conquer the river, navigate it, became our confirmation, the knowledge of 
our mission. River navigation – with steamboats – became almost an obsession 
to our forebears. In 1866 the Baron of Rezende had fostered the beginning of river 
navigation. Several other attempts were made over the 19th century, a pioneering 
audacity. João Luiz Germano Bruhns – heir of a powerful family that would have 
as a descendent Literary Nobel Prize winner Thomas Mann – obtained an Imperial 
Grant from D. Pedro II on May 24, 1873, through Decree 5290, effective May 24, 1873. 

Thus, the Companhia de Navegação Fluvial Paulista (Paulistan River Navigation 
Company) was estabçished, an admirable daring. 

The pioneer ship was the “Explorador” (Explorer), whose first trip took place on 
January 13, 1874. On the 26th of the same month, the vessel reached Lençóis Paulista. 
Another pioneer ship was the “Prainha” (Little Beach), build by the Bottene family. 
Piracicaba vibrated with pride when Emperor D.Pedro II visited the city, making it a point 
to know the navigable stretch of the Piracicaba River, embarking in one of the ships which 
took him to Limoeiro. Telling stories about our land – our history – is like telling a fairy tale. 

The Port Street is so named as it was the initial point of navigation, with a customs 
house and regulations. As the river, during draughts, precluded navigation, another 
reference center was the João Alfredo Port (named after a governor of São Paulo), 
nowadays Ártemis, which we like to pronounce as Artêmis. 

Navegação fluvial, audácia secular
nAVEGAÇÃo FLuVIAL - A  navegação pela Companhia Fluvial Paulista teve início em 1873. As linhas de vapores iam da cidade de Tietê até o salto de Avanhandava, e do Rio Piracicaba até a foz do Tietê.

VAPoR sAnTo AnTônIo
Embarcação fazia o serviço fluvial entre a 

prainha e Porto João Alfredo (atual Ártemis), 
cujo nome foi dado em homenagem ao então 

presidente da Província paulista. 

Barco a vapor  1913, Porto João Alfredo 

River navigation, centenary audacity
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Outra das grandes sagas da história piracicabana foi a 
conquista do ramal  da Estrada de Ferro Paulista. Desde o 
século 19, Piracicaba lutava para conquistar um ramal da 
ferrovia, pois se tornaram insuportáveis os maus serviços da 
Estrada de Ferro Ituana, que se originou de uma concessão 
outorgada em 1870, para a ligação entre Itu (Ytu) e a São Paulo 
Railway em Jundiaí. A linha entre Jundiaí e Itu foi inaugurada 
em 1873, atingindo Piracicaba em 20 de fevereiro de 1877.

 O projeto da Estrada de Ferro Paulista foi retomado em 
1917, iniciando-se as obras em 1919 (uma conquista liderada 
por Paulo de Moraes Barros). No dia 9 de setembro de 1922 – 
ano do Centenário da Independência do Brasil – a estrada de 
ferro foi inaugurada. E o trem entrou na história de nossa terra, 
com influência notável e fecunda. A estação foi considerada 
uma obra de arte e intensas as festividades de inauguração, 
com presenças marcantes de autoridades. 

A primeira viagem saiu da cidade de São Paulo às 13 horas, com 
sete carros de passageiros. Neles, vieram senadores, deputados, 
jornalistas. E – após parar em Santa Bárbara d´Oeste – o trem 
chegou, gloriosamente, às 19h30. A partir desse dia, o trem fazia 
duas viagens diárias a São Paulo, com baldeação em Nova Odessa. 

As comemorações foram celebradas no Hotel Central, no dia 29 
de setembro. Foi considerada uma das mais belas festas do século 
até aquela data. A famosa Banda da Força Pública do Estado de São 
Paulo participou dos festejos, tocando durante o banquete para 
100 talheres no famoso hotel. O cardápio, à francesa, foi altamente 
sofisticado. Entre os pratos, serviram-se “galantine de poulette, 
consommé Royal, fillet de Poisson sauce crevettes” e outros. 

Nenhum dos convivas, no entanto, previu que Piracicaba 
seria – com aquele ramal da Paulista – o “fim de linha”. A ferrovia 
terminava aqui, pois os piracicabanos haviam-se recusado a 
ceder o Salto para se tornar usina hidrelétrica. “Fim de linha” 
para uma ferrovia, mas a motivação para se tornar uma cidade 
autossustentável e com cultura singular. 

E o trem entra na história
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EsTAÇÃo FERRoVIÁRIA
Conseguir que a Estrada de Ferro Paulista 

chegasse a Piracicaba foi uma epopeia e, também, 
um sonho dos piracicabanos. A inauguração deu-
se no dia 9 de setembro de 1922, com grande 
festa popular. O trem inaugural fez o trajeto Santa 
Bárbara d´Oeste/Piracicaba. 

And the train enters the story
Another great saga in Piracicaba’s history was the conquest of a branch of the 

Estrada de Ferro Paulista (Paulista Railroad). Since the 19th century Piracicaba had 
struggled for a railroad branch, for the bad services provided by Estrada de Ferro 
Ituana, originally a concession granted in 1870 to link Itu (Ytu) with the São Paulo 
Railway in Jundiai, were becoming insufferable. The railway between Jundiai and 
Itu was opened up on February 20, 1877.

The Estrada de Ferro Paulista project was resumed in 1917 and work  begun 
in 1919 (a conquest led by Paulo de Moraes Barros). On September 9, 1922 – the 
year of Brazil’s independence centenary – the railway was opened up. And the train 
entered the history of our land, with a notable and fertile influence. The station 
was considered a work of art and the inauguration festivities were intense, with a 
remarkable affluence of authorities. 

The first trip left São Paulo City at 1:00 pm with seven passenger coaches 
carrying senators, representatives and journalists. After stopping in Santa Barbara 
d’Oeste, the train arrived gloriously at 7:00 pm. From that day on, the train made 
two trips a day to São Paulo, with transfer in Nova Odessa. 

  The celebrations were held at the Hotel Central, on September 29. The event 
was considered one of the most beautiful commemorations ever in the century, up 
to that date. The famous Band of the Public Force of the State of São Paulo took part 
in the festivities, playing during the one hundred-seat banquet in the famous hotel. 
The French style menu was highly sophisticated. Some of the dishes served were 
“galantine de poulette, consommé Royal, fillet de Poisson sauce crevettes” and more. 

However, none of the guests foresaw that Piracicaba, with that branch of 
the Paulista Railway, would be the “end of the line”. The railway ended here, for 
the Piracicabans refused to cede the Waterfall to become a hydroelectric power 
plant. “End of the Line” for a railway but motivation for Piracicaba to become a 
self-sustainable city with a unique culture.

Estação Ituana/ Sorocabana, 1892

Estação de Piracicaba nos anos 40

Banda da Força Pública do Estado de São Paulo se apresenta na inauguração da estação
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A primeira tentativa de se introduzir bondes em Piracicaba ocorreu em 1890. O transporte seria movido 
a tração animal. A concessão foi feita a Antônio Egídio do Amaral, quando a população  se queixava de 
carroções de bois trafegando pelo centro da cidade.

Apenas em 1916, o bonde chegou, para euforia dos piracicabanos que viam realizar-se outro de seus 
sonhos. A viúva de Luiz de Queiroz, Ermelinda  – detentora da Electrica de Piracicaba – cedeu os direitos 
de exploração, geração e distribuição de energia elétrica à “Britannica South Brazil Electric Co”. No dia 16 de 
janeiro daquele ano, o serviço foi inaugurado, com bênção do Cônego Rosa.  Piracicaba passava a ser uma 
das raras cidades do interior paulista a “ter bondes”.

Mais do que meios de transporte coletivo, os bondes tornaram-se parte do cotidiano de Piracicaba. 
“Passear de bonde”, “andar de bonde” eram um prazer permanente. E, ao tilintar do veículo – com a simpatia 
de motorneiros e cobradores – surgiram ou consolidaram-se romances de jovens de uma longa época.

O ponto de partida dos bondes era na rua 15 de Novembro, atrás da atual Catedral de Santo Antônio. 
Três linhas – para Vila Rezende, Estação da Paulista e ESALQ – atenderam a população até 1969 quando, em 
despedida triste, Piracicaba   viu encerrar-se aquele serviço. 

streetcars, pride and romance
The first attempt at introducing streetcars in Piracicaba took place in 1890. The transport was to be pulled by animal traction. The concession 

was granted to Antônio Egídio do Amaral, at a time the population was complaining of ox-drawn wagons going through downtown.
However, streetcars only arrived in 1916, bringing euphoria to Piracicabans who saw another of their dreams come true. The 

widow of Luiz de Queiroz, Ermelinda – owner of Electrica de Piracicaba – granted exploitation, generation and distribution of electric 
power rights to the “Britannica South Brazil Electric Co. The service was opened on January 16 that year, with the blessings of Cônego 
(Canon) Rosa. Piracicaba became one of the rare cities in the interior of São Paulo “to have streetcars”.

More than just a public transportation, the streetcars became a part of everyday life in Piracicaba. “Touring about in a streetcar”, 
“ride a streetcar” was a permanent pleasure. Rocked be the clicking wheels of the vehicle – and counting with the favor of drivers and 
conductors – for a long time romances between young people were born or consolidated. 

Starting point for the streetcars was the 15 de Novembro Street, behind the current St. Antony Cathedral. Three lines – to Vila 
Rezende, Paulista Railway Station and ESALQ – served the population until 1969 when, with a sad farewell, the service was terminated. 

Bondes, orgulho e romance

O autor destas páginas assume, conscientemente, o risco de despertar 
divergências, de pecar por omissão. Ocorre, porém, que é de tal grandeza a 
presença da mulher piracicabana, nas mais diversas épocas, no esplendor da 
“Noiva da Colina” que se torna impossível relatá-la. A própria cidade é mulher, a 
“Noiva da Colina”.  

Este livro pretende ser apenas uma primeira etapa, rebuscando as fontes 
mais antigas, desconhecidas a muitos das novas gerações. Que não se tenha, 
pois, como desrespeitosa ou omissa a ausência de tantos nomes de verdadeiras 
heroínas que compõem a nossa história. 

Martha Watts, a educadora 
Professora e missionária metodista, nascida no Kentucky (EUA), Martha Watts 

chegou ao Brasil em 1881, com numeroso grupo de estadunidenses egressos da 
Guerra da Secessão. Veio diretamente a Piracicaba, sendo recebida pela família 
Moraes Barros, que se empolgou com o projeto educacional da missionária. 

Dois meses depois, criava uma pequena escola que, em 1882, seria 
denominada Colégio Piracicabano. Já em 1883, as principais famílias 
piracicabanas de então matricularam seus filhos na escola metodista, criando 
tensões com a comunidade católica. Martha Watts, com fé e convicção, a tudo 
enfrentou e, em 1883, lançou a pedra fundamental daquele que se tornaria um 
dos patrimônios culturais e arquitetônicos de Piracicaba: o Colégio Piracicaba. 
Desse alicerce de Martha Watts, viria a surgir a Universidade Metodista de 
Piracicaba (UNIMEP)

Caterina Ometto, a heroína
Neste livro, já há referências a Caterina Ometto, a brava italiana que enfrentou 

os maiores sacrifícios para manter uma família que iria se transformar na mais 
poderosa força açucareira do País, com extensão para o mundo todo. Carpindo 
a roça, plantando e colhendo, cerzindo meias, costurando roupas, viúva ainda 
jovem, Caterina é a “mamma heroica” também de Piracicaba. E se tornou a 
“nonna feliz”, ao conseguir ver os frutos de sua luta heroica. 

Dificilmente irá encontrar-se, em Piracicaba, uma obra de benemerência 
ou assistencial – também na cultura e nos esportes – que não tenha a 
generosa contribuição dos Ometto. Caterina é lembrada como a matriarca 
dessa influência profícua. 

A força da mulher piracicabana  

Caterina Ometto

Martha Watts,
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Zayra Bottene, primeira mulher aviadora 

A PRIMEIRA MuLHER AVIADoRA 
 Zayra Bottene, filha de João Bottene, entrou para a 

história ao pilotar o avião da família, Borboleta Azul, na 
década de 40. A foto abaixo – do arquivo de Artêmio 
Bottene, já falecido – registra o dia em que Zayra recebeu 
o brevê, aos 26 de outubro de 1941. Naquele dia, Zayra se 
tornava a primeira mulher piracicabana a adquirir brevê 
(as primeiras brasileiras foram Teresa de Marzo e Anésia 
Pinheiro Machado, em 1922).

A PRIMEIRA MuLHER MoToRIsTA
A força e ousadia da mulher piracicabana são anteriores 

aos movimentos feministas. Certamente, por serem 
inspiradas por uma  “Noiva da Colina”. Em 1918, a cidade se 
surpreendia com uma mulher ao volante de um automóvel: 
dona Lili, Valentina Nogueira Toledo. O primeiro carro que 
ela dirigiu foi um NSU, de 1918, importado da Alemanha 
por seu pai (no Brasil, a primeira mulher a ter habilitação 
para dirigir foi Maria José Pereira Barbosa Lima, viúva 
do jornalista Alexandre Barbosa Lima Sobrinho). Dona 
Lili casou-se com um dos médicos mais queridos dos 
piracicabanos, o dr. Lula, Luiz Gonzaga de Campos Toledo. 

The strength of the Piracicaban woman
The author of these pages consciously assumes the risk of arousing divergences, of sinning by 

omission. However, it so happens that the presence of Piracicaban women is of such magnitude, in the 
various times of splendor of the “Bride of the Hill”, that it is not possible to report on it. The city itself is 
a woman, the “Bride of the Hill”. This book is intended to be but a first step, rummaging through the oldest 
sources, unknown to many in the new generations. Therefore, let the missing of so many names of veritable 
heroines who made up our history not be seen as disrespectful or lacking. 

Martha Watts, the educator 
Teacher and Methodist missionary, born in Kentucky (USA), Martha Watts arrived in Brazil in 1881 with a 

large group of North Americans who left their homeland in the aftermath of the American Civil War. She came 
straight to Piracicaba and was received by the Moraes Barros family, who became thrilled with the educational 
project of the missionary. 

Two months later, she opened a small school that in 1882 was named Colégio Piracicabano. In 1883 already, 
the most important Piracicaban families of that time enrolled their children in the Methodist school, arousing 
tensions with the Catholic community. Martha Watts, with faith and conviction, faced it all and in 1883 laid the 
cornerstone of that which was to become one of the cultural and architectonic patrimonies of Piracicaba: the 
Colégio Piracicaba. From this foundation of Martha Watts’ was born the Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP) (Methodist University of Piracicaba)

Caterina ometto, the heroine
In this book, already there are mentions to Caterina Ometto, the brave Italian woman who endured endless 

sacrifices to raise a family that was to become the most powerful name in the sugar industry in Brazil, reaching 
out to the whole world. Hoeing the fields, planting and harvesting, knitting up socks, sewing clothes, a widow 
when still young, Caterina is the “heroic mamma” of Piracicaba too. And she became a “happy nonna”, able to 
see the fruits of her heroic struggle. 

Hardly will one find in Piracicaba a work of charity or welfare – the same with culture and sports – without 
the generous contribution of the Omettos. Caterina is recalled as the matriarch of this profitable influence. 

Lydia, always Lydia 
Born to aristocratic families – the daughter of barons and marquis – Lydia de Rezende was, by the end of 

the 19th Century and first decades of the 20th Century, the female icon in Piracicaba. Remaining unmarried by 
choice, Lydia dedicated her life to serve the poor and the sick, in addition to leading an intense cultural life. Her 
parents, the Barons of Rezende, supported her multiple activities. 

Lydia created the São Luiz Sanatorium for tuberculosis patients, the first in Brazil; the Baronesa de Rezende 
Institute (for female education); the Imaculada Conceição church in Vila Rezende; led the reforms of the Saint 
Benedict Benedito church. Her encouragement and incentives to the cultural and artistic life in Piracicaba at 
that time gained prominence in the Imperial Court, where Lydia was a special guest. Emperor D. Pedro II was a 
guest at the home of the Barons of Rezende. 

Classic writer Coelho Neto wrote that Lydia de Rezende was a “role model for Brazilian women”. 
Lyson Glaster, whom Brazil applauded
Unknown to current generations, Lyson Gaster – born Agostinha Belber Pastor – was one of the greatest 

exponents in Brazil’s Variety Show business from 1919 on, as a singer and interpreter. Spanish by birth, she 
came to Piracicaba as a child, growing up and living in the old Corumbatay quarter, today Santa Terezinha. 

Audacious and iconoclast, Lyson – an alias adopted in 1919 – became one of the supreme Variety Show stars 
of her time. A young woman of few means, she married in Piracicaba to a like destitute shoemaker, who soon died. 
She moved into the house of her parents in São Paulo and worked as a seamstress at a fashion house. Her beauty 
struck an impression on all who saw her. Theatre actresses were costumers of the shop and ended up convincing 
her to get into Variety Shows as a “singer”. Young Agostinha hesitated a lot but ended up concurring. 

Her career was a vertiginous one, her theatre life lasting from 1919 to 1950. In 1926 – with Alfredo Viviani, 
her second husband – she opened the Lyson Gaster Company, which traveled all over Brazil, as well as abroad. In 
1946 the “Correio da Noite” in Rio described the couple as “Bandeirantes do Teatro” (Theatre Trailblazers). Procópio 
Ferreira, after watching her on stage, said: “My admiration has been confirmed by her magnificent art”.

Lydia, sempre Lydia 
Nascida de famílias aristocráticas – filha e neta de barões e 

marqueses – Lydia de Rezende foi, em fins do século 19 e nas primeiras 
décadas do 20, o ícone feminino de Piracicaba. Escolhendo o celibato, 
Lydia dedicou sua vida ao atendimento a pobres e enfermos, além de 
intensa vida cultural. Seus pais, os Barões de Rezende, apoiaram-na em 
suas múltiplas atividades. 

Lydia criou o Sanatório São Luiz – para tuberculosos, o primeiro do 
Brasil – o Instituto Baronesa de Rezende (para a educação feminina), 
a Igreja Imaculada Conceição, de Vila Rezende, as reformas da igreja 
de São Benedito. Seus estímulos e incentivos à vida cultural e artística 
piracicabana na época ganharam destaque na Corte Imperial, da qual 
Lydia era convidada especial. O Imperador D. Pedro II hospedou-se na casa 
dos Barões de Rezende. 

O escritor clássico, Coelho Neto, declarou ser, Lydia de Rezende, o 
“modelo da mulher brasileira”. 

Lyson Glaster, que o Brasil aplaudiu
Desconhecida das atuais gerações, Lyson Gaster – nascida Agostinha 

Belber Pastor – foi um dos maiores expoentes da cena brasileira a 
partir de 1919, como cantora e intérprete. Espanhola de nascimento, 
veio criança a Piracicaba onde cresceu e viveu, no antigo bairro de 
Corumbatay, atual Santa Terezinha. 

Audaciosa, iconoclasta, Lyson – que adotou o pseudônimo em 1919 
-  tornou-se uma das supremas estrelas do Teatro de Revista de sua época. 
Moça humilde, casou-se em Piracicaba com um também pobre sapateiro 
que faleceu. Mudou-se para a casa dos pais em São Paulo, trabalhando 
como costureira numa casa de modas. Sua beleza impressionava quantos 
a vissem. Atrizes de teatro eram clientes da loja e acabaram convencendo-a 
a ingressar no teatro de revistas, como “cantante”. A moça Agostinha 
hesitou muito e acabou cedendo. 

A carreira foi vertiginosa, com sua vida teatral durando de 1919 a 1950. 
Em 1926 – com Alfredo Viviani, seu segundo marido – criou a Companhia 
Lyson Gaster, que percorreu todo o Brasil, excursionando também para 
o exterior. Em 1946, o “Correio da Noite”, do Rio, definiu o casal como 
“Bandeirantes do Teatro”. Dela, Procópio Ferreira, falou, depois de vê-la no 
palco: “Minha admiração foi confirmada pela sua arte magnífica”.

Lydia de Rezende

Lyson Glaster
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Se houve quem não acreditasse na multiplicação de peixes evangélica, este acabou por  deslumbrar-se ao vê-
la acontecer nas águas do rio Piracicaba. Pareceu – antes de o Sistema Cantareira violar um dos mais belos cenários da 
natureza – verdadeiro milagre. Cardumes de peixe em direção ao Salto, jaús e dourados saltando na tentativa de subir as 
pedras, pescadores “caçando-os” com as mãos. Pescadores com rede de pescar, com varas, com tarrafas. Crianças à beira rio, 
mulheres divertindo-se na pesca de lambaris, manjubas; meninos mergulhando e colocando as mãos nas tocas dos mandis. 

Há quem não acredite, pensando seja conversa de pescador. Mas é um dos nossos contos das mil e uma noites: a pesca do 
“bate-bunda”. Em noites enluaradas, pescadores saíam, silenciosamente, com seus botes, nos quais colocavam lençóis da proa 
à popa. Quando percebiam o surgimento de cardumes, um pescador levantava-se e caía pesadamente com a bunda ou na 
proa ou na popa. O barco corcoveava, os peixes se assustavam, saltavam, batiam no lençol e ficavam tremelicando nos barcos. 

Não há, ainda, páginas suficientes para narrar e contar histórias de pescadores e de pescarias. São um dos 
nossos tesouros, reais e folclóricos. 

Pescadores e pescarias 

Mistérios Lum
inosos

 ((cultura( arte e b
eleza)

LuMInous MYsTERIEs (culture, art, beauty)
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Fishermen and fishing 
Were there anyone who didn’t believe in the Evangelic 

multiplication of fish, those ended up wowed, seeing it happen in 
the waters of the Piracicaba river. It seemed – before the Cantareira 
system violated one of the most beautiful scenarios of Nature 
– a true miracle. Shoals of fish swimming upstream toward the 
Waterfall, jaús (a kind of large catfish) and dourados (big golden-
colored predator fish) leaping in their attempt to negotiate the 
boulders on their way upstream, fishermen “hunting” them with 
bare hands. Fishermen with nets, poles, casting nets. Children on 
the banks, women having fun fishing for lambaris and manjubas 
(small fishes); boys diving in and putting their hands in catfish holes. 

There are those who don’t believe it, discarding it as fishermen 
talk. However, here’s is one of our one thousand and one tales: “butt-
thumping” fishing. In moonlit nights, fishermen went out silently, in 
their canoes, spreading a cloth sheet vertically from stem to stern of 
the boats. When noticing the arrival of the shoals, one of the men 
stood up and let himself fall heavily on his butt on either the stem or 
stern of the boat. The boat bucked, the fish scared, leaped up, hit the 
sheet and lay quivering on bottom of the boat 

There are not enough pages to tell and recount the stories of 
fishermen and fishing. They are some of our treasures, real and folkloristic. 

PEIxEs CHEGAM A PEsAR 80 KG
Armando Dedini, Arnaldo Ricciardi e pescadores 
exibem imensos tesouros do Rio Piracicaba

Armando Dedini e o filho Mário Dedini Neto, o Malo, atual presidente do Grupo Dedini
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A fé do povo piracicabano
Se Deus não existe, tudo é permitido“ ”Dostoievsky

Esta, a nossa, é uma terra abençoada desde a 
Criação. Mas Deus – ou os deuses – divertem-se 
conosco. E acho que Ele(s) gosta(m). Pois somos de uma 
humanidade profunda. Com todas as virtudes, mas, 
também, com todos os vícios, defeitos, artimanhas, 
contradições, hipocrisias. É a nossa imensa – penso eu 
– beleza espiritual: “Piracicabanus humanum est”. 

Somos um povo de fé. De fé profunda. Desde 
as nossas origens. Mas com dúvidas, incertezas, 
diversidades. Trata-se de herança de nossos ancestrais. 
Por isso, Piracicaba é uma terra assumidamente 
tradicional. A palavra tradição, em sua origem latina, 
diz tudo: “traditio” , herança, transmissão. E a nossa é 
a tradição, também na fé, do conflito e da comunhão, 
do desencontro e do encontro, dos preconceitos e da 
convivência. Está na gênese do caipira de Piracicaba, 
descendente de duas trindades históricas. 

Duas trindades... Talvez – porém e também -  
algumas outras. Mas as duas principais: “A Coroa, a Cruz, 
a Espada”. Que , à realidade da época, se impuseram 
naturalmente.  A Coroa, representando as luzes do 
Imperador. A Cruz, nos sedutores – mas também 
amedrontadores – mistérios da Igreja Católica. E a 
Espada, na força e no poder dos governantes. 

A segunda  trindade – irmã gêmea da primeira – 
está no ventre fecundo do próprio Brasil: a fé, nascida 
dos encontros e desencontros de negros, índios, 
portugueses. Dos índios, com seus deuses ingênuos; 
dos negros, com as fascinantes deidades pagãs; dos 
portugueses, com sua dogmática fé cristã. Dogmática, 
mas também supersticiosa e conveniente. Disso tudo, 
surge, também, o sincretismo religioso de Piracicaba, 
com sua fé confusa e difusa, mas arraigada, acima de 
tudo, por ser inspirada pelos mistérios. 

Tudo começa com teatralidade que se transforma 
em lenda, uma história fascinante. Na povoação, o 
orago de Piracicaba – já em 1767 – é Nossa Senhora 
dos Prazeres. Era a Cruz, imperando. No entanto, a 
Coroa – o poder do governante – resolve expulsar 
a santa e substituí-la por Santo Antônio. Como 
resolver? Piracicabano sabe conviver. E faz a devoção 
a ambos. Se é mistério, por que brigar? Essa dualidade 
formaria o caráter de um povo que, em dois séculos 
de existência, soube transformá-la em sabedoria. 
É a “traditio”, a herança que fez, de nós, um povo 
tradicional. Com raízes. Mesmo que misteriosas. 

A fé consolida-se nos conflitos. As imigrações 
trazem novidades. Em 1853, começam a chegar 
alemães. E, com eles, a fé dos adventistas. Eles 
sofrem – sem direito à convivência, nem mesmo 
a sepultamentos em cemitérios católicos – mas 
resistem. Em 1895, criam a primeira Igreja Adventista 
das terras paulistas, aqui, no nicho piracicabano. 
Vivem no “Bairro dos Alemães” e têm o “Cemitério 
dos Alemães”. Mas vencem e nos enriquecem com 
Inteligência, arte e operosidade. 

A figura de Prudente de Moraes avulta. Ele – criando a 
Maçonaria (1875), que professa a fé da Igreja Positivista – prega a 
convivência e a coexistência democrática e republicana. Defende 
alemães, protestantes, a diversidade. Quando os metodistas 
chegam a Piracicaba  – vindos da Guerra da Secessão nos Estados 
Unidos, após um breve período em Santa Bárbara d´Oeste – 
Prudente de Moraes protege e apoia a missionária e educadora 
Martha Watts, na criação do Colégio Piracicabano (1891). Seu 
apoio é fundamental, pois Prudente faz questão de matricular 
seus filhos e parentes na então pequenina escola de Martha Watts. 

Aqueles missionários criariam, em Piracicaba, a terceira 
Igreja Metodista do Brasil. E – apesar dos preconceitos e 
conflitos – vivemos o aprendizado da convivência. Em 1906, 
Eugênia da Silva cria, corajosamente, o primeiro Centro 
Espírita. E, em 1920, a negra Maria Ventura instala a primeira 
Igreja Pentecostal piracicabana, a Congregação Cristã do Brasil. 

Batuques do candomblé, da umbanda ressoam nas noites 
piracicabanas. E igrejas cristãs entoam hosanas  em diversos 
e diferentes sons e tonalidades. É a fé na alma de um povo. 
Que faz, de Piracicaba, talvez a mais pagã das cidades cristãs. 
E a mais cristã das cidades pagãs. Que o contador de histórias 
do futuro o possa desvendar. 

76 77



IGREjA sEMInÁRIo sERÁFICo sÃo FIDÉLIs - Foi fundada no dia 10 de 
dezembro de 1928 por um grupo de franciscanos capuchinhos, responsáveis 
também pela fundação da Igreja do Coração de Jesus, a Igreja dos Frades

IGREjA  BoM jEsus Do MonTE
A construção da Igreja do Bom 

Jesus foi iniciada em 6 de agosto 
de 1918, mas, no local, já existia a 
capela do Bom Jesus desde 1857. 

IGREjA DE sÃo BEnEDITo - Um histórico de sua construção, assinado pelo Padre João Batista Ferraz, 
indica que a torre data de 1892, tendo sido seus construtores Antonio Alves Pompeo e Carlos Dias.

MATRIZ DA IMACuLADA ConCEIÇÃo, VILA REZEnDE - Foi construída por iniciativa de Lydia de 
Rezende. A pedra fundamental da Capela foi lançada em 1904 e sua inauguração ocorreu em 1908

Católico, com origens tradicionalistas 
italianas, Pedro Morganti fez questão 
de que, em suas propriedades, sempre 
houvesse uma capela. Foi assim que, em 
1936, surgiu em Monte Alegre, a capela 
curada em homenagem a São Pedro, 
primeiro Papa da Igreja Católica. Em 1937, 
estava erguida – no alto da colina e voltada 
para os canaviais e para a usina – a Igreja 
de São Pedro, que acompanhava o mesmo 
estilo da igreja de São Frediano, de Lucca. 
A pintura do interior da Capela ficou a cargo 
do então “pintor de paredes” Antônio Volpi, 
italiano a quem, mais por ser italiano do 
que por ser pintor, Pedro Morganti dera o 
encargo. Volpi era, ainda, um desconhecido 
e sua arte não obtivera reconhecimento. 
Em Monte Alegre, a sua pintura encantou 
as pessoas sem que elas vissem a 
importância de uma obra que ali ficara 
impressa, na qual Volpi tivera o auxílio de 
dois pedreiros da usina, Vergílio Silva e 
João de Campos.
A Capela de São Pedro fazia parte da 
Paróquia do Bom Jesus, onde era vigário 
Monsenhor Martinho Salgot. A pedido 
deste, em 4 de janeiro de 1937, Dom Barreto 
(D. Francisco de Campos Barreto), Bispo 
de Campinas – a cuja diocese se vinculava 
Piracicaba – concedeu a licença para, na 
capela, realizarem-se ofícios religiosos.
Desde 2003, a Capela de São Pedro de 
Monte Alegre é de propriedade particular 
do empresário piracicabano Wilson 
Guidotti Júnior (Balu).

IGREjA AssunÇÃo - A obra da Igreja da Boa 
Morte – depois, Nossa Senhora da Assunção 
– foi entregue a Miguelzinho Dutra em 26 
de junho de 1855. Após sua morte, Dutra foi 
sepultado na própria igreja.

IGREjA Dos FRADEs - Fundada em 1893, 
a Igreja do Sagrado Coração de Jesus é, até 
hoje, conhecida como Igreja dos Frades, 
em homenagem aos frades capuchinhos, 
que se instalaram em Piracicaba, em 1890.

A CAPELA DE MonTE ALEGRE

CAPELA sAnTA TEREZInHA Do CoRuMBATAHY - Construída na década 
de 1930 (tem as datas da construção e inauguração incertas). Na foto, 
inauguração do Cristo Redentor, no alto da capela, em 1934.
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Igreja de Santo Antônio (Saint Anthony Church), in three periods
The photographs show the Cathedral in three periods. In the 

first picture, the church with one tower only. In the second one, 
during construction of the second tower, a work that, at first, only 
D. Ernesto de Paula, its creator, believed could go ahead. In the third 
picture, the temple in current days.

As fotos mostram a Catedral em três tempos. Na primeira 
foto, a igreja com apenas uma torre; na segunda, durante a  
construção da segunda torre, uma obra que, de início, apenas 
D. Ernesto de Paula, seu criador, acreditava pudesse ser levada 
em frente. Na terceira foto, o templo nos dias atuais.

Igreja Santo Antônio, em três tempos
The Faith of a people
This land of ours is a blessed land since Creation. But God – or gods – has fun on us. And I think that He (they) 

like it. For ours is a profound humanity. With all the virtues, but also all the vices, faults, ruses, contradictions, 
hypocrisies. This is – I think – our great spiritual beauty: “Piracicabanus humanum est”. 

We are a people of faith. Deep faith. Since our origins. But, with doubts, uncertainties, diversities. This is our 
inheritance from our ancestors. On that account, Piracicaba is an unapologetically traditional land. The word 
tradition, in its Latin origin, says it all: “traditio” – inheritance, transmission. And this is our tradition – in Faith, 
in conflict and communion, in disagreement and concurrence, in prejudice and coexistence.  It is in the genesis 
of the Piracicaba caipira, offspring of two historical trinities. 

Two trinities... maybe some more. But of the two main ones, the first is “Crown, Cross, Sword”. This, 
accounting for the reality of the time, prevailed naturally. The Crown, representing the lights of the Emperor. 
The Cross, the seductive, but also fearsome mysteries of the Catholic Church. And the Sword, the strength 
and power of the rulers. 

The second trinity – twin sister of the first one – is in the fertile womb of Brazil itself: faith, spawned by the 
disagreements and concurrences of Negroes, Indians, Portuguese. From the Indians, with their naïve gods; 
from the Negroes, with their fascinating pagan deities; from the Portuguese, with their dogmatic Christian 
Faith. Dogmatic, but also superstitious and conniving.  All this also led to the religious syncretism in Piracicaba, 
with its confused and diffuse Faith, but above all deeply rooted, inspired by the mysteries. 

It all begins with a theatricality that turns into legend, a fascinating story. In the settlement, the oracle of 
Piracicaba – already in 1767 – is Nossa Senhora dos Prazeres (Our Lady of Pleasures). It was the Cross ruling. 
However, the Crown – the power of the Ruler – decides to evict the Saint and replace her with Saint Antony.  
How to solve? Piracicabans know how to coexist. And profess devotion to both. If it is a mystery, why quarrel? 
This duality would forge the character of a people who, in two centuries of existence, knew how to turn it into 
wisdom. It’s the “traditio”, the legacy that made us a traditional people. With roots. Even though mysterious. 

Faith is consolidated in conflicts. Immigrations bring novelties. In 1853, Germans started arriving. 
And with them, the Faith of the Adventists. They suffer – deprived of the right to socialize, even of burial in 
Catholic cemeteries – but they resist. In 1895, they open the first Adventist church in Paulistan lands, here in 
this Piracicaban niche. They lived in the “German Quarter” and have the “German Cemetery”. But they win 
and make us richer, with intelligence, art and diligence. 

The figure of Prudente de Moraes gains stature. Opening the Masonic Lodge (1875) and professing 
the faith of the Positivist Church, he preaches sociability and a democratic and republican coexistence. 
He champions Germans, Protestants and diversities. When the Methodists arrived in Piracicaba – in the 
aftermath of the War of Secession in the United States and after a brief stint in Santa Bárbara d´Oeste – 
Prudente de Moraes protected them and supported missionary and educator Martha Watts in opening the 
Colégio Piracicabano (1891). His support is fundamental as Prudente makes it a point to enroll his children 
and relatives in Martha Watts’ then small school. 

In Piracicaba, those missioners opened the third Methodist Church in Brazil. And – in spite of the 
prejudices and conflicts – we experienced the learning of coexistence. In 1906, Eugênia da Silva courageously 
opens the first Séance Center. And in 1920, Negress Maria Ventura establishes the first Pentecostal Church in 
Piracicaba, The Christian Congregation of Brazil. 

The beat of drums, of umbanda (voodoo), reverberates in the nights of Piracicaba. And Christian 
churches chant hosannas in various and different sounds and tones. It’s the Faith of a people. That 
makes Piracicaba, perhaps, the most pagan of Christian cities. Or the most Christian of pagan cities. 
May a storyteller in the future lift the veil. 

DE CAPELInHA A CATEDRAL 
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. Em 
seu terreno sagrado, à frente do templo, sepultavam-se 
mortos anônimos, escravos, envoltos em redes e panos. 
Cães e animais revolviam o chão. E diante da igrejinha, 
eram profanados os cadáveres. 

Criaram-se cemitérios, a capelinha tomou-se de 
dignidade. Passou a ser Matriz de Santo Antônio, 
ainda humilde mas bela. Quando, em 1945, Piracicaba 
tornou-se Diocese, o primeiro Bispo, D.Ernesto de 
Paula, decidiu transformá-la em catedral. E o fez, com 
muita luta e dificuldades. 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 primeira fiel a colaborar com a construção da Catedral 
foi Filomena Grisolia, que doou 50  mil réis para a obra. A 
partir daí, a população se mobilizou, pessoas humildes e 
empresários participando ativamente para a conclusão. 
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.  
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Fundada em 1881, a Igreja Metodista de Piracicaba 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, 
liderada pelo pastor J. K. Kennedy.  Sua instalação coincide com a do colégio 
fundado por Miss Martha Watts. No dia 22 de setembro de 1881, criava-se a 
igreja. Ela tinha nove membros e seu pastor era o Rev. James Koger.

O primeiro templo foi instalado numa casa alugada, no Largo de São 
Benedito, esquina das ruas do Rosário com São José. (No início do ano 2OOO, 
a propriedade — que pertencia a herdeiros do ex-prefeito Luiz Dias Gonzaga 
— foi destruída por um incêndio.) Quando se inaugurou o templo metodista, 
em 31 de outubro de 1885, encerrava-se, também, uma grande discussão 
promovida pelo Padre Galvão (Francisco Galvão de Paes de Barros). O vigário 
da Matriz não admitia que o templo metodista tivesse torre, pois esse seria 
privilégio apenas das igrejas católicas, quando Estado e Igreja estavam unidos. 
O Padre Galvão apelou para a Câmara Municipal, perdeu, seu protesto chegou 
até D. Pedro II. Mas não adiantou: os metodistas fizeram seu templo com a torre.

Mais tarde, a Igreja Metodista instalou-se no edifício Trinity — derrubado 
quando o Rev. Crysanto César era diretor do Colégio Piracicabano –  e onde se 
instalou o  Edifício Centenário daquele colégio. Finalmente, em 1922, o principal 
templo da Igreja Metodista foi construído na rua Governador Pedro de Toledo, 
esquina do Largo do Mercado Municipal.

Methodist Church, the third in Brazil
Opened in 1881, the Methodist Church of Piracicaba was the third one to be established in Brazil. Its 

history begins with the arrival on November 19 of that year, of a North American mission of Methodist 
missionaries led by preacher J. K. Kennedy. Its establishment coincides with that of the school opened by 
Miss Martha Watts. The church was opened on September 22, 1881. It had nine members and its preacher 
was the Reverend James Koger.

The first temple was housed in a rented house, in the Largo de S. Benedito (Saint Benedict Square), at 
the corner of Rosário Street with S. José Street. In the beginning of 2OOO the property — that belonged 
to the heirs of former Mayor Luiz Dias Gonzaga — was destroyed in a fire. When the Methodist temple 
was opened, on October 31, 1885, it also ended a big discussion promoted by Father Galvão (Francisco 
Galvão de Paes de Barros). The vicar of the Main Church didn’t accept that the Methodist temple had a 
tower, as such was the sole privilege of Catholic churches at the time State and Church were united. Father 
Galvão appealed to the City Council, lost the issue and his protest went up to D. Pedro II. But to no avail: the 
Methodists built their temple with a tower.

Later, the Methodist Church was installed in the Trinity building – demolished when the Rev. Crysanto 
César was the Principal of Colégio Piracicabano – and in its place, the Edifício Centenário (Centenary 
Building) of the school was erected. Finally, in 1922, the main temple of the Methodist Church was built on 
Governador Pedro de Toledo Street at the corner with Largo do Mercado Municipal (City Market Square).

Igreja Metodista, a terceira do Brasil

ConGREGAÇÃo CRIsTÃ no BRAsIL - A primeira igreja pentecostal 
de Piracicaba foi instalada em 4 de abril de 1920 na Rua Benjamin 
Constant. Na foto, a atual sede na Rua 13 de Maio.

CÍRCuLo IsRAELITA DE PIRACICABA - Inaugurada em 5 de 
junho de 1927, a Sinagoga de Piracicaba tem sua história ligada 
à da imigração de famílias judias. Prédio demolido em 2001.

FoRA DA CARIDADE nÃo HÁ sALVAÇÃo - Fundado em 25 de 
março de 1906 e presidido pela professora Eugênia da Silva, foi 
o terceiro Centro Espírita a se instalar no Estado de São Paulo.
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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. 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. 

Festa do Divino, 
sagrada e profana

FEsTA Do DIVIno - Tradição na cidade de Piracicaba. É também conhecida como Folia do 
Divino ou Encontro das Bandeiras ou Império do Divino.

PRoCIssÃo Do DIVIno - Em longas filas de marinheiros e marinheiras, os festeiros conduzem 
os escolhidos à sua residência, ao som da banda musical.

FEsTA ECuMÊnICA - A Festa do Divino reúne católicos, espíritas (fotos) e adeptos de outras 
religiões à beira do Rio Piracicaba num grande encontro ecumênico.

FEsTA Do DIVIno - A folia do Divino, em Piracicaba, data de 1826, oportunidade em que um grupo composto por um violeiro-cantuário, caixeiro, adufista, tocador de triângulo, bandereiro e 
esmoler (tirador de esmolas), percorria a zona urbana e rural recebendo moedas e donativos em espécie. Em 1926, Viégas Muniz teve a idéia de promover o encontro das Bandeiras no rio.
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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 Benício 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 Paula – 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. 

O Passo da Paixão, o único

The Passo da Paixão (Path of the Passion), the only one
One of the main – if not the main – artistic and historical 

treasures of Piracicaba is, in humble recoil, almost hidden 
on Prudente de Morais Street, near José Bonifácio Square. It 
is the Path of the Passion, a remarkable work of the “father 
of Piracicaban arts”, Miguel Arcanjo Benício Dutra, aka 
Miguelzinho. The “Path” is, since colonial times, made up 
of tiny chapels that demarcate the stations of the Way of 
the Cross. Additionally, it shows pictographic or sculptured 
representations of each scene. 

The Path of the Passion in Piracicaba – at first named Path 
of São Vicente de Paula – is the only one of its kind remaining 
in the State of São Paulo, after the removal of another one in 
the city of São Vicente. Its origin dates back to 1873. It was 
restored during the second half of the 20th century, and is 
currently under administration of the Saint Antony Cathedral.

Festival of the Divine, sacred and profane
There is no reason for wondering when one speaks of a communion between sacred and 

profane in a festivity devoted to the Divine Holly Spirit. Piracicaba knows how to co-exist with 
divine and human. So much so that the Festival of the Divine has also been called the Revelry 
of the Divine. Heaven and earth unite in the Piracicaban soul, especially so when the river is 
the altar of the celebrations. 

The Festival or Revelry of the Divine is one of the rare “river encounters”, one of the most beautiful 
there is, in glorious times at Port Street. The first recorded one took place in 1826, on the initiative of 
José Viegas Moniz. A devotion of Catholics, the festival-revelry knew how to join sacred and profane in 
harmony, with many prayers and devotion, but also cheerfulness and amusement. The Cururu (singing 
and dancing through the night) was introduced into the celebrations in 1933 by Mário Lordello.

The so-called “Bandeiras” (Trailblazers) depart traveling up-and-downriver, collecting gifts for the 
auction: chickens, eggs, calves, piglets, money. The climax takes place when the barges reunite, this being 
called “Encounter of the Divine”. Folklore and religion also meet each other and the crowd celebrates 
their sacred-pagan devotion. Alceu Maynard de Araújo – a Piracicaban and one of the most celebrated 
Brazilian folklorists – noted the quasi-lament of a guitar-player: “Good times were those when, in the 
last day of the stay we spent the night ‘tackling’ a Cururu! In the early morning, the thanks of the people”.

The Festival of the Divine should also be understood as the Party of the Piracicaban Soul. 

FEsTA Do DIVIno - Em Piracicaba, a grande festa se dá no rio, nas proximidades do Porto Velho. Ainda hoje o 
povo desce a rua Direita (Moraes Barros) para assistir, da margem esquerda, ao empolgante espetáculo.
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O Passo da Paixão não é apenas um patrimônio religioso, cultural e artístico de Piracicaba. Para as gerações mais antigas, continua sendo, também, um patrimônio sentimental. Chamá-lo de “Passo da Paixão” é rememorar e reverenciar o sofrimento de Jesus Cristo, sua Paixão e, também, paixões 

humanas que, timidamente, se camuflavam em orações. Rezas do sagrado das pessoas, mas do profano delas. Lembro-me de procissões, de quermesses, de recitações de terços, de velas acesas, de penumbras, de orações fúnebres, do agoniado canto da Verônica na madrugada das Sextas Feiras Santas. 

“Louvando Mariana...”
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Mas, com ternura e saudade, lembro-me de uma procissão especial, detendo-se diante do Passo da Paixão, do Passo do Horto. As mulheres – com os corações nas mãos – cantavam o “Louvando Maria/ o povo fiel/; a voz repetia/ de São Gabriel/Ave, Ave, Ave Maria... “Com meu uniforme de soldadinho salesiano, acompanhando a procissão, meus olhos se voltavam para a menina Mariana, quase criança como eu. E, 

tendo o Passo do Horto como cúmplice e confidente, eu cantava baixinho, meu coração também nas mãos, os olhos mergulhados naquele rostinho angelical: “Louvando Mariana /amante fiel/ A voz repetia/ de São Gabriel/Ave, Ave, Ave Mariana...”Em minha fantasia, acredito que Miguelzinho Dutra criou o Passo do Horto para meu amor adolescente, que frutificou num casamento e em cinco filhos.  
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Na Piracicaba que amamos tanto, as noites – além da beleza 
de nosso crepúsculo, do céu pintalgado de estrelas maliciosas – 
pertenciam aos seresteiros. Ou seja: uma cidade feita de amores 
escancarados, mesmo que, muitas vezes, proibidos. Havia uma 
lei não promulgada, mas consensual: moça – que não recebesse 
seresta – não sabia o que era o amor. 

As noites piracicabanas eram embaladas por sons de violões, 
de violinos, de marimbas, por vozes suaves e apaixonadas. Para 
a moça amada, roubavam-se rosas e outras flores nos jardins 
das residências. Não era de bom tom comprar flores; era preciso 
furtá-las. Os donos dos jardins fingiam não saber, para não 
estragar o romantismo dos seresteiros apaixonados. Ao som da 
seresta, a amada acendia e apagava a luz, sinal de estar ouvindo 
as melodias e sonhando sonhos de amor. Muitas vezes, os pais 
– vestindo pijamas e camisolas – abriam as portas das casas, 
oferecendo café, bolos e bebidas. Pois seresteiro que se prezasse 
tinha que beber pelo menos “um rabo de galo”. 

O mais famoso seresteiro do final do século 19 e início do 20 foi o 
gordo e negro Sebastião Salgado, acolhido com respeito e carinho 
pela aristocracia piracicabana, num tempo de escancarados 
preconceitos raciais. Inimitável no violão, Salgado – além de 
seresteiro apaixonado – tocava e cantava em saraus familiares, em 
festas, em bares, encantando as pessoas com as suas modinhas. 

Imortais, também, na história das serestas piracicabanas, 
foram, entre outros, Cobrinha e Pedro Alexandrino.  A tradição 
é mantida de maneira atualizada: agora, são as “Noites das 
Serestas”, no Largo dos Pescadores. Que encantam a população. 
E, em especial, os jovens, como se fossem tomados de nostalgia 
do que não conheceram.

Serestas e seresteiros

serenades and serenaders
In this Piracicaba we love so much, the nights – in addition to the beauty of our twilight, of the sky speckled with 

mischievous stars – belonged to the serenaders. A city made of wide-open loves, even though sometimes forbidden. 
There was a non-sanctioned, albeit consensual law: a damsel who wasn’t serenaded didn’t know what love is. 

Piracicaban nights were lulled by the sounds of guitars, violins, marimbas (African musical instrument), by soft 
and passionate voices. For the beloved damsel, roses and other flowers were stolen from the gardens of houses. Buying 
flowers wasn’t in order; they needed to be stolen. The owners of the gardens pretended not to see, in order not to 
spoil the romanticism of the serenaders in love. Hearing a serenade, the beloved lady turned the light on and off, a 
signal that she was listening to the melodies and dreaming dreams of love Many times her parents – in pajamas and 
nightgowns – opened the door of the house and offered coffee, cakes and drinks. For a serenader who prized himself 
had to drink at least one “cocktail”. 

The most famous serenader, by the end of the 19th Century and beginning of the 20th Century, was fat and black-
skinned Sebastião Salgado, greeted with respect and affection by the Piracicaban aristocracy, at a time of open racial 
prejudice. Unmatched with a guitar, Salgado – in addition to being a passionate serenader – played and sang at family 
soirées, at parties and in bars, wowing people with his “modinhas” (popular songs). 

Also immortal in the history of Piracicaban serenades, there were Cobrinha and Pedro Alexandrino and others.  
The tradition is kept alive today in an updated form, by the “Serenade Nights” on Fishermen Square. Charming the 
population. In special, the young people, as if they were taken by a nostalgia for that which they didn’t know.
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Cobrinha, um dos reis das serestas Mário Dedini com os netos Roberto e Marco Seresteiros encantam a noite piracicabana

Amantes da música se reúnem com Sebastião Salgado, o mais famoso seresteiro do final do século 19

As ‘BALADAs’ Do PARQuE sACHs 
Os seresteiros encantavam a cidade, havendo o hábito de as serestas se encerrarem, 

já ao amanhecer, quase às margens do Salto de Piracicaba, nos jardins que haviam 
sido criados por Luiz de Queiroz e por André Sachs, o famoso Parque Sachs (localizava-
se onde se encontra o Hotel Nacional). 

VIoLA CAIPIRA (Mochinho Feira com Pinho de Riga, década de 20)
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VETERAnos DA sEREsTA

Eles já tinham um grupo de 
serestas desde a década de 20, 
quando cantavam e tocavam 
para as suas namoradas. 
Amadureceram, tornaram-se 
idosos, continuaram tocando 
e cantando. Formaram o 
grupo “Veteranos da seresta”, 
composto por antigos e 
brilhantes músicos. 
na foto, o cantor Francisco 
Petrônio (ouvindo-os), Airton 
nascimento, radialista, e a 
dupla de violinistas: Romeu 
Dias (da Casa das Tintas) e 
Tuffi Elias, meu pai, com quem 
aprendi a amar Piracicaba.

Este texto deveria, na verdade, estar entre os Mistérios Dolorosos, de 
tristeza e luto. Pois o Cururu – umas mais preciosas riquezas folclóricas 
paulistas e que teve, em Piracicaba, seu berço e seu culto – está no fim.  
Alguns verdadeiros heróis da cultura popular tentam, ainda, preservá-
lo. Mas é como se o talento e a vocação dos cururueiros – cantadores do 
Cururu – também dessem os últimos suspiros. 

Dois dos maiores folcloristas brasileiros – e, coincidentemente, 
piracicabanos – Alceu Maynard de Araújo e João Chiarini fizeram alentados 
estudos sobre o Cururu. Chiarini, em brevíssimo resumo, definiu: “Cururu 
é disputa, combate poético”. É o desafio, o canto feito por repentistas. 
Sua origem remota está, segundo estudiosos, na coroação dos “poetas 
helênicos”. O “repente” espalhou-se pelo mundo. Em São Paulo e Mato 
Grosso, tornou-se “Cururu”, canto e dança. 

Piracicaba conheceu verdadeiros implantadores do Cururu nas pessoas, 
por exemplo, de Agostinho Aguiar, Zico Moreira, João Davi, Sebastião 
Roque. Descendentes de italianos e árabes – como Juvenal Miano e Manoel 
Chaddad – foram cururueiros de nomeada. A partir dos 1960, surgiram 
brilhantes estrelas do folclore brasileiro, com repercussão em todo o Brasil, 
como Pedro Chiquito, Parafuso e Nhô Serra. 

Cururu, o canto da terra

Cururu, the song of the land
Actually, this text should be among the Painful Mysteries, of sorrow and mourning. For Cururu – one of the 

most precious treasures of Paulistan folklore, it had its cradle and was venerated in Piracicaba – is at its end.  
Some true heroes of popular culture still endeavor to preserve it. But it is as though the talent and vocation of 
the “cururueiros” – Cururu singers – were exhaling their last breath. 

Two of the greatest Brazilian folklorists – coincidently from Piracicaba – Alceu Maynard de Araújo and 
João Chiarini conducted profound studies on Cururu. Chiarini briefly summarized: “Cururu is a contend, a 
poetic combat”. It’s a challenge, a song created by improvisators.  Its remote origin, according to researchers, 
remounts to the coronation of “helenic poets”. The “outburst” spread all over the world. In São Paulo and 
Mato Grosso it became the “Cururu”, song and dance. 

In Piracicaba there were true fosterers of Cururu, as for example Agostinho Aguiar, Zico Moreira, João 
Davi and Sebastião Roque. Descendants of Italians and Arabs – as Juvenal Miano and Manoel Chaddad – 
well renowned “cururueiros”. After 1960, bright Brazilian folklore stars such as Pedro Chiquito, Parafuso and 
Nhô Serra emerged, with repercussions throughout Brazil.

PARAFuso ConQuIsTA o BRAsIL
Parafuso – nascido Antônio Cândido – tornou-se astro 

nacional, “cantando” mais de “1.000 cururus” por todo o Brasil. 
Foi o criador do refrão que se tornou famoso no país: “Nem 
que tussa num fai má”. Recuperamos alguns de seus versos, 
publicados no jornal A Província (www.aprovincia.com.br).

 

CuRuRuEIRos - Nhô Chico, Bueninho, Dito Queiroz, Brasilinho e a dupla Milo e Melo (década de 50)

VoCAÇÃo MusICAL
A Orquestra Sinfônica de Piracicaba data de 1900, o que revela a mais do que centenária vocação 

musical de Piracicaba. Famosas e disputadas eram as três bandas piracicabanas: a do Stipp, do 
Azarias Mello e a Banda Carlos Gomes. 

Perguntado por onde andava cantando, respondeu:

“Cantei na Capitar de São Paulo/Que vieram me buscá/ 
P’ra saudá o Quarto Centenário/ E peguei o primeiro lugá.
Cantei na Televisão Record,/A Inezita tava lá
E dela ganhei uma viola/E hoje faço o páu quebrá.
Cantei no Rio de Janeiro/Na Capitar Federá,
Os versinho que eu cantei/ Tuda a vida hão de alembrá.
Se as pedra tivesse boca/Eu fazia as pedra chorá.”

sARAus PIRACICABAnos
O “Almanak de Piracicaba de 1900” registra a existência de 90 pianos nas residências piracicabanas, onde 

a sociedade se reunia em saraus que se tornariam famosos, como os patrocinados por Lídia de Rezende, filha 
dos barões de Rezende, e Francisco Morato.

sEREsTEIRA - Jeceny Martins e grupo durante apresentação na 
Rádio Difusora de Piracicaba

“Ai TATu, TATuzinho...”
A Tatuzinho foi a mais expressiva marca de cachaça 

brasileira nas décadas de 1960/70. O Brasil referia-se, ao 
aguardente, ainda como pinga. E Piracicaba, desde os 
1940, era conhecida como a “terra da pinga”, fabricada 
nos alambiques. Presentear políticos, empresários, 
autoridades, amigos com “pinga de Piracicaba” tornou-
se como que um dever. Paschoal D´Abronzo, um 
imigrante italiano, montou, em 1909, uma fabriqueta de 
refrigerantes. No final dos 1930, começou a engarrafar 
cachaça adquirida de sitiantes locais. O produto, porém, 
era entregue em barricas, o que não interessava ao 
consumo individual. Seu filho, Humberto, resolveu fazer, 
em 1953,  o engarrafamento com 500 mls. E o sucesso foi 
estrondoso em todo o país. 

Mais do que a cachaça, o que cativou o Brasil foi o jingle 
que invadiu rádios da época e se tornou um clássico: “Ai, 
Tatu, Tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho”.

MESTRE FABiAno LozAno
Não dá para falar de saraus piracicabanos sem citar Fabiano 

Lozano, um espanhol que reunia jovens e intelectuais numa 
atmosfera onde a música era ponto central.

Em 1914, quando a Escola Complementar transformou-
se em Escola Normal, Lozano assumiu a cadeira de música 
e iniciou o Orfeão Normalista, apontado por muitos 
como o primeiro esforço de movimento coral articulado 
em uma escola. E sua trajetória foi cada vez mais rápida 
e ascendente: fundou em 1915 a Orquestra Lozano e, 
no Colégio Piracicabano, passou a oferecer um curso de 
piano em dez etapas. Foi também o criador do Orfeão 
Piracicabano, para aproveitar vozes privilegiadas que 
ele encontrara na cidade. Queria, ele, um grupo mais 
estável que o Orfeão Normalista, cuja mudança de 
componentes era frequente, em função do rápido 
período escolar de seus cantores.

Mas, para Piracicaba, o fato mais significativo daquele 
espanhol que encantava a todos foi sua responsabilidade 
na criação da Sociedade da Cultura Artística. Foi em sua 
casa, em 25 de maio de 1925, que uma reunião preparatória 
deu início ao movimento. Seu primeiro presidente foi 
Antonio dos Santos Veiga e, a partir de então, concertos 
se sucederam em Piracicaba, transformando a cidade 
do interior em ponto convergente de grandes artistas 
do país, como Magdalena Tagliaferro – que em 1951 
tocou justamente em homenagem a Fabiano Lozano – 
Guiomar Novaes, Bidu Sayão, Camargo Guarnieri, Anna 
Stella Schic e Iara Bernete. 
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Piracicaba, desde os seus primórdios, foi conhecida 
como “Boca do Sertão”. Na povoação, éramos posto 
avançado para abastecer o Forte de Iguatemi, 
enfrentando índios e paraguaios. O sertão se alongava 
até as terras de Araraquara e, de Piracicaba, abriu-se o 
Picadão para Mato Grosso. Tropeiros faziam pouso em 
terras piracicabanas. A atual cidade de Charqueada 
– então pertencente a Piracicaba – era o lugar onde 
tropeiros encontravam o charque.

A nossa, pois, é uma cativante e quase ingênua 
alma caipira e sertaneja, por gênese e criação. Não há 
estranhar, pois, que a música sertaneja tenha sido, em 
Piracicaba, um verdadeiro culto, ao lado do cururu. A 
música de viola, a música caipira, o canto dolente. Essa 
alma caipira foi assumida também pelos imigrantes que 
buscavam novos horizontes em terras piracicabanas. 
Testemunho disso foi a paixão sertaneja que alimentava 
o empresário Mário Dedini – o grande criador da 
indústria sucroalcooleira – que se deliciava ao tocar 
violão e, com chapelão caipira, cantar para seus netos. 

O primeiro disco da chamada “música caipira” foi 
gravado pelos piracicabanos Mariano (Mariano da 
Silva) e Caçula (Rubens da Silva) – Mariano, pai do 
consagrado Caçulinha, também nascido em Piracicaba, 
e que herdou o apelido do tio Rubens, o Caçula – 
musicando “Jorginho do Sertão”, de autoria de Cornélio 
Pires. Cornélio, com grandes atividades em Piracicaba 
e aqui residindo, estimulou os violeiros e cantadores 
para a defesa das raízes caipiras. Organizou, a partir de 
Piracicaba, a sua famosa “Turma Caipira Cornélio Pires”.  
Foi por sua inspiração que surgiu, em nossa terra, a 
primeira “Dupla Caipira” brasileira, formada por Mandi 
(Manoel Rodrigues Lourenço) e Sorocabinha (Olegário 
J. de Godoy) que, apesar do apelido, era piracicabano.

Paixão sertaneja

CRAVEIRo E CRAVInHo, VoZEs oFICIAIs Do HIno DE PIRACICABA
Os irmãos Craveiro (Sebastião Franco) e Cravinho (João Franco), cantores e compositores, 

nascidos na cidade de Pederneiras interior de São Paulo, filhos de Josué Franco,  violeiro e 
catireiro, começaram a cantar ainda crianças nas fazendas próximas à sua cidade natal. Em 1958, 
já moradores de Piracicaba, a dupla lançou um programa na Rádio Difusora, na qual atuaram 
por quase 20 anos. Craveiro é pai de Cezar & Paulinho (ambos nascidos em Piracicaba), astros da 
música, e avô de Ed & Fábio Cezar, também dupla sertaneja, filhos de Cezar. Além de inúmeros 
sucessos, a dupla Craveiro e Cravinho é responsável pela gravação oficial do Hino de Piracicaba.

Country passion
Piracicaba, from its very beginning, was known as “Boca do Sertão” (Gate to the Hinterland). The 

settlement was an outpost for supplying the Iguatemi Fort, fighting off Indians and Paraguayans. The 
hinterland reached the lands of Araraquara and the Picadão (Big trail) to Mato Grosso began in Piracicaba. 
Muleteers laid over in Piracicaban lands. The current city of Charqueadas – then belonging to Piracicaba 
– was the place where the muleteers met for “charque” (jerked beef).

Thus, our soul is a captivating and almost guileless “caipira” and country soul, by genesis and by 
creation. It’s no wonder, therefore, that country music has been a veritable cult in Piracicaba, alongside 
the cururu. Guitar music, country music, doleful song. This country-minded soul-set was also adopted by 
the immigrants who were in search of new horizons in Piracicaban lands. A witness of that was the country 
passion that fueled entrepreneur Mário Dedini – the great tycoon of the sugar-and-alcohol industry – 
who enjoyed playing the guitar and with a large country hat on his head, sing for his grandchildren. 

The first plate of the so-called “country music” was recorded by Piracicabans Mariano (Mariano 
da Silva) and Caçula (Rubens da Silva) – Mariano was the father of the consecrated Caçulinha, born in 
Piracicaba and heir of his uncle Rubens’ nickname, Caçula (Youngest child) – playing “Jorginho do Sertão”, 
authored by Cornélio Pires. Cornélio, with many doings in Piracicaba and living here, encouraged guitar 
players and singers in defending our country roots. From Piracicaba he went forth with his famous “Turma 
Caipira Cornélio Pires” (Cornélio Pires Country Troop).  The first Brazilian “Country Duo” appeared here, that 
of Mandi (Manoel Rodrigues Lourenço) and Sorocabinha (Olegário J. de Godoy) who, notwithstanding his 
nickname, was from Piracicaba.

TuRMA CAIPIRA - Ferrinho (Antônio da Silva), 
empunhando a “puíta”, Sebastiãozinho (Sebastião Ortiz 
de Camargo), Caçula (Rubens da Silva) e Arlindo Santana 
(em pé); Mariano (Mariano da Silva), Cornélio Pires e 
Raul Torres, que se apresentou algumas vezes com a 
‘Turma” (sentados), em foto histórica de 1929.

o ‘BooM’ DA MúsICA CAIPIRA suRGIu EM PIRACICABA 
 Os primeiros passos da ‘Moda de Viola’ foram dados em Piracicaba, com a famosa Turma Caipira, 
montada por Cornélio Pires, um estudioso da música sertaneja que, em 1914, escolheu Piracicaba 
para morar. Formada por Arlindo Santana, Sebastião Ortiz de Camargo (o Sebastiãozinho), Zico 
Dias, Ferrinho, Mariano da Silva, Caçula e Olegário José de Godoy (o Sorocabinha), a Turma Caipira 
brilhou nas décadas de 20 e 30, destacando-se como pioneira em gravações da música caipira. 
Integrantes da Turma, Mariano e Caçula, ambos nascidos em Piracicaba, gravaram em 1929 as 
primeiras modas de viola da história. Era um 78 rotações de rótulo vermelho, que levava o selo 
Columbia. De um lado, “Jorginho do Sertão” e , do outro, “Moda de Peão”, ambas de autoria de 
Cornélio Pires. Foi também em 1929, que a dupla formada pelos piracicabanos Zico Dias e 
Sorocabinha gravou “ Triste abandonado” e “Mecê diz que vai casá” (de Nitinho Pinto), consagrando 
Piracicaba como a ‘Terra da Moda de Viola’.
O Sorocabinha e seu pai Juca Sorocaba eram autênticos representantes da cultura caipira. 
Trabalhavam na roça como lavradores. Ao sair da Turma Caipira de Cornélio, Sorocabinha, ao 
lado de Mandi, formou a primeira dupla caipira do Brasil (foto acima). Os irmãos Mariano e 
Caçula eram pedreiros e Ferrinho, irmão por parte de pai, de Mariano e Caçula, era lavrador. 
Tocava puíta e formava dupla com Zico Dias, motorista de táxi, responsável pela percussão 
(chamado de caixa naquele tempo). O Sebastião Ortiz de Camargo (o Sebastiãozinho) tocava 
viola e reco-reco. Era cortador de cana e lavrador. Todos eram de Piracicaba.

“PAMonHAs, PAMonHAs... PAMonHAs DE PIRACICABA”

O milho está na gênese da alimentação 
piracicabana, desde a povoação. Cultivado 
por negros e índios, tornou-se indispensável à 
sobrevivência das pessoas. Ainda hoje, temos 
a famosa Festa do Milho, que atrai multidões 
ao Bairro de Tanquinho.

Pamonhas e curaus tornaram-se, por 
muitas décadas, pratos comuns à mesa dos 
piracicabanos.  A sua produção “industrial”, no 
entanto, começou em meados de 40, com a 
família Rodrigues, iniciativa das irmãs Noemy 
e Vasthy. Passando a morar na Rua do Porto, 
elas chegaram a produzir média de cinco mil 
pamonhas por dia, sendo vendidas ao público e 
nas residências por pequenos “pamonheiros”. As 
irmãs Rodrigues desenvolveram uma máquina 
para acondicionar as pamonhas e contratavam 
verdadeiros batalhões de cozinheiras. 

As “peruas de pamonhas” surgiram por 
volta dos anos 70. Dirceu Bigelli, um vendedor 
inteligente, passou a vendê-las com uma perua 
e com a gravação, de própria voz, do famoso 
slogan que dizia: “Pamonhas, pamonhas, 
pamonhas de Piracicaba, o puro creme do 
milho verde”. Bigelli chegou a ter uma frota 
de peruas e enriqueceu. A sua gravação foi, 
também, vendida a outros interessados que a 
espalharam pelo Brasil. Atualmente, Tanquinho 
e Charqueada são o centro de produção.  Mas 
nem toda a pamonha vendida país afora é 
genuína de Piracicaba. Tornou-se uma marca de 
nosso delicioso jeito caipira de ser.
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Piracicaba, em tempos mais serenos, sempre teve os seus 
chamados “tipos populares”. Ainda devem existir por aí, embora 
invisíveis à insensibilidade de uma época. No entanto, nenhum 
foi – e nem será – mais amado e respeitado do que Nhô Lica. 
Ninguém sabe onde nasceu. Mas cresceu e viveu em Piracicaba, 
em casa de parentes, os Ferraz de Mello. O seu era um nome 
nobre: Felix do Amaral Mello Bonilha. Passou, porém, para a 
história de Piracicaba como Nhô Lica. 

Ele era um sonhador, adoravelmente tomado pela santa 
loucura. Seu universo era mais generoso do que o nosso. Vestia-
se de terno completo e chapéu, usava bengalas. E apenas 
sonhava, o mais ousado de todos os nossos sonhadores. Ele era 
um garimpeiro de pedras preciosas à beira do rio. Catava alguns 
pedregulhos, examinava-os e, então – tendo-os como diamantes 
– guardava-os nos bolsos para depositá-los no então “Banco 
Commercial”, onde o gerente, “seo” Gustavo Bueno, o recebia 

principescamente, colocando as pedras numa caixa especial. Nhô 
Lica dizia-se milionário, afirmando, solenemente, ter saldado a 
“dívida externa do Brasil”. Também, um patriota. 

O autor deste livro deve, a Nhô Lica, o despertar da 
capacidade de sonhar. Pois, levado pelo meu pai – ainda nos 
meus cinco anos – ia, quase todas as tardes, à beira do rio onde 
Nhô Lica garimpava seus tesouros. Ele e meu pai me ensinaram  
a “garimpar diamantes”. Quando o nosso sonhador morreu, 
Monsenhor Rosa, vigário da Catedral – então em reformas – foi 
ao Banco Commercial buscar as pedras preciosas de Nhô Lica 
para colocá-las no piso da igreja.

 Em 1954, amigos e admiradores dos sonhos de Nhô Lica 
prepararam-lhe o túmulo no Cemitério na Saudade. E, na lápide, 
a frase: “Aqui repousa  Nhô Lica, milionário de ilusões. Foi bom 
e amou sua terra.” Ao morrer, ele ficou encantado e se tornou 
lenda piracicabana feita de ternura e saudade.

nhô Lica, sower of dreams
Piracicaba, in more peaceful times, always had its so-called “popular types”. Probably they are still around, but invisible 

in this current insensitive times. However, none was – nor will be – better loved and respected than Nhô Lica. No one knows 
where he was born. But he grew up and lived in Piracicaba, at the home of relatives, the Ferraz de Mellos. His name was a 
noble one: Felix do Amaral Mello Bonilha. However, he became known in Piracicaba’s history as Nhô Lica. 

He was a dreamer, lovingly taken by a saint madness. His Universe was more generous than ours. He dressed in full suit, 
wore hat and used a walking stick And he just dreamed, the most daring among our dreamers. He was a great prospector 
of precious stones on the riverbank.  He picked up some stones, scrutinized them and – pronouncing them diamonds – 
pocketed them in order to deposit them in the “Commercial Bank”, where the manager, Mr. Gustavo Bueno, received him as 
a prince, putting the stones away in a special box. Nhô Lica saw himself a millionaire, solemnly saying that he had “paid off 
the foreign debt of Brazil”. A patriot, too. 

The author of this book owns to Nhô Lica the arousal of his ability to dream. With my father – while still a five-year old – I went 
almost every afternoon to the riverbank where Nhô Lica prospected for his treasures. He and my father taught me to “prospect 
for diamonds”. When our dreamer passed away, Monseigneur Rosa, Vicar of the Cathedral, which at the time was undergoing 
renovation, went to the Commercial Bank to fetch Nhô Lica’s precious stones and sow them on the floor of the church.

 In 1954, friends and admirers of Nhô Lica’s dreams prepared his tomb in the Cemetery of Saudade. On the tombstone, 
the sentence, “Here rests Nhô Lica, millionaire of illusions. He was good and loved his land”.  When he died, he was put under 
a spell and turned into a Piracicaban legend made of tenderness and longing.

Nhô Lica, semeador de sonhos

ARAPuCA - O prédio da Arapuca, quando era armazém, no início do século 20 

CusCuZ, HERAnÇA DE EsCRAVos 
 Foi – e continua sendo – marcante a influência 

negra na cultura piracicabana. Infelizmente, a 
origem dessa riqueza surge de uma página triste: 
Piracicaba, durante o Império, foi a terceira cidade 
com a maior população escrava do Estado de São 
Paulo, ao lado de Campinas e Bananal. No entanto, 
ao longo do tempo, a miscigenação foi crescente 
e os escravos, tornando-se livres, deixaram sua 
herança magnífica na culinária, na dança, nos 
esportes, na inteligência. 

Se não se pode dizer tenha, Piracicaba, uma 
culinária própria, é lícito afirmar-se haja pratos 
que se tornaram característicos de nossa região. 
O cuscuz foi um deles, certamente o principal. 
Em 1899, já se noticiava a realização de um 
“Concurso de Cuscuz”, na Rua do Porto. Essa 
tradição, ao longo do século 20, foi mantida 
especialmente pelo Clube 13 de Maio. As delícias 
do cuscuz eram disputadas em jantares e eventos 
feitos pelas cozinheiras negras. Na Rua do Porto, 
“fazer cuscuz” é especialidade daquela região 
gastronômica. Foi no Restaurante Arapuca, 
a partir de   1967, que o “cuscuz do Hélio e do 
Paulo”, os irmãos Pecorari, se tornou famoso.

Na mais do que secular Festa do Divino, 
o cuscuz é prato especialíssimo, como que 
componente indispensável do sagrado popular. 
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Poucas pessoas, pouquíssimas, conhecem a Chácara Nazareth, especialmente os interiores dela. Vivi 
a riqueza de conviver com a hospitalidade da família João (Ruth) Pacheco e Chaves, nas duas últimas 
décadas de seu prestígio cultural e político. Foram inesquecíveis tardes de sábado no aconchego e 
esplendor daquela chácara, um relicário de nossa história. A nobreza e a fidalguia espalhavam-se – e, 
ainda hoje, em silêncio e recolhimento, espalham-se – pela casa, pelos jardins, pelo admirável pomar, no 
silêncio que aconchega uma verdadeira sinfonia pastoral. 

A Chácara Nazareth – antes, uma fazenda de mais de 600 alqueires – é a mais bela joia de nossa 
coroa histórica. Era uma casa de taipa, numa fazenda do Barão de Serra Negra.  Foi dada, em 1880, 
como herança a  João Conceição – filho do Barão  – casado com Maria Nazareth, filha do Conselheiro 
Costa Pinto, poderosos  fazendeiros, cafeicultores. A filha do casal, Jane Conceição, casou-se com Jorge 
Pacheco e Chaves, de também tradicionais e influentes proprietários de terras. Jorge e Jane deram vida 
àquele espaço de requinte e de beleza imperiais, ainda mantido, com zelo, por seus descendentes. 

Em 1910, a revista “Brasil Magazine” descreveu, com detalhes e maravilhamento, aquele 
“castelo moderno”. Mobiliada com esmero, com peças Luiz XVI, cultivava-se, na enorme 
chácara, “a mais completa coleção de frutas brasileiras”. 

A Chácara Nazareth acolheu e hospedou grandes personagens da história do Brasil. Nela, José 
de Alencar concluiu o seu livro “Til”, iniciado em terras de Monte Alegre. Darcy e Maneco Vargas – 
mulher e filho de Getúlio – Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ulisses Guimarães, entre outros,  
foram hóspedes da casa histórica.

Chácara nazareth (nazareth Villa): shrine to history
Few people, very few, know the Chácara Nazareth, in special its innards. I have lived the enriching experience of 

partaking in João (Ruth) Pacheco e Chaves family’s hospitality, in the last two decades of his cultural and political 
prestige. Those were unforgettable Saturday afternoons in the coziness and splendor of the villa, a shrine to our history. 
Nobility and magnanimity permeated – as still today, in silence and repose – the house, its gardens and its admirable 
orchard, under the cloak of silence of a true Pastoral Symphony. 

The Chácara Nazareth – at first a farm with over 600 “alqueires” (land measure, 24,220 m2 in São Paulo) – is the 
most beautiful jewel in our historical crown. It was a house of stucco, in farmlands belonging to the Barão de Serra 
Negra.  In 1880, it was given in inheritance to João Conceição, the Baron’s son, married to Maria Nazareth, daughter 
of Counselor Costa Pinto, powerful farmer and coffee planter. The daughter of the couple, Jane Conceição, married to 
Jorge Pacheco e Chaves, also heir of traditional and influent landowners. Jorge and Jane brought life to that space of 
imperial refinement and beauty, still zealously maintained today by their descendants. 

In 1910, “Brasil Magazine” described in details and with wonder that “modern castle”. Furnished with great care with 
Luiz XVI pieces, “the most complete collection of Brazilian fruits” is cultivated in the huge villa. 

The Chácara Nazareth welcomed and hosted great characters of the history of Brazil. There, José de Alencar 
completed his book “Til”, started in Monte Alegre. Darcy and Maneco Vargas – wife and son of Getúlio – Juscelino 
Kubitschek, Jânio Quadros, Ulisses Guimarães, and others were guests in the historical house.

Chácara Nazareth: relicário da história

LAR Dos VELHInHos, A PRIMEIRA CIDADE GERIÁTRICA 

 Nossa terra, minha terra! Mesmo quem 
não a conhece,  verdadeira e profundamente, 
é imantado por um espírito de solidariedade 
fraterna que paira sobre nós. Há, nas 
profundezas da alma piracicabana, os genes 
da fraternidade. Pode-se tentar ignorá-los, 
mas não há como fugir deles. Fraternidade é, 
aqui, uma destinação genética. Mesmo com 
as transformações do mundo. 

A nossa história é de atendimento aos 
necessitados: crianças, doentes, idosos, 
órfãos. Dessa dor humana, nasceram 
sociedades beneficentes desde o final 
do século 19. Dos mais diversos credos, 
de iniciativas sociais ou individuais. O 
Lar dos Velhinhos – criado como Asilo de 
Velhice e Mendicidade – surge em 1906, 
por iniciativa de um generoso e piedoso 
banqueiro, Pedro Alexandrino de Almeida. 
Ele, com outros empresários, adquiriu a 
Chácara das Jabuticabeiras – com apenas 
uma casinha – onde se instalou o asilo no 
dia 4 de novembro de 1906. 

Durante todo o século 20 e prosseguindo 
neste milênio, o Lar dos Velhinhos se tornou 
modelo para todo o Brasil, presidido por 
personalidades de vulto, como Luciano 
Guidotti, Nhonhô Ferraz, Lélio Ferrari. Em 
1971, Jairo Ribeiro de Mattos – engenheiro 
agrônomo, doutor da ESALQ, político – 
assumiu a administração e, mantendo 
o espírito de fraternidade, fez o Lar dos 
Velhinhos transformar-se na primeira 
Cidade Geriátrica do Brasil, modelo imitado 
em todo o país. 

Quem duvidar do amor ao próximo, basta 
ir até lá. Há uma chuva de generosidade. 

CHÁCARA nAZARETH - A nobreza e a fidalguia espalhavam-se pela casa, pelos jardins, pelo pomar...

CHÁCARA MoRATo ConTInuA FAsCInAnTE

Entre as belas propriedades de Piracicaba, 
permanece – ainda fascinante e histórica 
– a Chácara Morato, desdobrada de uma 
imensa propriedade rural. É outro espaço da 
sacralidade histórica piracicabana. Foi seu 
proprietário o célebre Francisco Morato, um 
dos pilares do Direito e da justiça brasileiros. 
Líder político, intelectual, jurista,  Francisco 
Morato – cujo nome foi dado ao Fórum de 
São Paulo – simboliza o que a política de São 
Paulo teve de mais digno e honrado. 

Foi nome de consenso para ser Governador 
de São Paulo na revolução de 1930, mas 
Getúlio Vargas ofereceu-lhe o Ministério da 
Justiça. Morato recusou o convite, indignado. 
E tornou-se um dos líderes da revolução 
paulista de 1932 para exigir, de Getúlio, a 
redemocratização  do Brasil. 

Sua devoção aos ideais republicanos é 
especialmente notável ao saber-se que ele 
era casado com Maria Conceição, filha do 
Barão da Serra Negra, e cunhado do Barão 
de Rezende. A Chácara Morato guarda a aura 
dessa alma piracicabana.  

A neta de Francisco, Cecília Helena Morato Leme 
Ferrari, numa das salas da casa
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Enchentes e estiagem do Rio Piracicaba – o rio sagrado – fazem parte de nosso cotidiano, 
de um calendário por assim dizer mágico. Pois a exuberância e a melancolia da natureza – nas 
enchentes e na estiagem – estão em nossas vidas como herança ancestral. O rio entristecido 
na seca, o rio fascinante na época “das cheias” – isso é prova da veracidade de uma lenda que 
nos acompanha desde as origens. 

Os deuses das matas dizem que uma jovem índia apaixonou-se por um moço lindo e 
louro, ainda que bronzeado pelo Sol que nos bafeja. Foi, porém, um amor condenado. E a 
indiazinha – amargurada e infeliz – atirou-se nas águas do Salto, deixando-se lá sepultar. Por 
isso, em noites silenciosas, ouve-se o gemido sofrido da Noiva submersa. Ela está à espera 
de seu grande amor. Assim, alguém sempre terá que morrer para que as águas do rio se 
avolumem. E, também, morrer para que elas baixem. Há, todos os anos, alguém pronto a se 
sacrificar em busca da ressurreição da Noiva tão desejada. 

Por isso – com exceção das grandes e furiosas enchentes (V.MISTÉRIOS DOLOROSOS) – 
pescadores, moradores da Rua do Porto rejubilam-se quando as “águas sobem”, mesmo que 
lhes inundando as casas. Na alma de todos – e de uma cidade – há uma palpitação ancestral  
na crença de os deuses das matas estarem abençoando-nos. 

When floods were joys
Floods and draughts in Piracicaba River – our holly river – are part of our everyday life, of a, so to say, magic 

calendar. For the exuberance and melancholy of Nature – in floods and draughts – partake in our lives as an 
ancestral heritage. The river, sad at times of draught, fascinating at times of flood, is a proof of the veracity of a 
legend that accompanies us since our origins. 

The forest gods say that a beautiful Indian girl fell in love with a handsome blonde young man, although 
tanned by the Sun that breathes down on us. However, hers was a condemned love. And the poor Indian girl – 
embittered and unhappy – threw herself into the waters of the Saltado, letting herself be buried in them. Thus, 
in silent nights, one can hear the moans of suffering of the submerged Bride. She is waiting for her great love. 
Therefore, someone shall always have to die for the waters of the river to swell. And also, for them to drop. Every 
year, ready for the sacrifice, seeking resurrection of the so-desired Bride. 

Thus – except for great and furious floods (see PAINFUL MYSTERIES) – fishermen, dwellers on the Port Street, 
rejoice when the “waters swell”, even though flooding their homes. In the souls of all – and of the city – there is a 
primeval palpitation in the belief that the forest gods are blessing them. 

Quando enchentes eram alegria

ELIAs, sACRIsTÃo Do RIo sAGRADo
Ele era apenas Elias Rocha,  homem do 

povo. Costumava – com sua carrocinha e um 
cavalo cabisbaixo – recolher, pela cidade, 
materiais deixados nas ruas e calçadas. Na 
verdade, um “catador de lixo”. Para muitos, 
era um desequilibrado mental que pouco se 
relacionava com as pessoas. 

Em meados dos 1960, Elias começou a 
fazer, com o material recolhido, uns estranhos 
bonecos, colocando-os à margem do rio, 
num tempo de grave poluição. Poucos se 
importaram. Artistas e intelectuais, no entanto, 
perceberam as intenções do artista primitivo. 
Ele fazia bonecos para proteger o rio. E as 
feições tentaram retratar pessoas conhecidas. 
Elias Rocha tornou-se o “Elias dos Bonecos”, 
com reconhecimento geral à sua obra, uma 
arte primitiva que o tornou conhecido como o 
“Sacristão do Rio Sagrado”. Tornou-se o nosso 
Arthur Bispo dos Santos caipira, um excêntrico 
com alma de artista.
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A alma piracicabana – e que ninguém duvide ou tente 
racionalizar esse mistério – exulta ou entristece segundo 
o diapasão das águas do rio. Somos dependentes delas, 
como se nos ditassem o ritmo da própria vida. Quando o 
rio corre sereno, Piracicaba serena-se. À estiagem, ao ver 
pedras sedentas e aves desoladas, a cidade entristece-
se. Na época das cheias, da piracema – quando os 
peixes se reproduzem como no milagre evangélico 
– Piracicaba esbanja alegria. No entanto, ao furor das 
águas incontroláveis, nas enchentes assustadoras, todos 
nos assustamos como que diante da cólera dos céus. 

Muitas enchentes alegraram ou atemorizaram a 
cidade. A mais assustadora foi a de 1929. E – como que 
contrariando os temores científicos em relação ao clima, 
ao desprezo humano pela natureza – a maior de todas as 
secas no Rio Piracicaba foi a de 1949 (foto cedida por Luiz 
Antônio Fagundes). Como numa advertência profética, o rio 
praticamente secou. E o Salto desnudou-se. Um fenômeno 
doloroso, um antecipado pedido de socorro do rio. Que, no 
entanto, ninguém ouviu.  

The fury and the sadness of the waters
The Piracicaban soul – and let no one doubt or try to rationalize 

this mystery – exults or saddens according to the moods of the river 
waters. We depend on them as though they dictate the rhythm of life 
itself. When the river flows quietly, so Piracicaba quiets down. During 
a draught, the thirsty boulders and unhappy birds sadden the city. At 
time of floods, of the “piracema” – when the fish multiply as in the 
Gospel miracle – Piracicaba exudes joy. However, when the waters 
roar in unchecked fury during fearsome floods, we are all in fear as 
though facing the wrath of heaven. 

Many floods brought joy or fear to the city. The most scaring was the 
1929 flood. And – as if confronting scientific fears regarding the climate, the 
human contempt for Nature – the fiercest of all draughts in the Piracicaba 
River took place in 1949 (photo provided by Luiz Antônio Fagundes). As a 
prophetic warning, the river almost dried out. A painful phenomenon, an 
early cry for help from the river. However, a cry no one heard.

A fúria e a tristeza das águas

Mistérios Dolorosos

(dor e tristeza
)

EnCHEnTEs - A cidade aprendeu a conviver com as cheias do Rio Piracicaba

InunDAÇÃo - A maior enchente em Piracicaba foi registrada em 1929

PAInFuL MYsTERIEs (grief and sadness)
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Tonico e Tinoco quase entenderam. Quase. Mas conseguiram sentir. Caipiras, tiveram a sensibilidade de ouvir o que não foi falado. E de ver o que não foi revelado. O rio – nosso rio, nossa vida – envia mensagens a cada dia, a cada instante. Ele, o rio, é fonte de nossa sabedoria, alimento da alma caipiracicabana. Senti-lo é preciso. Entendê-lo não é preciso. 

O rio Piracicaba – ele, sujeito, personalidade, entidade viva – não é de Piracicaba. Ele é o rio Piracicaba. Piracicaba, a  cidade, esta, sim, é dele. Tonico e Tinoco quase entenderam, ao cantar a música composta por Tião Carreiro, Piraci e Lourival dos Santos, que: “O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora”.

“Não joga água fora. Apenas, chora”
O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando 
chegar a água dos olhos de alguém que chora“ ”Tião Carreiro, Piraci e Lourival dos Santos

Mistério assustador: em 1949 - sem poluição ou efeito estufa - o rio secou. Piracicabanos passeavam na pedras  do Salto.
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Quase verdade. Mas, ao contrário. Nós, piracicabanos – filhos do rio – é que choramos, quando o rio chora. E ele chora. De quando em quando, ciclicamente. Nenhuma ciência humana explica, nenhum cientista deve arriscar-se a alguma conclusão. O rio decide. O rio é dono de si mesmo. O Piracicaba  – conforme lhe sugere o próprio 

coração – faz-se exuberante, todo orgulhoso de si mesmo, inundando coisas e encantando humanos. E – quando lhe dói o coração – o rio Piracicaba exaure-se de amor, de saudade, definhando, desfalecendo, morrendo. São dias, então, de silêncio e de reflexão. Apenas a soberba da ciência tenta explicar. E não consegue.

Em 1949 – quando não havia problemas de ozônio, de poluição – com pouca água, o rio chorou. Não jogou água fora. Apenas chorou. E secou. A noiva morena desapareceu. Algo de trágico parecia ter acontecido naqueles 1949. A história conta que houve, apenas, o início de uma nova ordem política, outro republicanismo, 

desordens de recomeço. Chorando e secando, o rio Piracicaba tentou avisar. E avisou. Agora, em 2014, retoma o seu esvaziamento sacrificial. E ninguém tenta entender. Na realidade, o rio Piracicaba morre e renasce por nós. Apenas isso. 

O rio chorou. Não jogou água fora. 
Apenas chorou. E secou “ ”Cecílio Elias Netto

Em 2014, a seca sem qualquer mistério: culpa da irresponsabilidade de um tempo e de uma sociedade
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Antes de o povoador chegar ao paraíso onde viu os peixes 
concentrarem-se, a história era outra. Os animais falavam, a 
floresta respondia e até as pedras no rio tinham linguagem 
própria. Diziam coisas, conversavam entre si. E os indígenas 
a tudo entendiam, tratando-os como iguais. Foi o homem 
branco pescador que, ouvindo sem nada entender, percebeu 
que as pedras eram vivas, surgidas da história de amor do 
Salto. E, como lhe fora ordenado desde o início da Criação, 
deu nome às pedras aparentemente inertes, mas com vida 
pulsante dentro delas. 

Somente os pescadores sabiam disso. Mas, para este 
livro, aquiesceram em revelar mais esse mistério da 
abençoada terra piracicabana.

Pedras vivas, 
pedras com nomes

Live stones, stones with names
Before the settlers came to Heaven and saw the fish gathering, it was a 

different story. The animals talked, the woods answered and even the river 
stones had their own language. They said things, talked to each other. And 
the Indians understood everything, treating them as their equal. The white 
fishermen, hearing but not understanding, realized that the stones were 
alive, spawned by the love story of the Waterfall. And, as they were ordered 
since the time of Creation, gave names to apparently lifeless stones, but 
which had life pulsating within them. 

Some among the fishermen knew it. But, for this book, they agreed to 
disclose this further mystery of this blessed Piracicaban land.

A EnCAnTADoRA AVEnIDA Dos BAMBus
Era um conjunto paradisíaco. O velho Mirante, debruçado 

sobre as águas do Salto, alamedas permitindo passeios até 
à beira da fascinante corredeira. E, acima – feito caminho 
à entrada do Engenho Central – a exuberante Avenida 
dos Bambus. O ar purificava-se. As sombras protegiam 
convidando ao descanso. E o trenzinho do Engenho passava 
pela avenida, a fumaça misturando-se ao vento, sendo 
espantada pelos bambus esvoaçantes. 

Foi um encanto que se perdeu. E ninguém sabe o porquê. 
No lugar da encantadora avenida, a reforma inexplicável 
deu lugar à simples Avenida Maurice Alain. Sem bambus e 
sem trilhos do trenzinho.
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os noMEs DAs PEDRAs 
(o LEGADo DE TAnGARÁ)

Cada pedra do Salto tem um nome, nomes 
curiosíssimos que irão se perder com o tempo, 

já que o guardião dessa nomenclatura, 
o inesquecível Cláudio Tangará, faleceu. 

Portanto, fica aqui um registro histórico com 
o nome de quase todas as pedras do Salto. 
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Os pescadores Cláudio Salvani, o Tangará (já falecido), e Rudney Pinazza identificam pontos do Salto

PEsQuEIRInHo PoÇo QuADRADo

PonTA Do MATo
(pesqueiro de Dourados)

sEVEIRo
(bom pesqueiro)

REGo Do PIsCA

CACHÃo

PEDRÃo
(pesqueiro de Mandis)

PoÇo Do TAnQuE
(lugar onde param 

muitos peixes)
PEDRA DA onDA

(pesqueiro de 
Dourado)

CAIDEIRA
PEDRA Do jEQuITIBÁ

(pesqueiro de Dourado)

25
(ninguém conhece a origem 

do nome desse ponto)

BAnHEIRA

CADEIA
(com apenas uma entrada, o 

peixe fica aprisionado)

PILÃo
(local onde mandis ficam 

aprisionados)

FERVEDô
(local onde a água ferve)

ToPETEIRA



Ao prédio, deu-se um nome histórico e glorioso: Edifício Luiz de Queiroz. Foi construído pela  
COMURBA (Companhia de Melhoramentos Urbanos), empresa formada através da associação das 
principais fortunas piracicabanas. 

Tratava-se da mais bela e arrojada obra arquitetônica e de engenharia do interior paulista, com leve 
semelhança ao edifício Copan, de São Paulo. Projeto do renomado arquiteto Fábio Penteado, o edifício estava 
com 14 andares construídos, com 54 apartamentos aguardando as famílias proprietárias e outra ala quase 
pronta para abrigar escritórios. No térreo, já funcionava o então também mais belo cinema interiorano, o Cine 
Plaza, de propriedade de Francisco Andia, com capacidade para 1.300 pessoas.  

No dia 6 de novembro de 1964, o edifício ruiu. Era um sonho – com 22 mil metros quadrados, a maior 
área construída no interior do Brasil. Foi às 13h30 daquele dia. Morreram 45 pessoas. Um dos mais dolorosos 
mistérios de Piracicaba pairou, com suas cinzas fúnebres, sobre a cidade por quase duas décadas. As ruínas 
foram recolhidas – e derrubados os últimos escombros – apenas em 1971. 

A causa da tragédia – sempre discutida – foi “erro de cálculo”.

The unforgettable tragedy: Comurba
The building was given a historical and glorious name: Luiz de Queiroz Building. It was built by COMURBA (Companhia de 

Melhoramentos Urbanos – Urban Improvements Company), a company formed by the association of the main Piracicaban fortunes. 
It was the most beautiful and boldest architectural and engineering masterpiece in the São Paulo countryside, with a slight likeness 

to the Copan Building in São Paulo City. Designed by renowned architect Fábio Penteado, the building already had 14 floors erected, with 
54 apartments waiting for the families who owned them and another wing almost ready to house offices. On the ground floor, the most 
beautiful movie theatre in the countryside at the time, the Cine Plaza, owned by Francisco Andia, was already open with 1300 seats.  

On November 16, 1964, the building collapsed. It was a dream with twenty-two thousand square meters, the largest area ever built in 
the countryside in Brazil. It happened at 13:30 pm. Forty-five people died. One of the most sorrowful mysteries of our city, it hovered over 
Piracicaba like a funereal wreath for almost two decades. The rubble and standing debris only were removed in 1971. 

Cause of the tragedy – forever debated – “an error in calculations”.

CORAÇÕES FERIDOS 
A tragédia inesquecível: Comurba

O Teatro Santo Estevam também não resistiu à sanha do tempo, à quase sempre insana vontade de romper com o passado. 
Foi, a pouco e pouco, abandonado, sendo roído por traças, por cupins. E roído, também, pela ambição dos que desejavam, 
no lugar dele, erguer um grande edifício. Em 1954, após alguma polêmica, foi derrubado, na destruição que abalou os que 
amam a história desta terra. Um triste adeus, para um patrimônio que encantou gerações e gerações, um sonho de nossos 
ancestrais. Um dos nossos mistérios mais dolorosos... 

santo Estevam (saint stephan), a sad farewell
The Saint Stephan Theatre also couldn’t resist the wrath of time, that 

usually insane desire to break away from the past.  Little by little it was 
abandoned to the moth and termites. Also, chewed away by the ambition of 
those who wished to rise a tall building in its place. After some polemics, it was 
torn down in 1954, a destruction that shook all who love the history of this 
land. A sad farewell for a building that charmed generation after generation, a 
dream of our forebears. One of our most painful mysteries...

Santo Estevam, um triste adeus
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A destruição do Hotel Central tornou-se um dos acontecimentos mais 
dolorosos para Piracicaba. Era um patrimônio histórico, arquitetônico e 
cultural dos piracicabanos. Foi, a princípio, a residência do Senador Nicolau 
do Campos Vergueiro, luso-brasileiro, um dos mais importantes políticos 
brasileiros durante o Império. Morando em Piracicaba, o Senador Vergueiro, 
após a abdicação de D. Pedro I, passou a ser um dos componentes da 
Regência Trina Provisória do Brasil. Morou em Piracicaba, onde construiu a 
casa que se transformaria no Hotel Central. 

O hotel nasceu de iniciativa de Janjão de Castro – fundador do primeiro 
restaurante de Piracicaba, em 1891 – e passou por diversas reformas. À 
porta do hotel –  no mais famoso crime passional brasileiro da época –   o 
pintor José de Almeida Júnior foi assassinado pelo marido de sua amante. 
Palco de grandes recepções, o Hotel Central era o núcleo cultural e social 
de Piracicaba por muitas décadas. Em 1910, teve o pioneirismo de servir, 
aos hóspedes, água filtrada, um grande avanço para a época.  

Pertenceu a Aristides Gianetti, seu último proprietário. O hotel 
foi criminosamente derrubado numa madrugada de 1982, para 
evitar seu tombamento histórico, dando lugar a um estacionamento 
vertical e a uma agência bancária.  

Central Hotel, lost jewel
The destruction of the Central Hotel was one of the most painful events ever in Piracicaba. 

The Hotel was a historical, architectonic and cultural asset of Piracicaba. At first, it was the 
home of Senator Nicolau do Campos Vergueiro, a Portuguese-Brazilian, one of the most 
important Brazilian politicians during the Empire. Senator Vergueiro, after the abdication of 
D. Pedro I, was a member of the Provisional Tripartite Regency of Brazil. He lived in Piracicaba, 
where he built a house that was to become the Central Hotel. 

The hotel came into being on an initiative of Janjão de Castro – founder of the first 
restaurant in Piracicaba, in 1891 – and went through several renovation. The most famous 
crime of passion in Brazil at the time happened at its door – painter José de Almeida Júnior 
was murdered at its door by the husband of his lover. Stage for great receptions, the Central 
Hotel, for many years, was the cultural and social nucleus in Piracicaba. In 1910, it pioneered 
the serving of filtered water to guests, a significant advance for the time.  

Its last owner was businessman Aristides Gianetti. The hotel was criminally torn down 
in a dawn in 1982, in order to prevent it from being listed as historical and placed under 
government tutelage. It was replaced by a vertical parking building and a branch-bank.  

Hotel Central, joia perdida o REPuxo – PÉRoLA RARA –  CADÊ?   
Para uma cidadezinha do interior, 

ao final do século 19, foi um raro 
privilégio possuir, em seu jardim 
central, uma obra de arte como o 
repuxo de águas jorrantes. Cuidava-
se com esmero do chamado Largo 
Central, que se tornaria Praça José 
Bonifácio. Uma das beneméritas das 
obras era, como sempre, Lydia de 
Rezende. Na realidade, as famílias 
aristocráticas de Piracicaba, pois os 
Barões de Rezende e de Serra Negra 
tinham laços familiares. 

O piracicabano Júlio Conceição – filho 
do Barão de Serra Negra e cunhado do 
Barão de Rezende – foi um dos maiores 
exportadores de café do Brasil. Morando 
em Santos, ele  importou, da França, o 
repuxo – com o qual presenteou Lydia – 
que se tornou joia rara de Piracicaba. 
A peça – uma fonte de água – tinha 
quatro metros de altura e era toda 
esculpida em mármore. 

Visitando Piracicaba, ao final daquele 
século, o historiador Alfredo Moreira 
Pinto impressionou-se com a obra 
de arte, escrevendo ser, Piracicaba, 
“uma das cidades de mais vida das que 
tenho visitado no Estado”. Na reforma 
do jardim, em 1942, promovida pelo 
prefeito Jorge Pacheco e Chaves, o 
repuxo foi retirado, para desconsolo de 
todos. A peça foi recolhida a um depósito 
da Prefeitura. E, de lá, desapareceu. 

A pérola rara, cadê? Em qual jardim 
de espinhos se encontra?
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O despejo do Nhô Quim

Foram encantadores tempos dos grandes e médios circos. Quando chegavam 
às cidades, a festa era geral, o povo nas ruas aplaudindo e saudando. “Hoje, tem 
marmelada? – o palhaço perguntava. E o povo respondia: “Tem, sim senhor.” E 
mais perguntas, até  “le grand finale”, sempre aguardado: “ E o palhaço o que é?”. 
Delírio do povo: “Ladrão de muié.”

Um casal piracicabano – Osvaldo e Dalila Moreira – resolveu fazer o impensável 
para a época: ter circo próprio e oferecê-lo à população, em especial aos mais 
pobres. Deram-lhe o nome de “Circo do Veneno e da Dalila”. Foi em meados dos 
1940s. Circo mambembe, feito com trapos, sem instalações fixas, itinerante, indo 
a bairros e encantando a população. Foram anos de heroísmo. De pais para filhos, 
destes para netos, o Circo do Veneno sobreviveu até 1990, quando Veneno e Dalila 
já eram falecidos.  Para “matar a saudade”, os descendentes fazem anualmente, 
no Teatro Municipal, uma apresentação do circo, com bilheteria destinada aos 
necessitados. Eram e continuam sendo palhaços irresistíveis.

O inesquecível circo mambembe 
DE VENENO E DE DALILA

Uma das mais épicas batalhas dos 
piracicabanos foi para a reforma do “Campo do 
XV”, o então pequeno estádio da Rua Regente 
Feijó. Ao ser o primeiro clube do interior 
a ingressar na Primeira Divisão do futebol 
paulista, em 1949, as exigências da Federação 
eram para que se ampliasse o pequeno estádio. 
Liderado pelo então prefeito Luiz Dias Gonzaga, 
a população se mobilizou, na emocionante 
participação de homens, mulheres, crianças, 
carregando tijolos, carrinhos de areia, etc. O 
Estádio – depois denominado “Roberto Gomes 
Pedrosa” – era tímido, pequeno mas fazia parte 
da história de uma geração de piracicabanos. 
Foi adquirido – em momento de grave crise – 
por Leopoldo Dedini, que desejava devolvê-lo 
ao XV. Ao morrer, a propriedade passou para 
seu filho e herdeiro Roberto, que a negociou, 
derrubando a edificação, para transformá-la 
num supermercado. 

The eviction of nhô Quim 
One of the epic battles of Piracicabans was the 

renovation of the “Field of the XV”, the small (at the time) 
stadium on Rua Regente Feijó Street. The first club in the 
countryside to ascend to the First Football Division of 
São Paulo, in 1949. The Football Federation required that 
the small stadium be expanded. Led by Mayor Luiz Dias 
Gonzaga, the population was mobilized, with a thrilling 
participation of men, women, and children, carrying 
bricks, pushing wheelbarrow-loads of sand, etc. The 
Stadium – later named “Roberto Gomes Pedrosa” – was 
shy and small, but part of the history of a generation of 
Piracicabans. At a moment of serious crisis it was bought 
by Leopoldo Dedini, who wished to return it to the “XV”. 
Upon his death, the estate was inherited by his son and 
heir Roberto, who made a deal on it and tore the building 
down, in order to build a supermarket in its place. 

The unforgettable traveling circus of Veneno and Dalila 
The times of big and medium-sized circuses were charming ones. 

When they arrived at cities, merriment was widespread, people on the 
streets applauding and greeting. “Will there be marmalade today?” – the 
clown asked. And the people answered: “Yes, Sir, there will be.” And more 
questions, until the “grand finale”, always expected: “And the clown, what is 
he?” The people, in delirium: “Thief of women!”

A Piracicaban couple – Osvaldo and Dalila Moreira – decided to do 
the unthinkable at the time: to have their own circus and offer it to the 
population, in special to the destitute. They named it “The Circus of Veneno 
(Poison) and Dalila”. That was in mid-1940. A traveling circus, its canvass 
ragged, with no fixed facilities, itinerant, going to neighborhoods, wowing 
the population. Those were heroic years. From parents to children, from them 
to grandchildren, the Circus of Veneno survived until 1990, when Veneno and 
Dalila were already dead. In order to “appease longings”, their descendants 
perform an annual circus show in the Municipal Theatre, with the proceeds 
going to those in need.  They were, and still are irresistible clowns.Do velho estádio da Rua Regente Feijó, só restou o Portal do XV
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O Trinity – primeiro templo metodista construído nas 
dependências do Colégio Piracicabano – sempre foi um dos 
orgulhos dos fiéis daquela igreja e, também, dos piracicabanos. 
Para a época, sua belíssima arquitetura era arrojada e pioneira, 
ao nível da monumental construção do Colégio Piracicabano, 
ainda agora admirável. No entanto, com o surgimento da primeira 
faculdade daquele educandário, a ECA (Faculdade de Economia, 
Contabilidade e Administração de Empresas Piracicaba) - semente 
da UNIMEP - o Trinity foi derrubado. O Reverendo Crysanto César, 
diretor do Colégio e da nova Faculdade, alegou necessidade de 
espaço para abrigar os novos projetos. A indignação dos fiéis 
metodistas foi imediata e crescente. O sacrifício do Trinity, em 
benefício de uma outra construção, nunca foi assimilado. Um 
outro patrimônio histórico perdido. 

The sacrifice of Trinity
Trinity – the first Methodist temple built in the premises of Colégio Piracicabano – 

had always been a pride for the faithful of that church and Piracicabans in general. 
For the time, its pretty architecture was bold and pioneering, at a level with the 
monumental Colégio Piracicabano building, even today an admirable one. However, 
with the opening of the first college of that school, the ECA (College of Economy, 
Accounting and Business Administration of Piracicaba), the seed for UNIMEP, Trinity 
was demolished. The Reverend Crysanto César, Principal of the School and of the 
new College, alleged a need for space to house new projects. Indignation among the 
Methodist faithful was immediate and widespread. The sacrifice of Trinity on behalf of 
another building was never assimilated. One more historical asset lost. 

O sacrifício do Trinity

o AMARGo FIM DA CAsA IMPERIAL 
Em meados da década de 50 – e estendendo-se aos de 60 – o mundo viveu a “febre do 

novo”. Era preciso, loucamente, destruir tudo o que lembrasse o passado. Fomos uma 
geração iconoclasta. Renovação, mudanças, verdadeiras revoluções sociais, morais, políticas, 
econômicas. Um furacão varreu o mundo. Kennedy, João XXIII, The Beatles, Elvis, Bossa Nova, 
Juscelino (no Brasil), Luciano Guidotti (em Piracicaba).

Cometemos a loucura de confundir o antigo com o velho. E destruímos. Apenas isso: 
destruímos. Não mais havia templos, sacrários, edificações e lugares históricos, sagrados. 
Eram pedras, apenas pedras. E inúteis, pedras inúteis. Não se percebia que também as pedras 
têm alma. E que guardam a história. 

A chamada Casa Imperial simplesmente foi destruída. Aos olhos daquela geração alucinada, 
era apenas uma casa velha. Apenas. E, no entanto, foi a casa do Barão de Rezende, onde ele 
recebia personalidades do mundo todo, centro cultural e político de Piracicaba durante o 
Império e ao longo da República. Foi lá que o Barão recebeu D. Pedro II, a Princesa Isabel, o 
Conde d´Eu, o Marechal Floriano Peixoto. Ao nascer a República, foi Câmara Municipal – com 
poder administrativo – e, em seguida, Prefeitura Municipal. 

Na área da propriedade – ao lado da Igreja de São Benedito – D.Pedro II, com as próprias 
mãos, plantou as suas palmeiras imperiais. Tudo foi destruído. Tudo. 

A PRIMEIRA sAnTA CAsA 
As Santas Casas são originárias de Portugal, fundamentadas em 

princípios católicos. A primeira delas, de Lisboa, data de 1498. Com 
a colonização do Brasil, os portugueses trouxeram-nos o modelo 
caritativo, que germinou no Império. 

A iniciativa para se construir a primeira Santa Casa de Piracicaba 
deu-se no dia 25 de dezembro de 1854. Membros da comunidade se 
reuniram no consistório da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 
na Matriz de Santo Antônio. Nesse dia, a alma generosa de José 
Pinto de Almeida – um filantropo de origem portuguesa, católico 
fervoroso e abastado empresário – assumiu a criação do pequeno 
hospital, fundamentalmente voltado aos pobres. A Irmandade 
tornou-se a segunda instituição generosa da cidade, logo após a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

Para iniciar as atividades, José Pinto de Almeida cedeu uma 
pequena propriedade, na rua Benjamin Constant, quase à esquina 
da rua Moraes Barros. A sua preservação, como patrimônio 
histórico e cultural, foi esquecida. E um pedacinho da alma 
generosa de José Pinto de Almeida desapareceu da rua Benjamin 
Constant.  (Ver Mistérios Gozosos).

A CADEIA VELHA, VELHA CADEIA  
A construção de uma Cadeia para o povo piracicabano foi motivo de grandes discussões entre os 

políticos dos tempos do Império. Uma cadeia fazia-se necessário. Pois os costumes imperiais eram 
incomodados por arruaceiros, bêbados, prostitutas. Para se ver que “nada há de novo sob o Sol”. 

A primeira cadeia foi uma pequena repartição anexa à Câmara Municipal, num casarão onde está 
a atual Praça José Bonifácio. Com o crescimento da cidade, a “Cadeia Nova” se instalou na Rua São 
José, onde, reformada diversas vezes, ainda se encontra. Nela instalavam-se os membros da Guarda 
Nacional, criada em 1831, responsáveis pelas “segurança e proteção da cidade”. A “Cadeia Nova” 
tornou-se “Cadeia Velha” e, na segunda metade do século XX, a “Velha Cadeia” foi derrubada. 
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Por mais de 50 anos, os bondes foram testemunhas de alegrias, de tristezas, de algazarras juvenis, de amores 
nascidos e findos da gente piracicabana. Os novos tempos da indústria automobilística foram implacáveis. E 
estradas de ferro, linhas de bonde, viram-se substituídas por rodovias e avenidas. Em 1969, o “bondinho da ESALQ” 
– o mais risonho de todos – fez a sua última viagem, com o pesar do povo piracicabano. Foi no dia 3 de outubro 
daquele ano, como se a população, por seus representantes, acompanhasse os funerais de um sonho.  Ficou, como 
lembrança, em terreno da Escola. Lembrança feliz com final doloroso. 

And the streetcar said goodbye...
The dream of a city with an electric streetcar service began in 1890. That was when a Piracicaban who lived in in 

Uberaba – Antônio Egídio do Amaral – applied for a lease for the new service. The endeavor remained on paper. However, 
the dream remained. It would only be accomplished on January 16, 1916, on an initiative of Paulo de Moraes Barros. 

For over 50 years, the streetcars were witnesses of the joys, sorrows, juvenile outbursts, loves born and ended of the Pìracicaban 
people. The new times of the auto industry were ruthless. Railways and streetcar tracks were replaced by highways and avenues. 
In 1969, the “little streetcar of ESALQ” – the brightest among them – made its last trip, to the sorrow of the Piracicaban people. It 
remained on display, as a record, on the school grounds.  A happy remembrance, a painful end. 

Saudade é vontade de outra vez. E é isso que pulsa no coração ao se recordar de 
bandas. Vontade de outra vez ver a banda passar; de, outra vez, ouvir a banda tocar. 

Piracicaba nasceu musical. Desde o canto dos índios e dos batuques dos 
negros. Conjuntos musicais nasciam espontaneamente. No século 19, são, eles, 
citados nos arquivos da época. Um registro oficial, em 1854, refere-se a uma 
banda de música festejando o nascimento do menino que viria a ser D. Pedro 
II. Em 1883, há a citação nominal da Banda Euterpe Piracicaba. Depois dela, 
viriam as Bandas Stipp, Carlos Gomes, Azarias Mello, Monte Alegre, Luiz Dutra, 
Pompéia, Pedro Morganti, Sant´Ana e a mais famosa, Banda União Operária. 

A União Operária brilhou numa inesquecível apresentação em festival 
internacional de bandas em Barcelona, em 1968. Comemorou 100 anos, em 
2006. E, depois, foi-se silenciando, silenciando, emudecida pelos ruídos do 
tempo. Banda no Coreto do Jardim, quermesses, jovens “quadrando” jardim, 
fazendo “footing”, flertando... Dessa singeleza feita de ternura, formaram-se 
gerações de piracicabanos. Mas a Banda passou... E, feliz e saudoso, envaideço-
me de ter visto a banda passar. 

...and the band marched by
Longing is a desire for once again. And that’s what pulsates 

in the heart when one recalls the bands. A desire to once again 
watch the band marching by, once again listen to it playing. 

Piracicaba was born musical. Since the songs of the Indians and 
the beat of drums of the Negroes.  Musical ensembles were born 
spontaneously. They are mentioned in the 19th Century, in the records 
of the time. In 1854, an official record tells of a band of musicians 
celebrating the birth of the boy who was to become D.Pedro II. In 
1883, there is mention, by name, of the Euterpe Piracicaba Band. 
After it came the Stipp, Carlos Gomes, Azarias Mello, Monte Alegre, 
Luiz Dutra, Pompéia, Pedro Morganti, Sant´Ana Bands, and the most 
famous one, the Banda União Operária (Workers Union Band). 

The União Operária shone at an unforgettable presentation 
of bands in Barcelona, in 1968. It celebrated 100 years in 2006. 
And then, it began silencing, silencing, muted by the noises of 
the time. Band playing on the Garden Gazebo, in fair festivals, 
youngsters “squaring” the Garden, doing footing, flirting…  From 
this simplicity made of tenderness, generations of Piracicabans 
were formed. But, the Band marched by... And, happy and with 
longing, I make myself proud for having seen the Band march by. 

O bonde disse adeus...

...e a banda passou 
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Mistérios Gloriosos

(conquista e exaltação)

Três imigrantes italianos – pobres, audaciosos, trabalhadores – são os responsáveis 
pela grandeza piracicabana na produção agrícola e na agroindústria sucroalcooleira: 
Mário Dedini, Pedro Morganti e Pedro Ometto. “Seo” Mário, reconhecido como 
o Capitão da Indústria; Pedro Morganti, como o visionário de Monte Alegre; Pedro 
Ometto, que se tornou o “Rei do Açúcar”, desenvolvendo uma verdadeira dinastia de 
frutuosa liderança no universo açucareiro. 

Mário Dedini – produzindo usinas de açúcar, desenvolvendo tecnologias – Pedro Morganti 
– tornando-se proprietário de diversas usinas – e Pedro Ometto, na lenta e espetacular 
caminhada empresarial são nossos precursores visionários. Compondo a mesma música, 
tornaram-se compadres e escreveram uma história que continua cada vez mais vivificante. A 
Família Ometto é o paradigma desta colheita generosa da doçura da terra. 

Three visionary predecessors
Three Italian immigrants – destitute, audacious and laborious – were responsible for Piracicaba’s greatness 

in agricultural production and sugar-alcohol agribusiness: Mário Dedini, Pedro Morganti and Pedro Ometto. Mr. 
Mário, recognized as the Captain of Industry; Pedro Morganti, as the visionary of Monte Alegre, Pedro Ometto, who 
became the “King of Sugar”, developing a true dynasty of fruitful leadership in the universe of sugar. 

Mário Dedini, establishing sugar factories, developing technologies; Pedro Morganti, becoming the owner of 
several factories, and Pedro Ometto, with his slow but spectacular enterprising path, are our visionary predecessors. 
Composing one same tune, they became “compadres” (godfathers to each one’s children) and wrote a history that is 
ever more enlivening. The Ometto family is a paradigm of generous harvest of the sweetness of the soil. 

Três precursores visionários

Mário DediniPedro Morganti Pedro Ometto

GLoRIous MYsTERIEs (achievement and exaltation)
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CARRo FunERÁRIo - Boleia de sepultamento Libório, década de 30

oFICInAs KRäHEnBüHL - Instaladas ainda no século XIX, as Oficinas Krähenbühl foram a primeira oficina metalúrgica de São Paulo. 

Trolynho com molas de aço, dobradas, tipo 
americano. Adapta-se melhor a boas estradas. 
Pode ser fornecido com ou sem capota 
(anúncio do Trolynho da Krähenbühl).

Piracicaba doesn’t result from the inscription on its escutcheon. On the 
contrary, the escutcheon synthetizes how Piracicaba was constructed, by 
true trailblazers who became pioneers in the various and different areas 
of communal life.  There is a certainty that on this soil, glorious mysteries 
irrigate inspirations, awake dreams, move ideas, nourish hopes. 

The fame of being a progressive city taking its first steps 
towards industry, emerged in 1872, with the opening in Piracicaba 
of the first small cotton gin in an awkward shed on Port Street. It 
gained prestige, but not recognition. 

Soon afterwards, the first industry in the State of São Paulo was 
opened here, by the Krähenbühl family, an information confirmed in 
the February 18, 1955 issue of the “Diário de São Paulo” newspaper. 
Opened in 1878 by patriarch João Krähenbühl, the industry – Casa 
de Trolys, Carros e Carroças (House of Trolleys, Cars and Carts) – was 
established on Commercio Street (currently Governador Pedro de 
Toledo Street), Number 12. The Krähenbühl trolleys were the main 
mean of locomotion in the State. Fine, fancy, true works of art. 

Luiz de Queiroz opened – one of his multiple activities and 
innovations in economy, education and development – the first 
textile factory, the Fábrica Santa Francisca (later Aretusina and 
further on Boyes) in 1876, with 50 looms and 70 workers, the most 
expert among them coming from Europe. 

Aranha com molas de aço dobradas

Audacity in intelligence and labor (AuDAx In InTELECTu ET In LABoRE)

However, agriculture was what expanded most intensively in the 
municipality. The fertile soil invited planting, harvesting, working. At first, 
during the settlement and under orders from the São Paulo government, 
the first cultivations were of sarsaparilla and “poaia”, regarded as 
important medications against syphilis, which raged across the State. 

However, sugarcane was the blessing the soil donated to the 
population, in special to Italian immigrants who sought here – and 
found – the dream of a more dignified life. The soil, however, demanded 
a high price. It demanded – as its main fertilizer – the sweat of arms, 
the tears of eyes, the blood of exhausted bodies, in order to give them 
the prize of the sweetness of the soil: sugarcane and sugar.

Fábrica de Tecidos Arethusina - Boyes, Irmãos & Cia

Piracicaba não resulta do dístico de seu brasão. Pelo contrário, é o brasão que 
fez a síntese de como Piracicaba foi construída, por verdadeiros desbravadores que 
se tornaram pioneiros nas mais diversas áreas da vida comunitária. A certeza é a de 
que, nesta terra, os mistérios gloriosos aspergem inspirações, despertam sonhos, 
movem ideais, alentam esperanças. 

A fama de uma cidade progressista e com passos iniciais em direção à 
indústria surgiu em 1872, quando, em Piracicaba, se criou a primeira fabriqueta 
de descaroçar algodão em um acanhado barracão na Rua do Porto. Ganhou 
prestígio, mas não reconhecimento. 

Foi logo depois que, aqui,  surgiu a primeira indústria do Estado de São 
Paulo, da família Krähenbühl, informação confirmada na edição de 18 de 
fevereiro de 1955 pelo jornal Diário de São Paulo. Instalada em 1878 pelo 
patriarca João Krähenbühl, a indústria – Casa de Trolys, Carros e Carroças – 
funcionava na rua do Commercio (atual Governador Pedro de Toledo) número 
12. Eram os troles dos Krähenbühl o principal meio de locomoção em todo o 
Estado. Belos, caprichados, verdadeiras obras de arte. 

Luiz de Queiroz criou – em suas múltiplas atividades e inovações na economia, 
na educação, no desenvolvimento – a primeira fábrica de tecidos, a Fábrica Santa 
Francisca (depois, Aretusina e, em seguida, Boyes) em 1876, com 50 teares e 70 
operários, os mais especializados vindos da Europa. 

Foi na agricultura, porém, que o município se desenvolveu intensamente. A terra 
fértil convidou ao plantio, à colheita, ao trabalho. Inicialmente, durante a povoação, 
buscou-se, por ordem do governo paulista, a salsaparrilha e a poaia, consideradas 
importantes para o combate à sífilis, que grassava em todo o Estado. 

A cana do açúcar, no entanto, foi a bênção que a terra doou à população, 
especialmente a imigrantes italianos que, aqui, buscavam – e alcançaram – o sonho 
de uma vida mais digna. A terra, porém, cobrou um preço alto. Exigiu – como adubo 
principal – o suor dos braços, as lágrimas dos olhos, o sangue de corpos exaustos, para, 
como prêmio, entregar-lhes a doçura da terra: a cana e o açúcar. 

AUDAX IN INTELECTU ET IN LABORE
Audácia na inteligência e no trabalho
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os ometto, a dinastia do açúcar
Tudo começou como um simples mas ambicionado sonho de sobrevivência. E 

de esperança. Colonos europeus – italianos, na maioria – vinham ao Brasil, fugindo 
às agruras da Europa em fins do século 19, princípio do 20. De início e por algum 
tempo, foram maltratados, judiados, como se os fazendeiros não tivessem, ainda, 
compreendido que os imigrantes não eram os negros escravos, recém libertados. 

Quanto mais eram exigidos, no entanto, mais perseveraram em suas esperanças. 
De colonos, desejavam tornar-se proprietários. Uma família de italianos foi, em 
Piracicaba, pioneira nessa busca de afirmação, mal sabendo que iria marcar 
a história do açúcar no Brasil. Eram os Ometto, chegados ao Brasil em 1887. O 
primeiro  foi Girolamo com a família. Pouco depois, chamou seu irmão, Antônio, 
casado com Caterina. A história começava. Com lutas, dores, sofrimentos. Mas 
com coragem indômita. 

Inicialmente, trabalharam como colonos em Amparo. Depois, Antônio e Caterina 
tornaram-se  colonos da fazenda São José, do poderoso proprietário Coronel Juca 
Barbosa. Durante cinco anos, labutaram na roça, tendo sorte de o patrão ser um 
homem afável e generoso. Em 9 de julho de 1901  – como se fosse uma profecia 
do que viria a acontecer em outras gerações – Antônio morreu, deixando Caterina 
viúva, com sete filhos. E ela deu início à saga que a transformou na “Mamma heroica”.

Antes da morte de Antônio, a família conseguira uma razoável condição financeira. 
Mas tudo ruiu. E Caterina, com os filhos, retornou às terras do Coronel Barbosa para 
carpir café e continuar com sua desesperada busca para sobreviver: costurava, 
cerzia, cozinhava. Os dois filhos, Constante e Pedro, participavam laboriosamente 
de todas as atividades. Tinham um sonho comum, um sonho familiar.

Cinco anos depois – economizando, lutando -  conseguiram comprar, com 
orientação do Coronel Barbosa, algumas terras, seis alqueires, na Fazenda Água 
Santa, que estava sendo fraccionada. Era uma pequena comunidade de italianos. E, 
ali, começou a ser contada a grande história do açúcar em São Paulo. Seu local de 
nascimento tem um nome: sítio da Água Branca, divisa de Piracicaba com Limeira.

A CANA E O AÇúCAR 
Milagre da terra e dos homens 
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Pequenos grandes passos
Constante e Pedro, tornando-se moços, lideravam a grande família. 

Casaram-se: Constante com Zaíra; Pedro, com Narcisa. A “mamma 

heroica” viu nascerem-lhe os netos, mal sabendo que sua família 

começava a criar a verdadeira dinastia do açúcar no Brasil. Constante e 

Zaíra deram-lhe  Orlando e Helena. De Pedro e Narcisa, vieram Ernesta, 

Dovílio, Elena, Orlando, Natalina, Odete e Isaltina. 

Os caminhos ampliaram-se, com a terra sendo molhada pelos suores e 

lágrimas dos Ometto, mas, agora, também com lágrimas de alegria diante 

da compreensão do trabalho frutífero. Contar essa história em apenas 

poucas linhas é missão impossível, pelo menos para este escrevinhador. 

Os Ometto compraram terras em grandes extensões da região. 

Para este livro, atemo-nos, em especial, à caminhada de Pedro 

Ometto, que se tornaria o “Rei do Açúcar”. Ele, ao se unir a Mário 

Dedini – também por laços de parentesco, com o filho Dovílio 

casando-se com Ada Dedini – tornou-se parte de um dos inexplicáveis 

e férteis mistérios gozosos de Piracicaba. Pedro era de uma vitalidade 

espantosa, raciocínio rápido, inteligência fértil. Mas descuidado com 

as questões do cotidiano. Foi aí que avultou a figura de Narcisa, a 

esposa, fiel discípula da “mamma heroica”. Narcisa deu, a Pedro, a 

retaguarda para a sua venturosa aventura no universo industrial.

império do açúcar
A expansão da família Ometto, numa verdadeira semeadura de 

usinas, foi notável. Assim, em 1941, ao falecer, a “mamma” Caterina – 

que se tornara a “nonna heróica” – pode contemplar o resultado de seus 

40 anos de luta e de conquistas. Seus filhos, netos e bisnetos haveriam 

de transformar aquela saga num verdadeiro império do açúcar, do qual 

Pedro Ometto se tornara o imperador, o Rei. 

As usinas multiplicaram-se, os Ometto continuaram a grande 

caminhada. Na década de 1950, a filha de Pedro e Narcisa, Isaltina 

(Isa) e o marido, Celso Silveira Mello, assumiram o comando da Usina 

Costa Pinto. Novas conquistas mas, também, uma nova tragédia: o 

falecimento de Celso. Surgia uma outra “mamma heroica”, Isaltina, 

viúva com quatro filhos. Foi, então, que a bela e vibrante moça revelou 

a força do sangue Ometto, tornando-se a guardiã dos novos lutadores, 

seus filhos Rubens e Celso, o Rubinho e o Celsinho. 

small big steps 
Constante and Pedro, growing up, led the large 

family. They married – Constante to Zaíra, Pedro to 
Narcisa. The “Heroic Mamma” saw the birth of her 
grandchildren, little knowing that her family was 
starting the creation of a real sugar dynasty in Brazil. 
Constante and Zaíra gave her Orlando and Helena. 
From Pedro and Narcisa came Ernesta, Dovílio, Elena, 
Orlando, Natalina, Odete and Isaltina. 

The paths expanded, with the soil being irrigated 
with the sweat and tears of the Ometto, but now also 
with tears of joy with the understanding of fruitful 
labor. Telling this story in but a few lines is an impossible 
mission, at least for this scribbler. The Ometto bought 
large plots of land in this entire region. 

In this book, let us deal, in special, with the journey of 
Pedro Ometto, who was to become the “King of Sugar”. 
When he joined up with Mário Dedini – also by family 
ties, as his son Dovílio married Ada Dedini – he became 
a part of one of the unexplainable and fecund joyous 
mysteries of Piracicaba. Pedro had an astonishing 
vitality, a quick mind, fertile intelligence. However, he 
was careless with everyday issues. This was where the 
figure of Narcisa, his wife and a faithful disciple of the 
“heroic Mamma” excelled. Narcisa provided Pedro 
with the rearguard for his successful venture into the 
Universe of industry.

Empire of sugar 
The expansion of the Ometto family, veritable 

sowers of sugar factories, was remarkable. Thus, at 
her death in 1941, “mamma” Caterina – who had 
become the “heroic nonna” – could contemplate the 
outcome of her 40 years of struggle and victory. Her 
children, grandchildren and great-grandchildren would 
transform the saga into a veritable empire of sugar, 
where Pedro had become the emperor, the King. 

The factories multiplied and the Ometto kept 
onward in their great journey. In the 1950-decade the 
daughter of Pedro and Narcisa, Isaltina (Isa) and her 
husband Celso Silveira Mello took over the command 
of the Costa Pinto Sugar Factory. New conquests, but 
also a new tragedy: the passing away of Celso. Another 
“heroic mamma” emerged, Isaltina, a widow with four 
children. That was when the pretty and vivacious young 
woman showed to all the strength of the Ometto blood, 
becoming the guardian of new combatants, her sons 
Rubens and Celso, aka Rubinho and Celsinho. 

usInA sAnTA HELEnA (década de 50)

usInA sAnTA BÁRBARA (década de 50)

The miracle of land and men (The ometto, sugar dynasty)
It all started with a simple but ambitious dream of survival. And 

hope. European farmhands, most of them Italian, came to Brazil fleeing 
the harshness of Europe by the end of the 19th Century and beginning 
of the 20th Century. At first, and for some time, they were mistreated 
and tormented, as though the farmers hadn’t yet understood that the 
immigrants were not recently freed Negro slaves. 

However, the more was demanded from them, more they persevered in 
their hopes. From farmhands, the turned into landowners. An Italian family 
in Piracicaba was a pioneer in search of such affirmation, little knowing that 
it was to become a milestone in the history of sugar in Brazil. They were the 
Ometto, who arrived in Brazil in 1887. The first was Girolamo and his family. 
Shortly afterwards he called his brother Antônio, married to Caterina. History 
was beginning. With struggle, pain, suffering. But with indomitable courage. 

At first, they worked as farmhands in Amparo. Later, Antônio and 
Caterina became farmhands in the Santa José farm, belonging to powerful 
landowner Colonel Juca Barbosa. For five years, they toiled on the fields, 
lucky in that their employer was an amiable and generous man. On July 
9, 1901, as though a prophecy of what was to befall other generations, 
Antônio died, leaving Caterina a widow with seven children. And she 
started the saga that turned her into the “heroic Mamma”.

Before Antônio’s death, his family had achieved a reasonable financial 
standing. But all that collapsed. Caterina, with her children, returned to the 
lands of Colonel Barbosa to work the coffee plantations and continue her 
desperate struggle for survival; she sewed, darned, cooked. Her two sons, 
Constante and Pedro, laboriously partook in all her activities. They had a 
dream, a family dream.

Five years later – saving, struggling –with guidance from Colonel 
Barbosa they managed to buy some land, six “alqueires” at the Água Santa 
Farm, which was being split up. It was a small Italian community. There 
began the big story of sugar in São Paulo. Its birthplace has a name: Sítio da 
Água Branca, on the boundary between Piracicaba and Limeira.

Os irmãos Ometto, Rubens e Celso

130 131



no SÉCuLo 21
Da pequena roça a grande empresa de porte internacional
Não apenas o Brasil, mas o Mundo, volta, hoje, os olhos para o arrojo e a audácia de 

um homem que tem as suas raízes plantadas no sonho da matriarca Caterina Ometto, a 
mulher que começou a vida dedicando-se à lavoura primária, vendendo frutas e verduras 
em sua carrocinha. Este homem é Rubens Ometto Silveira Mello (o segundo filho de Isa 
Ometto e do agrônomo Celso Silveira Mello, neto do todo poderoso e lendário Pedro 
Ometto), continuador da grande saga dos Ometto e atravessa os continentes numa 
parceria monumental com a gigante Shell. 

Poucas famílias, creio eu, viveram a saga dos Ometto, em grandes conflitos, em disputas 
sem fim, mas com determinação para impedir que o império iniciado com Caterina 
Ometto se diluísse. A obstinação de Rubinho se revelou sólida e, após conflitos e disputas 
familiares, a harmonia voltou, sendo ele o comandante dos novos tempos da Cosan, numa 
expansão verdadeiramente espetacular, agora culminando com a “joint venture” com a 
Shell. O menino de Piracicaba, nosso Rubinho, tornou-se um dos maiores e mais arrojados 
empresários do Brasil, com uma dimensão global que entre nós não tem paralelo.

Em Piracicaba, a Cosan, uma fusão das usinas Costa Pinto e Santa Bárbara, vive a 
herança de Caterina Ometto, umbilicalmente presa a essas raízes. No mundo, a Cosan 
caminha ao lado das grandes potências econômicas. Talvez, esse um século de lutas dos 
Ometto – da pequena roça a grande empresa de porte internacional – esteja inspirando o 
menino Rubinho, que ainda existe no grande empresário, a manter vivo o humanismo de 
seus ancestrais e da história de sua família.

In THE 21st CEnTuRY – From the small plot to large worldwide company
Today, not only Brazil but the whole World turns its eyes to the boldness and audacity of a man who has his roots 

planted in the dream of matriarch Caterina Ometto, a woman who started her life devoting herself to simple tillage 
and selling fruits and vegetables from a cart. That man is Rubens Ometto Silveira Mello (second son of Isa Ometto and 
agronomist Celso Silveira Mello, grandchildren of powerful and legendary Pedro Ometto), continuer of the great saga 
of the Ometto  and who expanded the monumental saga to other continents, in association with the giant Shell. 

Few families, I think, lived a saga like that of the Ometto, with great conflicts and endless disputes, but also 
with determination to prevent the empire started by Caterina Ometto from melting away. Rubinho’s tenacity 
proved to be solid, and after family conflicts and disputes, harmony returned and now he is commander of new 
times at Cosan, in a truly spectacular expansion currently culminating with Raízen, a joint venture with Shell. 
The boy from Piracicaba, our Rubinho, became one of the greatest and most daring entrepreneurs in Brazil, 
with a worldwide dimension unheard of among us.

In Piracicaba, Cosan, a merger of the Costa Pinto and Santa Bárbara plants, lives the legacy of Caterina 
Ometto, umbilically tied to those roots. Around the World, Cosan walks side by side with great economic 
powers. Perhaps this century of struggles for the Ometto – from a small plot of land to the large worldwide 
company – is inspiring the boy Rubinho who still lives within the big entrepreneur, to keep alive the humanism 
of his forebears and the history of his family.

RAÍZEn, RAIZ E EnERGIA
Maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional, com produção anual 

de cerca de 4 milhões de toneladas, e uma das cinco maiores empresas brasileiras em 
faturamento, a Raízen é resultado de uma joint venture que uniu parte dos negócios da Cosan 

e da Shell. Seu nome provém das palavras “raiz” e “energia”. As unidades de produção da Cosan 
foram passadas para o controle da nova empresa, que também assumiu os postos da marca 

Shell e Esso. A Raízen está entre os maiores produtores de etanol de cana-de-açúcar do mundo 
(com um volume anual de 2 bilhões de litros), emprega mais de 40 mil funcionários e tem 

escritórios administrativos em São Paulo, Rio de Janeiro e Piracicaba (foto).
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O autor deste livro sente-se constrangido em referir-se ao homem, ao 
gênio, ao mago João Bottene em tão poucas linhas. É como se fosse um 
desrespeito. Pois João Bottene é uma das mais fascinantes personalidades 
piracicabanas, por sua genialidade e capacidade de criação. 

Consciente desses limites, deixo, aqui, apenas um resumo do resumo 
tentando contar os feitos do grande homem. O pai, o italiano Pietro, criou uma 
oficina que se tornou lendária por seus inventos. João, desde criança, aprendeu 
com ele, revelando pendores extraordinários. Aos 17 anos, criava um veículo a 
que deu o nome de “locomóvel”, movido a vapor. A família, reconhecendo-lhe 
o talento, estimulou-o a desenvolvê-lo. E João Bottene nunca mais parou.

Com seus familiares, passou a dar atendimento aos vapores que aqui 
aportavam. Em seguida, começou a fabricá-los, tornando-se lendário o 
principal deles, o vapor “Prainha”. A partir de 1920, com o crescimento 
da frota de automóveis, João começou a dedicar-se ao conserto deles, 
substituindo peças importadas pelas de sua invenção. Em 1928, criou o 
revolucionário “Ford-29”, que era movido a álcool como combustível. Na 
década de 1930, dedicou-se à manutenção e reforma de locomotivas, 
passando, em seguida, a fabricá-las. A questão política – revoluções de 
1930/32 – coloca João Bottene em confronto com o poder ditatorial. É 
prejudicado e obrigado a fechar a fábrica. 

Em 1938, vende seu patrimônio a Pedro Morganti e torna-se gerente 
da nova empresa. O êxito é espetacular. Constrói trens para a Usina Monte 
Alegre e alcança o feito final: a primeira locomotiva a vapor do Brasil. 
Durante a II Guerra, com a falta de combustível, projetou geradores a 
gasogênio, adaptando-os em caminhões e automóveis da usina. Foi o 
idealizador do Aeroporto de Piracicaba. 

Essa história é um romance. Não pode caber, toda ela, numa declaração 
de amor. (Nota do Autor: sugerimos o estudo feito a respeito da vida e obra 
deste grande homem nos fascículos do Memorial de Piracicaba-2002/2003. 
Este, pois, é um pedido de desculpas).

joão Bottene, genius and mechanic wizard 

The author of this book feels embarrassed talking 

about the man, the genius, the wizard João Bottene 

in so few lines. It’s as if it were disrespectful. For João 

Bottene is one of the most fascinating of Piracicaban 

personalities, due to his geniality and creative ability. 

Aware of these limits I consign here just a summary 

of a summary, trying to retell the achievements of that 

great man. His father Pietro, an Italian, opened a machine 

shop that became legendary due to his inventions. 

From childhood, João learned with him and showed an 

extraordinary propensity for mechanics. At seventeen, he 

built a steam driven vehicle, which he named “locomovel”. 

The family, recognizing his talent, encouraged him to 

develop it. And from then on, João Bottene never stopped.

With the members of his family, he started servicing 

the steamboats that docked here. Then, he started building 

them, the main one among them, the steamboat “Prainha”, 

becoming legendary. From 1920 on, with the growth of the 

automobile fleet, João started to do repair work on them, 

replacing imported parts with parts invented by him. In 

1928, he constructed the revolutionary “29 Ford” that used 

alcohol as fuel. In the 1930 decade, he started servicing 

and repairing locomotives and later began building them. 

Political issues – the 1930 and 1932 revolutions – put João 

Bottene in confrontation with the dictatorial power. He was 

aggrieved and forced to close down his factory. 

In 1938, he sold his assets to Pedro Morganti and 

became manager of the new company. The success 

was outstanding. He built trains for the Monte Alegre 

Plant and reached his ultimate accomplishment: the 

first steam locomotive built in Brazil. During World War 

II, due to unavailability of fuel, he designed gazogene 

generators, adapting them to trucks and automobiles. 

He was the mastermind behind Piracicaba Airport. 

This story is a romance. It cannot be made to fit, 

the whole of it, in a declaration of love. (Author’s note: 

we suggest reading the study written on the life and 

work of this great man in the fascicles of “Memorial de 

Piracicaba - 2002/2003”. This is, therefore, an apology.)

JOÃO BOTTENE
Gênio e mago da mecânica

Carro motor a álcool

Barco feito por Bottene

Trem montado por Bottene

JuSTiçA CARiDoSA, CARiDADE JuSTA
Se – no passado – Lydia de Rezende, a Dona Lydia, foi considerada 

modelo e símbolo da “mulher brasileira”, Isaltina Ometto Silveira 
Mello, a Dona Isa, foi sua sucessora, modelo, símbolo e referencial 
da mulher piracicabana. Quem a conheceu jamais haverá de 
esquecê-la e, compulsivamente, haverá de contar quem foi, o que 
fez essa mulher com alma transparente, coração latejante e força 
heroica. Dona Isa não foi boazinha, mas mulher em busca de justiça 
e de generosidade. Ela, como poucas pessoas, viveu o preceito de 
Santo Agostinho: “justiça caridosa, caridade justa”.

Conheci Dona Isa aos meus 12, 13 anos, na Usina Tupinambá. 
Meu cunhado, já falecido, Rogério Chiarinelli – casado com minha 
amada irmã Marlene – levou-me a uma festinha de carnaval 
na usina, onde e quando ele – então radialista – iria fazer uma 
reportagem. Ele era amigo dessa figura ímpar e nobre que foi 
o dr. Celso Silveira Mello, o Malasca, marido de dona Isa. Nunca 
me esqueci: eu, pobrezinho, naquele reino da fartura que, no 
entanto, exalava e trescalava simplicidade, humildade, atributos 
de pessoas nobres. O Doutor Celso foi um dos principais ideólogos 
do desenvolvimento da indústria sucroalcooleira no Brasil. Sua 
simplicidade chegava a incomodar as pessoas. E ele podia expandir 
sua força, sua inteligência, seu caráter, pois – ao lado – tinha a 
companheira valente e generosa: Dona Isa.

Quando o Doutor Celso – inesperada e prematuramente – 
faleceu, lá estava Dona Isa – ainda jovem, com quatro filhos: Celso, 
Rubens, Celisa, Mara – com o peso do mundo nos ombros. Era – a 
união dela e do Doutor Celso – um amor dilacerante. E, sozinha, 
teria que responder por tudo: pelos filhos, pela família, pelo império 
industrial que surgira desde a saga épica de sua avó, também 
heroica, Caterina Ometto. Dona Isa foi o esteio, a âncora, o porto 
seguro dos filhos que – bebendo de sua força e das tradições da 
família – forjaram a Cosan e todo o novo império.

Não é, todavia, a Dona Isa apenas empresária que marcou a 
nossa história e nossos tempos. Ela jamais permitiu se revelassem 
suas obras não de simples benemerência, mas de uma profunda 
compaixão e de comovente solidariedade com os pequeninos. 
Onde houve dor, lá estava a mão invisível de Dona Isa auxiliando. 
Onde houve fome – especialmente a fome dos excluídos, que a 
angustiava – lá, também invisível, surgia o amparo de Dona Isa. E 
aos enfermos, aos sofridos, à cultura, aos angustiados, aos amigos 
que a veneravam. Nunca se saberá quanto, em apoio material, 
Dona Isa despendeu com os necessitados. Mas o principal não foi o 
quanto ela deu e doou de seu patrimônio físico e, sim, o que ela deu 
de si mesma – de seu coração, de sua solidariedade humana – o que 
distribuiu de seu patrimônio moral.

Há alguns anos, ao entrevistá-la, propus-lhe discorresse sobre 
um tema: “Pedro Ometto, meu pai”. Ele foi o Rei do Açúcar. Dona 
Isa recusou-se e me advertiu: “Ele foi grande porque teve minha 
mãe Narcisa ao lado e como retaguarda”. E propôs contar se o título 
fosse mudado: “Narcisa, minha mãe!” Assim aconteceu e revelada 
foi a epopeia de uma família. Certa vez, Celsinho, seu filho, me disse 
o que resume tudo: “Eu tive uma mãe”. Não foi apenas ele. Nem 
apenas o Rubinho, a Celisa, a Mara. Piracicaba teve, em Dona Isa – a 
Senhora Isaltina Ometto Silveira Mello – uma grande mãe.

Borboleta Azul, avião Piper Cub J3, pioneiro a voar com álcool

Primeira locomotiva a vapor construída no Brasil Segunda locomotiva montada por Bottene
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Piracicaba ainda não avaliou a importância de grandes vultos que, durante o Império e o 
início da República, engrandeceram esta terra. Os barões de Serra Negra e de Rezende estão 
entre eles, ao lado de Luiz de Queiroz. O Engenho Central – com sua arquitetura majestosa, 
como que pairando sobre as águas do rio – é uma das obras do Barão de Rezende. 

Autorizado a funcionar,  por decreto imperial de D. Pedro II, em 1881, a grande obra se tornou 
famosa em todo o Brasil. Todo o sofisticado maquinário veio da França. E, em  1882, entrava 
em funcionamento e, poucos anos depois, já como propriedade da Sucrérie Bresiliennes, 
tornava-se a mais importante produtora de açúcar do País. Vendido, em 1970, a Adolpho da 
Silva Gordo, o Engenho Central encerrou suas atividades em 1974.

No Engenho, produziram-se, também, os então famosos uísque Park Lane e o conhaque 
Napoleón. Com o prefeito João Herrmann Neto, teve início a sua aquisição pela Prefeitura 
Municipal. Ao se transformar num dos principais centros culturais de Piracicaba, o majestoso 
Engenho Central assemelha-se a uma catedral abrindo os braços para o rio Piracicaba. Em 
cada tijolo seu, há um pedaço de história. Nele, Piracicaba se imortaliza.

Engenho Central (Central sugar Factory), the Baron of Rezende’s gift
Piracicaba hasn’t yet evaluated the importance of great personalities who, during the Empire and beginning 

of the Republic, brought greatness to this land. The Barons of Serra Negra and Rezende are among them, along 
with Luiz de Queiroz. The Engenho Central – with its majestic architecture, as though hovering over the waters of 
the river – is a work of the Baron of Rezende.  Authorized to operate in 1881 by Imperial Decree of D. Pedro II, the 
great enterprise became famous throughout Brazil. All the sophisticated machinery came from France. It started 
production in 1882 and a few years later, by then belonging to Sucrérie Bresiliennes, was the most important 
sugar factory in Brazil. Sold to Adolpho da Silva Gordo in 1970, it closed down in 1974.

The then famous Park Lane whisky and Napoleón cognac were also produced in the Engenho. Its acquisition 
by the Municipality began with Mayor João Herrmann Neto. Turned into one of the main cultural centers in 
Piracicaba, the majestic Engenho Central resembles a cathedral opening its arms to the Piracicaba River. In every 
one of its bricks, there is a piece of history. In it, Piracicaba becomes immortal.

Engenho Central, presente do Barão de Rezende

BARÃo DE sERRA nEGRA E sEus 6 FILHos 
Sentados: Dr. João Batista da Rocha Conceição e 

Barão de Serra Negra; em pé: Julio Conceição, Dr. 
Manoel Ernesto Conceição, Dr. Francisco Conceição, 

Dr. Antonio Augusto Conceição e José Conceição

BARÃo DE sERRA nEGRA, o BEM AMADo
Nascido em Piracicaba (1822) – quando ainda  
Constituição – Francisco José da Conceição 
foi uma das mais importantes personalidades 
na história do município. De família de 
abastados fazendeiros, Francisco José iniciou 
suas atividades, quando moço, com loja 
de armarinhos e ferragens, incluindo um 
armazém na Rua do Porto.
Dono de imensas propriedades agrícolas 
canavieiras e cafeeiras no Estado de São 
Paulo – herdando, também, grande fazenda 
em Rio das Pedras – exerceu forte influência 
econômica, política e social em nossa cidade. 
Recebeu o título de Barão de Serra Negra das 
mãos do Imperador Pedro II. Foi fundador 
do Banco de Piracicaba, responsável pela 
consolidação da Santa Casa, pela construção 
do Hospício dos Alienados e de outras grandes 
obras de benemerência. 
Seus filhos casaram-se com pessoas de 
destaque na história de São Paulo,  unindo-
se às famílias do Barão de Rezende, do 
Conselheiro Costa Pinto, do Conselheiro 
Antônio Prado (então governador de São 
Paulo), de Luiz de Queiroz. A Chácara Nazareth 
foi propriedade da família Conceição. Morreu 
em 1900, sendo sepultado em sua fazenda de 
Rio das Pedras, pranteado por uma multidão 
de admiradores, com  imigrantes italianos 
carregando-lhe o caixão. 
Foi chamado, pelo historiador Roberto Capri 
(1914), de “glória piracicabana”. 
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Se a Rua do Porto é o umbigo de 
Piracicaba – ao lado da qual correram 
nossas águas batismais e novas correntes 
abençoam-nos a cada dia – há, nessa rua, 
um lugarzinho especial que aquenta a 
alma deste contador de histórias. É lá, 
onde estão – ainda hoje – as duas imensas 
chaminés que, parecendo solitárias, são, 
na verdade, vigias de uma herança.

Naquele lugar, está, também, parte da 
história de minha família. E, portanto, de 
minha infância. Aquelas chaminés – com 
o nome de meu tio, Elias Cecílio – são 
reminiscências da Cerâmica São Paulo, 
da olaria que nos encantava. Era aventura 
do cotidiano sair correndo das águas do 
rio, à frente do Largo dos Pescadores, e 
correr até a cerâmica, onde rolávamos na 
lama. E, depois, voltar correndo para nos 
banharmos novamente na nossa bacia 
de água corrente.

Sair de lá, levado por carrocinha 
com burro ou cavalo, e ir comprar pão 
feito em casa no sítio dos Soledade, em 
Pau d´Alhinho, era aventura fascinante. 
Para retornar, a referência eram as duas 
chaminés. Eram sinais de segurança. Hoje, 
altivas, tornaram-se testemunhas do bem 
querer de um povo às suas raízes. A mim, 
elas confortam, sedimentando lembranças. 

Chimneys, safety marker posts 
Whereas the Port Street is Piracicaba’s navel – by whose side our baptismal waters flowed 

and new currents bless us every day – there is, on that street, a special small place that 
warms the heart of this storyteller. Still today, there are two huge chimneys, which although 
seemingly lonely, are in fact guardians of a heritage.

In that place also lays a part of the history of my family. Therefore, of my childhood. Those 
chimneys – with the name of my uncle Elias Cecílio on them – are remains of the Cerâmica 
São Paulo (São Paulo tilery), brickyard that charmed us. Rushing out of the river waters at 
Fishermen Square, running to the tilery and flinging ourselves into the mud was an everyday 
adventure. Then, rushing back to bathe again in our running water basin.

Getting out of there by mule or horse-drawn cart to buy homemade bread at Sítio 
Soledade in Pau d´Alhinho was a fascinating adventure. To get back, our reference were the 
twin chimneys. They were safety posts. Today, they became haughty witnesses of the love of 
a people for its roots. To me, they are comforting remembrances. 

Chaminés, sinais de segurança
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Nos anos 70, o Brasil pulsava em ritmo de euforia. Era o auge do “ milagre 
econômico”. E os ecos da vitória da Seleção Brasileira, no México – tornando-se 
tricampeã do mundo – alegravam ainda mais a nossa gente. Orgulhávamo-nos do 
“Brasil Grande”, de um desenvolvimento contagiante. O governo federal alimentava as 
expectativas de um crescimento monumental na siderurgia, metalurgia, mineração, 
habitação. Havia confiança. E esperança. 

Piracicaba não fugiu a esse contexto. Pelo contrário, o dinamismo empresarial de 
nossa gente acelerou-se. E um desafio novo – trazido por dúvidas e tristezas  – tomou 
conta da população: em fevereiro de 1970, morreu Mário Dedini, o “Capitão da Indústria 
Piracicabana”. O vazio ampliou-se, pois era o grande líder que se ia, quando a cidade 
começou a questionar se, realmente, as bruxas existiam. Pois, antes de Mário Dedini, o 
município fora esvaziado de outras lideranças importantes: morte do prefeito Luciano 
Guidotti, cassação política do prefeito Salgot Castillon, falecimento de personalidades 
atuantes como João Guidotti, Jorge Antônio Angeli, Guerino Trevisan. 

Salgot Castillon, em seu breve período como prefeito, insistira em ampliar 
os horizontes industriais de Piracicaba. Também ele estava impregnado do 
desenvolvimentismo que agitava o Brasil e da “interiorização do desenvolvimento” 
que despertava o Estado de São Paulo. Salgot iniciava estudos para a criação de um 
Distrito Industrial. E, após a sua cassação, o sucessor, Cássio Paschoal Padovani, hesitou 
mas foi estimulado a dar sequência àquele projeto. Foi quando começaram a surgir 
rumores de uma possível – mas ainda improvável – vinda de uma poderosa empresa 
multinacional. Era a Caterpillar. Mas isso parecia um sonho quase impossível. 

Piracicaba era, na verdade, um já fervilhante centro industrial, com profundos 
olhares à agricultura, mas com um notável desenvolvimento na siderurgia e 
metalurgia. Mário Dedini fincara raízes. E a iniciativa de descendentes de italianos 
acompanhou-lhe as convicções visionárias. Eram os Ometto, os Morganti, os Romano, 
os D´Abronzo, os Ferraciú, os Gobbin, pequenos e médios empresários com suas 
usinas, fábricas, indústrias. Podia-se acreditar numa “grande família”, mesmo porque, 
na realidade, todas elas eram empresas familiares. Piracicaba, por seus empresários, 
envaidecia-se de suas raízes locais. Mesmo com a imigração estrangeira – de 
italianos, árabes, espanhóis, “et alii” – já havia uma “caipiracicabanidade.”

Por isso mesmo, a ideia de um Distrito Industrial que se abrisse a novas empresas – 
especialmente estrangeiras – dividia a coletividade. Mesmo os grandes empresários 
tinham lá duas dúvidas. E angústias. E a Caterpillar? Como seria isso? A maioria do 
povo, porém, sentia orgulho e nutria-se de entusiasmo esperançoso. 

Com a Caterpillar, um novo tempo

Vamos trocar a enxada pelo arado“ ”Carlos Botelho 
(Secretário da Agricultura de São Paulo, no início do Século 20,

 quando se instalou a Escola Agrícola, futura ESALQ)

Máquina de cortar cana, década de 50Colheita de algodão, década de 10 Motoniveladora Cat® 12E, o 1º produto feito pela Caterpillar no Brasil, em 1960

With Caterpillar, a new time
In the seventies, Brazil pulsated to a euphoric rhythm. 

Those were the heydays of the “economic miracle”. The 
echoes of the Brazilian National Team’s win in Mexico – 
thus becoming three-time world champion – heartened 
our people even more. We were proud of the “Big Brazil”, 
for its contagious development. The federal government 
fueled expectations for a monumental growth in 
ironworks, metallurgy, mining and housing. There was 
confidence.  And hope. 

Piracicaba didn’t escape this context. On the contrary, the 
entrepreneurial dynamism of our people accelerated. And a 
new challenge – brought by doubts and sadness – fell on the 
population: in February 1970 Mário Dedini, the “Captain of 
Piracicaban Industry” passed away. The void expanded, for the 
great leader disappeared at a time the population was asking 
themselves if witches actually existed. For before Mário Dedini, 
the city had already lost other important leaders: the death of 
Mayor Luciano Guidotti, the political impeachment of Mayor 
Salgot Castillon, the deaths of active personalities such as João 
Guidotti, Jorge Antônio Angeli and Guerino Trevisan. 

Salgot Castillon, in his short term as Mayor, had insisted 
in broadening Piracicaba’s industrial horizons. He, too, had 
the development mentality that was stirring in Brazil and the 
“interiorization of develoment” that was awakening in the 
State of São Paulo. Salgot started the studies for implementing 
an Industrial District. After his impeachment, his successor 
Cássio Paschoal Padovani hesitated, but was encouraged to 
proceed with the project. That was when rumors begun to 
surface of a possible – but improbable – arrival of a powerful 
multinational industry. It was Caterpillar. However, that 
seemed an almost impossible dream. 

Actually, Piracicaba already was a bustling industrial 
center, deeply engaged with agriculture but with a 
noteworthy development in ironworks and metallurgy. 
Mário Dedini had planted roots. And the initiatives 
of descendants of Italians accompanied his visionary 
convictions. Those were the Ometto, Morganti, Romano, 
D´Abronzo, Ferraciú, Gobbin, small and medium 
businessmen with their sugar factories, plants and 
industries. One could believe in a “big family”, for in fact, all 
were family-controlled businesses. Piracicaba was proud 
of the local roots of its businesspersons. Even with all the 
foreign immigration – Italians, Arabs, Spaniards, others – 
there already was a “caipiracicabanidade.”

Exactly for that reason, the idea of an Industrial District 
that would be open to new companies – in special foreign 
ones – divided the collectivity. Even great entrepreneurs 
had their doubts. And anguishes. Caterpillar? How would 
that be? Most of the people, however, were proud and full 
of hopeful excitement.
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o MAIoR CAMInHÃo Do MunDo
É da Caterpillar o primeiro título de maior 

caminhão do mundo: o 797B, modelo fora-
de-estrada (off-higway) para mineiração 
da classe ultra. Com 623.690 kg, o veículo 
fabricado nos Estados Unidos tem 7,6 
metros de altura vazio (que pode passar 
dos 15 metros em operação), 14,5 metros 
de comprimento, 9,8 metros de largura e 
capacidade de carga útil de incríveis 345 
toneladas métricas. 

O gigante é puxado por um motor diesel 
série 3524B de 24 cilindros (dois blocos) e 
sistema de injeção eletrônica, com potência 
máxima de 3.550 cavalos-força, e capacidade 
de combustível de 6.814 litros.

A transmissão, também considerada a 
maior a equipar um caminhão, tem sete 
velocidades mais a ré, e o pneu tem 4 metros 
de altura. Para se ter uma ideia, o 797 é tão 
grande que não pode rodar em nenhuma 
estrada. Ou seja, tem que ser montado no 
próprio local onde irá operar. Para facilitar 
o trabalho do operador, conta com direção 
hidráulica. A produção do primeiro 797 
começou em 1998, evoluindo até chegar no 
modelo atual, que é o 797F.

Se poucas pessoas conhecem o maior 
caminhão do mundo, uma minoria sabe que 
um deles opera aqui mesmo, no Brasil, numa 
jazida de minérios, localizada na Serra dos 
Carajás, no Pará. Considerada a maior jazida 
a céu aberto do mundo, nada mais justo do 
que poder contar com os serviços do maior 
caminhão do mundo para transportes.

O prefeito Cássio Padovani – conhecido como “calabrês”, homem decidido, enérgico – não 
aceitou maiores discussões e acelerou os estudos para conquistar a Caterpillar. Assessorou-
se de um homem de grandes relações nacionais e internacionais, Geraldo Quartim Barbosa 
– diretor da Companhia City – que o ajudou a formar o Conselho Municipal de Expansão e 
Desenvolvimento Industrial (COMEDI). Quartim Barbosa tinha vínculos estreitos com Adolpho 
da Silva Gordo – de família piracicabana, que fora secretário da Fazenda do Governador 
Adhemar de Barros – o novo proprietário de Monte Alegre e do Engenho Central. Instalava-
se, assim, um outro centro de poder, formado pela sociedade civil piracicabana. 

Mas, existem mesmo as bruxas? Piracicaba começou quase a acreditar nisso. Pois, em 
meio a toda aquela ebulição, o prefeito Cássio Paschoal Padovani também faleceu, vítima 
de problemas cardiológicos. E seu sucessor seria o presidente da Câmara Municipal, um  ex-
funcionário da Usina Monte Alegre, Homero Paes Athayde. Quase que imediatamente, o 
prefeito Homero foi estimulado a prosseguir com os projetos desenvolvimentistas de seus 
antecessores. E o sonho de convencer a Caterpillar a implantar-se em Piracicaba aumentou. 

O mandato de Homero Athayde, no entanto, chegava ao fim. Mas a quase obsessão para 
conquistar a Caterpillar animava a população, as lideranças. E isso, finalmente, ocorreu, quando 
– nas eleições para suceder o prefeito improvisado – foi vencedor um jovem engenheiro, 
Adilson Benedito Maluf – com as cores do MDB, mas sem ter ideologia política. Inexperiente, 
mas cheio de entusiasmo e vigor, Adilson Maluf instalou o Distrito Industrial, passou a manter 
contatos com a Caterpillar, tendo Geraldo Quartim Barbosa como seu principal orientador. E 
uma personalidade nova: o reverendo Richard Edward Senn – metodista, estadunidense – que 
assumira a Direção Geral das faculdades do Colégio Piracicabano e que tinha um outro sonho, 
também imenso: a criação da Universidade Metodista de Piracicaba. 

Estávamos em 1973. Piracicaba expandia-se em direção ao distrito de Santa Terezinha, em 
direção a Águas e à cidade de São Pedro. Indústrias de grande porte já estavam instaladas na 
região: Klabin, Butilamil, Agave Industrial, Pirapel, Papel Independência, entre outras. Mas o 
novo Distrito Industrial – aprovado pela Câmara Municipal – foi criado em antigas terras da 
Usina Monte Alegre, num acordo com Adolpho da Silva Gordo, na região do Distrito de Tupi. 

O prefeito Adilson Maluf e o empresário Quartim Barbosa – autorizados pela Câmara Municipal – 
viajaram a Peoria, Illinois (EUA), sede da Caterpillar. E, lá, conversaram, negociaram, apresentaram as 
vantagens que Piracicaba oferecia à poderosa empresa. Finalmente, a Caterpillar aceitou e Piracicaba 
exultou. A grande empresa adquiria – no recém instalado Distrito Industrial – 400 hectares de terra, 
a sua maior aquisição fora dos Estados Unidos. Começava a nova revolução industrial de Piracicaba. 

A conquista de um Distrito Industrial

The conquest of a new Industrial District
Mayor Cássio Padovani – aka “calabrês” (Italian from Calabria), a determined and forceful man – didn’t accept great 

discussions and accelerated the studies for winning Caterpillar over. He took as adviser a man with significant domestic and 
international relations, Geraldo Quartim Barbosa, diretor of the City Company, who helped him in setting up the  Municipal 
Council for Industrial Expansion and Development – COMEDI. Quartim Barbosa had strong ties with Adolpho da Silva Gordo 
– heir of a Piracicaban Family and former Secretary of the Treasury of Governor Adhemar de Barros – the new owner of Monte 
Alegre and Engenho Central. Thus, a new power center was established, made up of the Piracicaban civil society. 

But do witches really exist? Piracicaba almost started to believe it. For, amid all the bustle and excitement, Mayor Cássio 
Paschoal Padovani also died, due to heart issues. His successor was the chairman of the Town Council, Homero Paes Athayde, 
a former employee of the Monte Alegre Factory. Almost at once Mayor Homero was encouraged to carry on the development 
projects of his predecessors. And the dream of enticing Caterpillar into coming to Piracicaba increased. 

Homero Athayde’s tenure was nearing its end. However, an almost-obsession to win Caterpillar over encouraged the 
population, the leaders. And, at long last, it did happen, when – in the elections held in order to replace the makeshift mayor 
– the elected was an young engineer, Adilson Benedito Maluf – under the colors of the MDB but devoid of political ideology. 
Without experience but full of enthusiasm and energy, Adilson Maluf opened the Industrial District, with Geraldo Quartim 
Barbosa as his main advisor. And a new personality emerged: the Reverend Richard Edward Senn – Methodist, American – 
who had taken over General Directorship of the colleges of Colégio Piracicabano and who had another dream, also huge: 
creation of the Methodist University of Piracicaba. 

We were in 1973. Piracicaba was expanding toward the Santa Terezinha borough, toward Águas and São Pedro City. 
Large-sized industries were already installed in the region: Klabin, Butilamil, Agave Industrial, Pirapel, Papel Independência 
and others. The new Industrial District – sanctioned by the City Council – was opened on lands of the old Monte Alegre Factory 
in the Tupi District region, by agreement with Adolpho da Silva Gordo. 

Mayor Adilson Maluf and businessman Quartim Barbosa – with authorization of the City Council – travelled to Peoria, 
Illinois (USA), to the headquarters of Caterpillar. There they talked, negotiated, described the advantages Piracicaba 
offered to the powerful company. At last, Caterpillar agreed and Piracicaba rejoiced. The great company bought – in the 
newly opened Industrial District – 400 hectares (1 hectare = 10,000m2) of land, its largest acquisition outside the United 
States. A new industrial revolution was about to begin in Piracicaba. 

PIRACICABA, o xV E A CATERPILLAR
Sabem, aquele ditado popular: “Quem beija meu 
filho me adoça a boca?” Pois é. Aconteceu com 
a Caterpillar e Piracicaba. Ao se instalar, ainda 
bebezinho, despertou alegria de uns, expectativas 
de outros, na eterna dúvida caipira do “ver para 
crer”. Ela engatinhou, começou a andar, teve a sua 
meninice que despertou gostosuras na população. 
Ao chegar à adolescência, impôs-se com rebeldia, 
mostrando aquilo a que viera. 
O caipiracicabano acendeu o cigarro de palha, 
tomou da viola, ficou orgulhoso, aproximou-se 
dela e chamou-a pelo apelido carinhoso,  CAT.  
Então, ela cresceu, amadureceu, tornando-se 
exuberante mulher. E distribuiu, em abundância, 
a sua generosidade em todas as áreas da cidade, 
na cultura, na preservação ambiental, em atenções 
sociais. De repente, sem pedir licença, a Caterpillar 
resolveu abraçar o grande amor, a grande paixão 
de Piracicaba: o Esporte Clube XV de Novembro, o 
pobrezinho, mas glorioso, “Nhô Quim”. Pareceu a 
história da Dama e o Vagabundo, amor indissolúvel. 
A Caterpillar, agasalhando e abraçando o XV,  passou 
a integrar a mais vibrante fraternidade piracicabana, 
a dos “quinzistas”. Mais do que ser respeitada, 
admirada, mais do que despertar o nosso orgulho 
– ela é, agora, bem-amada. Pois desfralda bandeiras 
alvinegras, torce nas arquibancadas e nas gerais, 
grita gol até ficar rouca. Ela, a CAT, “é nóis”.

Motoniveladora Cat® 140M produzida em Piracicaba

RAÍZEn CEDE ÁREA PARA o CT Do xV
A Raízen, empresa líder em energia renovável no 
Brasil, também mantém forte vínculo com o XV 
de Piracicaba. Além de marcar presença na camisa 
quinzista, a empresa resolveu ceder a área dos campos 
de futebol da Usina Santa Helena, em Saltinho, para 
ser o centro de treinamento fixo do Nhô Quim a partir 
do Paulistão de 2015. A parceria da Raízen com o XV 
iniciou-se em 2011, data em que foi criada (uma união 
da Cosan com a Shell aqui no Brasil), e, de lá pra cá, 
mantém sua fidelidade ao clube durante três gestões 
administrativas consecutivas: a de Luís Roberto 
Beltrame, de Celso Christofoletti e a de Rodrigo 
Campos Boaventura. Vale destacar que a parceira 
entre a Cosan e o XV existe há mais de 30 anos.
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A visão de Carlos Botelho – epigrafe deste capítulo – 
materializou-se com a vinda da Caterpillar a Piracicaba, com a 
sua presença transformadora no município. Realmente, “a enxada 
foi substituída pelo arado” e este por máquinas exuberantes, por 
tecnologias arrojadas, por uma visão de presente e futuro com 
que a Caterpillar impregnou Piracicaba. 

Prazerosamente, os piracicabanos podem orgulhar-se de, com 
a empresa com sede em Peoria, nos Estados Unidos, Piracicaba ter-
se globalizado ainda mais. A Caterpillar tornou-se parte de nosso 
cotidiano, trazendo contribuições notáveis à nossa já notável 
história. Não apenas com sua ciência e tecnologia, mas com uma 
participação comunitária exemplar, paradigmaticamente. 

A CAT – como se tornou conhecida, num compasso binário 
das batidas do coração – foi a pioneira no respeito ao meio 
ambiente, com sua estação de tratamento de efluentes industriais 
e sanitários. O Rio Piracicaba rendeu-lhe graças e a acolheu como 
mais uma de suas queridas. 

Suas lições de cidadania e de respeito aos direitos – em 
especial aos direitos humanos – tornaram-se visíveis, palpáveis, 
na promoção de seus empregados e familiares, também com 
seus programas de responsabilidade social para promover a 
sustentabilidade  local. A Caterpillar figura há 8 anos consecutivos 
como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 
Em Piracicaba, conta com mais de cinco mil funcionários, 
entre diretos e terceirizados. A unidade piracicabana – já 
caipiracicabana por sua inclusão nas tradições da nossa terra – 
gera produtos de ponta ao mercado, tornando-se fundamental 
na geração de impostos, renda e trabalho. 

O piracicabano – que viu, nestes quase 250 anos – a 
preciosidade da integração entre os que estão e os que chegam 
mal se lembram de que a Caterpillar está apenas há 38 anos 
em Piracicaba. Para nós, há o orgulho, a vaidade, a satisfação de 
proclamar: “A Caterpillar é nossa!” . De Piracicaba. 

   A Caterpillar é nossa!

Caterpillar is ours!  
Carlos Botelho’s vision – epigraph of this chapter – came into being with the arrival of Caterpillar to Piracicaba, with its transforming presence in the municipality. In truth, “the 

hoe was replaced by the plow”, and the plow by lush machines and bold technologies, a vision of present and future with which Caterpillar impregnated Piracicaba. 
Piracicabans can be proud, for with the company born in Peoria, USA, Piracicaba became even more global. Caterpillar became a part of our everyday, bringing remarkable 

contributions to our already remarkable history. Not only with its science and technology, but through an exemplary, paradigmatic participation in community 
CAT – as it became known in a binary compass of heartbeats – pioneered respect for the environment with its industrial and sanitary effluents treatment facility. Piracicaba 

River said his heartiest thanks and welcomed it as one of its dearest. 
Its lessons of citizenship and respect for rights – in special human rights – became visible, palpable, through promotion of its employees and their families, as well as its social 

responsibility programs aiming at promoting local sustainability. For eight years in a row now, Caterpillar has been chosen one of the best companies for working in Brazil. 
In Piracicaba, it has almost seven thousand employees between direct and outsourced employees. The Piracicaban facility – already “caipiracicaban” due to its inclusion in the 

traditions of our land – produces state-of-the-art products for the market and is fundamental in the generation of taxes, income and work. 
Piracicabans, who in these almost 250 years saw the preciousness of integration between those who already are here and those who arrive, almost don’t remember that 

Caterpillar has been in Piracicaba for only 38 years. To us, there is pride, vanity and satisfaction in proclaiming: “Caterpillar is ours!”. Of Piracicaba.

CATERPILLAR: 60 Anos DE BRAsIL

Em 2014, a Caterpillar, líder mundial em seu segmento, 
celebrou 60 anos de instalação, no Brasil, sendo 38 deles em 
Piracicaba. A empresa trouxe para o Brasil novos conceitos 
de produção e tecnologia e aprimorou aqui, com ajuda dos 
piracicabanos, dos paulistas em geral e dos demais brasileiros, 
produtos e serviços que ajudaram a construir o País.

    O respeito ao meio ambiente pode ser comprovado em nossa fábrica de 
Piracicaba, onde está instalada uma eficiente estação de tratamento de efluentes 
industriais e sanitários. Boa parte da água consumida é reciclada e a parte 
descartada é devolvida ao Rio Piracicaba completamente limpa

“ 
”Odair Renosto, presidente da Caterpillar Brasil

Assinatura da compra do terreno - passeata comemorativa em 1974
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Deus, antes de mais nada, é também artista, artesão de obras primas que 
compõem a natureza. Mas, ao criar a natureza piracicabana, Deus exagerou 
e superou-se. E a colocou em molduras que enquadram um microcosmo do 
grande mundo. A obra de Deus, em Piracicaba, deslumbra de cores, de harmonia, 
de águas, de matas, de sons. As cores e gorjeios de nossos pássaros são outras de 
tantas bênçãos que recebemos. 

Em 1860, o diplomata e navegador suíço, Barão de Tschuldi, conhecendo 
a então pequenina cidade – “com aspecto de extensa aldeia” – não se conteve 
e se manifestou, assegurando “jamais ter visto em parte alguma do Brasil, 
verde tão substancial e exuberante como ali, impressão sem dúvida produzida 
pelo contraste da cor vermelha do solo, com o verde realmente intenso da 
vegetação.” 

Era a morada de nossos pássaros. E os fotógrafos Davi Negri, Fabrice 
Desmonds e Lucas Longo, com o apoio do SENAC, fizeram um extraordinário 
levantamento desse pedacinho da obra divina, publicando o livro “Nosso rio, 
nossas aves: às margens do Piracicaba”. Reproduzimos, aqui, algumas dessas 
obras primas captadas pelos fotógrafos que, ouvindo os gorjeios, capturaram 
as cores e a delicadeza dessas preciosidades piracicabanas. 

Aves que “aqui gorjeiam”. E fascinam.

Birds that “trill here”. And, fascinate.
God, first and foremost, is also an artist, a craftsman of masterpieces that make up 

Nature. However, when creating Piracicaban Nature, God overacted and outdid Himself. And 
framed it in a way that reflects a micro cosmos of the great World. God’s work in Piracicaba 
dazzles with colors, harmony, waters, woods, sounds. The colors and trilling of our birds are 
further blessings we have received. 

In 1860, Swiss diplomat and navigator the Baron of Tschuldi, visiting the then tiny town 
– “looking like a large village” – couldn’t help himself and stated that “never he had seen, 
anywhere in Brazil, such lush and exuberant green as there, doubtlessly an impression 
caused by the contrast of the red soil with the truly deep green of the vegetation.” 

It was the dwelling place of our birds.  And photographers Davi Negri, Fabrice Desmonds 
and Lucas Longo, with support from SENAC, did an extraordinary survey of this little piece 
of divine work, publishing a book: “Our river, our birds; on the banks of Piracicaba”. We 
reproduce here some of those masterpieces captured by those photographers who, while 
listening to the trilling, captured the colors and delicacy of those Piracicaban preciosities. 
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Suiriri-comum (Tyrannus melancholicus)
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Olho os céus de minha terra e os vejo fazendo cirandas no ar. Alegres, coloridos, inocentes, parecem anjinhos brincando de esconde-esconde. Dançam, bailam, pousam nas árvores, ciscam o chão. Suas cores misturam-se às das plantas, das flores, das árvores. E – numa magia inexplicável – não sei dizer se são avezinhas, se  flores, se borboletas. Mas o remorso retorna. E entristeço.Eu sei que “as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como 

lá”. Pois, aqui, o gorjeio delas é mais cristalino, mais alegre, mais feliz, de doçuras e harmonia tranquilizantes. Ouço-as gorjear na claraboia de minha sala, ao lado de onde escrevo, à minha janela como se querendo despertar-me ou embalar-me. E o remorso retorna. E entristeço.Pois, nos meus seis anos de idade, matei um passarinho. Eu, matador. Com o estilingue, apanhei a pedrinha e atirei-a a esmo, querendo apenas brincar. 

“Mea culpa, mea maxima culpa...”

Lavadeira-mascarada  (Fluvicola nengeta) Periquito-do-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) Tesourinha-do-brejo (Gubernetes yetapa) Carcará (Caracara plancus)
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Beija-flor-dourado (hylocharis chrysura) Coleirinha (Sporophila  caerulescens) Pernalonga (himantopus melanurus) Beija-flôr-de-banda-branca (Amazilia versicolor)
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Suas cores misturam-se às das plantas, das flores, 
das árvores. E – numa magia inexplicável – não 
sei dizer se são avezinhas, se flores, se borboletas“ 

”Cecílio Elias Netto
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Andorinha-de-sobre-branco (Tachycineta leucorrhoa) Aratinga-de-bando (Aratinga leucophthalma)Curutié (Certhiaxis cinnamomeus)

Irerê  (Dendrocygna viduata) Bico-de-lacre (Estrilda astrild)Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus)

Nada eu queria atingir. Mas atingi. Vi o peito da avezinha sangrar. Enlouquecido de dor e de desespero, clamei por minha mãe. E ela veio correndo, vendo-me ajoelhado, com a avezinha nas mãos, chorando. Ela tentou consolar-me, não o conseguiu. E – numa liturgia dolorosa – ajudou-me a colocar o passarinho numa caixa de sapato, sepultando-o num pedacinho de chão. Com um graveto, fiz-lhe uma cruz 

na tentativa de abençoá-lo. Ou de pedir-lhe perdão. Por isso, amo as avezinhas de minha terra com coração de pedinte, doído coração machucado. Louvo-os, quero abraçá-los, tento acariciá-los, sonho em voar ao lado deles. Ainda agora, quero ser como eles, uma avezinha do céu. Amando-os, espero ser perdoado pelo crime de infância. “Mea culpa, mea máxima culpa...”
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Piracicaba – por sua excelência cultural e artística – foi chamada de “A Florença Brasileira”. As artes piracicabanas foram 
marcadas por um patrono que alcançou admiração e respeito nacionais, Miguel Arcanjo Benício Dutra, o Miguelzinho. 

A figura de Miguelzinho Dutra – considerado um dos pais da pintura brasileira – tornou-se mítica no Brasil. Pintor, 
escultor, músico, homem de mil habilidades, Miguelzinho organizou o primeiro museu de que se tem conhecimento no 
país, um museu sacro e outro ornitológico. Em sua própria casa. Seus filhos e netos herdaram-lhe a veia artística e tornaram-
se artistas plásticos de renome internacional: Alípio, Antônio de Pádua, Archimedes, Joaquim, João, Luiz, todos Dutra, 
vencedores de concursos nacionais e internacionais. A partir dos Dutra, Piracicaba se tornou, então, a Meca dos pintores, 
destacando-se a presença constante, na Cidade, do notável Almeida Júnior, que seria vítima de um crime passional.

Na música, compositores como Erotides de Campos, Carlos Brasiliense e a criação do orfeão brasileiro por Fabiano 
Losano encantavam o Brasil. Os barões do café – buscando requintes – apoiaram artistas e celebravam suas obras. Foi 
uma época de explosão artística e  cultural. E, também, na educação. O ensino público do Estado de São Paulo – quando 
Prudente de Moraes assumiu a presidência da Província (governo do Estado) – foi inspirado na pedagogia adotada por 
Martha Watts no Colégio Piracicabano. Para isso, o então Secretário da Educação paulista, Caetano de Campos, fez um 
estágio naquele colégio para conhecer o método. E, por indicação de Martha Watts, promoveu-se a vinda, dos Estados 
Unidos, da educadora Miss Brown, que assessorou Caetano de Campos a realizar a reforma que adotou o seu nome.

Nas décadas de 1920/30, o jornal “O Estado de São Paulo” teve a sua redação formada por intelectuais piracicabanos, 
como Sud Mennucci, Thales de Andrade, Mário Neme, Breno da Silveira, Marcelino Ritter e outros. Monteiro Lobato dizia, 
galhofeira e amigavelmente: “O perigo não vem dos amarelos (japoneses), mas de Piracicaba.”

Ao longo do século, Piracicaba haveria de se destacar nas artes e na cultura, sendo incontáveis os piracicabanos que 
galgaram posição de destaque e de liderança em São Paulo e no Brasil. A Sociedade de Cultura Artística (1925) e, depois, 
a Escola de Música (1953) tiveram papel preponderante nessa evolução. Os fatos registram essa presença marcante de 
Piracicaba até meados dos anos 70, tendo de se destacar a dimensão que vieram a tomar os salões de arte criados ao 
longo dos anos: o de Belas Artes (1953), de Arte Contemporânea (1972), de Humor (1972). 

A Florença caipira

PAIsAGEM DE PIRACICABA - Joaqui m Dutra, 1924 RuA Do PoRTo - Obra de Mário Thomazi, 1914 CAsA Do PoVoADoR - Obra de João Dutra, 1965 FEsTA Do DIVIno EsPÍRITo sAnTo - Aquarela de Miguelzinho Dutra
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Monarquistas e republicanos quiseram – cada grupo a seu modo – 
alimentar Piracicaba de sua predestinada vocação artística e cultural. Escolas, 
arte, ensino, vencer os bugres nativos a partir de uma visão humanística 
e civilizatória – isso está na gênese de nossa história. E ninguém há que 
se atreva a contestar. Pode não entender o porquê, mas sabe do que foi 
construído, dessa vocação. Ao início da República, Piracicaba tornava-se 
modelo de ensino e de educação

Em 1910, o intelectual italiano, Roberto Capri – em seu “Libro D´Oro” – 
admirou-se de nosso humanismo e deu, a Piracicaba, o nome que a consagrou: 
“Ateneu”. Mas vá lá – para minha gente compartilhar de meu orgulho infinito 
– é de se lembrar de Rodolpho Miranda. Ministro da Agricultura, um dos 
mais poderosos senhores de terras do Brasil, ele adquiriu o Engenho Central, 
o Palacete de Luiz de Queiroz, a fábrica de tecidos e fez, de Piracicaba, a 
Meca da intelectualidade àquela época. Sua mulher era Arethusa, que levou 
Rodopho Miranda a dar o nome de Arethusina à fábrica. E Arethusa era irmã 
carinhosa e apaixonada do escritor Raul Pompéia, habitual frequentador de 
nossa terra, então modelo de vontade cultural. 

Raul Pompeia escreveu um dos grandes clássicos da literatura brasileira, “O 
Ateneu”, em 1888. Roberto Capri viu, em Piracicaba, o espírito desse sonho. Logo 
em seguida, tornamo-nos a “Atenas Paulista”. A razão: São Luís do Maranhão – 
por seu altíssimo nível de alfabetização, pela quantidade e qualidade de seus 
escritores e intelectuais – foi considerada a “Atenas Brasileira”.  Em paralelo – e 
pelos mesmos motivos – Piracicaba tornou-se, também, a “Atenas Paulista”.

A influência cultural de Piracicaba foi tal, já na segunda década do Século 
XX, que ela se tornou conhecida como “O Ateneu”, por suas escolas, ou “Atenas 
Paulista”. Para outros, Piracicaba seria – por seu urbanismo e desenvolvimento 
harmônico – a “Pérola dos Paulistas”. São nomes que revelam o prestígio de 
uma cidade que se organizara em torno dos mais altos valores humanos.

Educação: Ateneu,  Atenas Paulista

Piracicaba – due to its cultural and artistic excellence – was named the Brazilian Florence. Piracicaban arts have the 
brand of a patron who attained nationwide admiration and respect, Miguel Arcanjo Benício Dutra, aka Miguelzinho. 

The figure of Miguelzinho Dutra – regarded as one of the fathers of Brazilian painting – became a myth in 
Brazil. Painter, sculptor, a man of a thousand skills, Miguelzinho arranged the first museums ever in the country, 
a sacred-arts museum and an ornithological museum. In his own house. His children and grandchildren 
inherited his artistic prowess and became internationally renowned plastic artists: Alípio, Antônio de Pádua, 
Archimedes, Joaquim, João, Luiz, all of them Dutra, winners of domestic and international contests. Starting 
with the Dutra, Piracicaba became a Meca for painters, with highlight for the constant presence in the city of 
remarkable Almeida Júnior, who ended up falling victim to a crime of passion.

The coffee barons – in search of refinement – supported artists and celebrated their work. It was a time 
of artistic and cultural explosion. As well as educational. The public school system in the State of São Paulo – 
when Prudente de Moraes took over The Presidency of the Province (State government) – was inspired by the 
pedagogy adopted by Martha Watts in Colégio Piracicabano. For that, the Secretary of Education of São Paulo 
at the time, Caetano de Campos, spent a time in traineeship at that school in order to learn the method. 

In the 1920/1930 decades, the “O Estado de São Paulo” newspaper had its Editorial Office made up of Piracicaban 
intellectuals, such as Sud Mennucci, Thales de Andrade, Mário Neme, Breno da Silveira and others. Monteiro Lobato 
used to say, in a joking and friendly mood: The danger doesn’t come from the yellow (Japanese), but from Piracicaba.”

Over the Century, Piracicaba would excel in arts and culture, with countless Piracicabans attaining prominent 
leadership positions in São Paulo and Brazil. The Sociedade de Cultura Artística (Artistic Culture Society) in 1925 
and later the Escola de Música (School of Music) in 1953 had an outstanding role in this evolution. The facts show 
that strong presence of Piracicaba up to mid-seventies, with highlights for the importance reached by the Halls of 
Arts created over the years: Fine Arts (1953), Contemporary Art (1972) and Humor (1972). 

sALTo Do RIo PIRACICABA - Obra de Archimedes Dutra

EsCoLA RuRAL: “À GLÓRIA DE PIRACICABA”
Pode-se, serenamente, dizer que a obsessão de 

nossos ancestrais foi a educação. E a cultura. Piracicaba 
tornou-se o centro educacional de São Paulo, com 
figuras brilhantes ocupando as secretarias do governo 
estadual. Sud Mennucci foi uma delas. Com a inspiração 
comovedora de Thales de Andrade, a quem se deve, 
como escritor infantil, o pioneirismo com a educação 
ambiental, muito antes que a ecologia se tornasse 
preocupação mundial. Seus livros falam por si mesmos.

Sud Mennucci, o maior educador piracicabano e 
figura exponencial na educação de São Paulo, lutou 
muito e conseguiu criar – pela Secretaria de Educação 
– o ensino rural paulista. E fez, de Piracicaba, pioneira 
no seu objetivo de fazê-la “o primeiro município 
brasileiro de instrução pública”. E assim aconteceu. 
Em 1925, instalaram-se escolas rurais em todo o 
território. E Sud Mennucci eternizou esse pioneirismo 
em discurso histórico que consta do livro “Aspectos 
piracicabanos do Ensino Rural”, em 1934. A oração 
foi impressa pelos seus admiradores, chamando-a de 
“Poema Sinfônico de Piracicaba”. Nele, Sud Mennucci 
inicia com a evocação: “À glória de Piracicaba.” 

Pelas artes, pelo refinamento, por um tempo em que nossa 
gente servia de paradigma no cultivo às letras e à música, 
Piracicaba foi chamada de Florença Brasileira

“ 
”Cecílio Elias Netto

The “caipira” Florence
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Education: Athenaeum, Paulistan Athens
Monarchists and Republicans wished – each group in its particular way – to fuel Piracicaba’s predestined artistic and cultural vocation. Schools, art, teaching, the winning over of 

the native Indians with a humanistic and civilizing vision, all of it is in the genesis of our history. And there is none who dare to refute it. They may not understand the “why”, but knows 
“what” was built by that vocation. With the advent of the Republic, Piracicaba became a model for teaching and education.

Em 1910, Italian intellectual Roberto Capri – in his “Libro D´Oro” book – admired our humanism and bestowed upon Piracicaba the name that was to consecrate it: “Paulistan 
Athenaeum”. But, so that our people may partake in my endless pride, let’s remember Rodolpho Miranda. Minister of Agriculture, one of the most powerful landowners in Brazil, he 
acquired the Engenho Central (Central Sugar Factory), the Palace of Luiz de Queiroz and the textile plant and turned Piracicaba into a Meca for the intellectuality of that time. His wife 
was Arethusa, the inspiration for Rodopho Miranda to name the factory Arethusina. And Arethusa was the affectionate and passionate sister of writer Raul Pompéia, a habitual visitor 
in our city, by then a model of cultural will. 

Raul Pompéia wrote one of the great classics of Brazilian literature, “The Athenaeum”, in 1888. Roberto Capri saw, in Piracicaba, the spirit of that dream. Soon afterwards, we 
became the “Paulistan Athenaem”. The reason for it: São Luís do Maranhão – for its very high level of alphabetization, as well as the quantity and quality of its writers and intellectuals 
– was regarded as the “Brazilian Athenaeum”.  As a parallel – and for the same reasons – Piracicaba became the Paulistan Athenaeum”.

The cultural influence of Piracicaba was such that already in the second decade of the 20th Century, it became known, due to its schools, “the Athenaeum”, or the “Paulistan Athenaeum”. 
For others – due to its urbanism and harmonic development – it would be the “Pearl of Paulistans”. These names show the prestige of a city organized around the highest human values.

CoLÉGIo WoLF, 1884 - a escola ficava na Rua São José (prédio foi demolido para a construção do Teatro São José). Na foto, os professores Jacques Wolf (1) e Frederico e os alunos João Vieira de 
Moraes (4), Ildefonso Ferraz de Barros (5), João Baptista de Camargo (6),  Maximiano Escobar (7), Antonio Escobar (8), Roberto Joaquim Alves (9), João de Moraes Barros (10), Joaquim de Moraes 
Barros (11), Luiz de Souza Rezende (12), Candido Vieira de Moraes (13), João de Mello (14), Paulo Pinto Novaes (15), João Ferreira de Silva (16), Jayme Pinto Novaes (17), Laurindo César de Mattos 
(18), Ernesto Rozo (19),  José Daniel de Oliveira, Franco (20), Armando de Paula Carvalho (21), Sebastião do Amaral Gurgel, Nenê Lapa (22), Alvaro Pinto Novaes (23), Antonio Barbosa Ferraz Neto 
(24),  Aguiar, Capivary (25), Aristides de Paula Carvalho (26), Daniel Franco (27), José Martins Bonilha (28), José de Moraes Barros (29), Joaquim Ferreira da Silva (30), Bernardo Escobar (31), Mario 
Nepomuceno de Souza (32), Hebling Mutscheli (33), Alfredo Ferreira da Silva (34), Martim Bonilha (35) e José Ferreira da Silva (36). OBS.: Aluno (3) não identificado.
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A vocação de Piracicaba para a cultura e o 
conhecimento é congênita. Desde os colégios 
centenários, o cultivo às artes e à educação, num 
pioneirismo que, ainda agora, emociona. Em 1910 
– em plena “belle époque” e antes do eclodir da 
Primeira Guerra – intelectuais piracicabanos criaram 
a Universidade Popular de Piracicaba. Era uma 
escola aberta ao povo, funcionando numa casa à Rua 
Governador (então Rua do Commercio), com a rua 
Prudente de Morais. No local, encontra-se – atualmente 
– a sede social do C.C.R.Cristóvão Colombo.

A Universidade Popular tornou-se o centro 
cultural, político, artístico de Piracicaba. Seu objetivo: 
popularizar tudo o que se ministrava nos cursos 
secundário e superior. E isso foi de tal forma significativo 
e notório que Piracicaba despertou a atenção nacional 
por grandes vultos que começaram a animar a cultura 
paulista e brasileira: Sud Mennucci, Thales de Andrade, 
Leo Vaz, Marcelino Ritter, Mário Neme, Brenno Ferraz 
do Amaral – que se tornaram redatores do jornal “O 
Estado de São Paulo”, uma elite intelectual que se 
tornou conhecida como “a geração piracicabana do 
Estadão”. E mais Pedro Krahenbuhll, Pedro Crem, 
Antoninho Pinto, Jacob Diehl Neto, Lydia de Rezende, 
Sebastião Nogueira de Lima e Fabiano Lozano, que 
seria responsável pela instituição do canto orfeônico 
nas escolas brasileiras. Essa geração faria Piracicaba 
se tornar conhecida como o “Bloomsbury Caipira”, em 
referência ao bairro de Bloomsbury, em Londres, onde 
Virgínia Woolf e outros intelectuais vieram a dinamizar 
a cultura e a arte londrinas.

A university in 1910
Piracicaba’s vocation for culture and knowledge is inborn. Since 

the opening of its centenarian schools, arts and education have been 
cultivated, in a pioneering spirit that even today thrills. In 1910 – right in the 
midst of the “belle époque” and before the outbreak of the First World War 
– Piracicaban intellectuals opened the Popular University of Piracicaba. It 
was a school open to the people, in a house on Governador Street (at the 
time Commercio Street), corner of Prudente de Morais Street. Today, that’s 
the address of C.C.R.Cristóvão Colombo.

The Popular University became the cultural, political and artistic center 
in Piracicaba. Its aim was to popularize everything that was being taught in 
high school and college.  It was so significant and notorious that Piracicaba 
brought national attention to great personalities who were beginning 
to stimulate Paulistan and Brazilian culture: Sud Mennucci, Thales de 
Andrade, Leo Vaz, Marcelino Ritter, Mário Neme, Brenno Ferraz do Amaral. 
These men became editors in the “O Estado de São Paulo” newspaper, 
an intellectual elite that became known as “the Piracicaban generation 
of the Estadão”. Additionally, there were Pedro Krahenbuhll, Pedro Crem, 
Antoninho Pinto, Jacob Diehl Neto, Lydia de Rezende, Sebastião Nogueira 
de Lima and Fabiano Lozano, this last one responsible for the introduction 
of choral music in Brazilian schools. That generation made Piracicaba to be 
known as the “Caipira Bloomsbury”, a reference to the Bloomsbury Quarter 
in London where Virgínia Woolf and other intellectuals were imparting 
dynamism to London arts and culture.

Uma universidade em 1910

No local da Universidade Popular de Piracicaba está a sede social do C.C.R.Cristóvão Colombo
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Escolas centenárias

CoLÉGIo AssunÇÃo - Historicamente, sabe-se que foi criado para fazer frente 
ao ensino metodista instituído por Miss Martha Watts no Colégio Piracicabano 
e, assim, preparar as moças conforme uma visão católica da época.

CoLÉGIo nossA sEnHoRA D´AssunÇÃo - Atualmente administrado 
pelos padres salesianos, o Colégio foi fundado em 1893, pelas Irmãs 
de São José, sob a responsabilidade de Madre Maria Teodora Voiron.

GRuPo EsCoLAR MoRAEs DE BARRos - O segundo de Piracicaba, 
inaugurado em 1900, também foi uma conquista dos Moraes Barros. 
A foto é do início do século 20, com alunos e professores à frente.

CoLÉGIo PIRACICABAno - Sonho de Martha Watts, foi criado 
pelos primeiros metodistas e inaugurado em 1881, atravessando, 
pois, os séculos 19 e 20, ingressando no século 21.

Educação e cultura, artes e ofícios não foram algo apenas incidental em Piracicaba. Nas últimas décadas do Século XIX, 
houve todo um projeto estimulado pelos liberais republicanos que, de maneira especial, deram ênfase ao desenvolvimento 
cultural de Piracicaba. Liderada pelos Moraes Barros – o ex-presidente Prudente de Moraes e o Senador Manuel de Moraes 
Barros, seu filho Paulo de Moraes Barros – essa ebulição cultural contava, ainda, com o mecenato de líderes monarquistas 
do estofo dos barões de Serra Negra e de Rezende e de seus familiares. Ao final do Século XIX, Piracicaba já contava 
grande número de escolas, revelando um esforço coletivo tomando a educação como base da construção social. Assim, 
já tínhamos dois grupos escolares – os atuais Barão do Rio Branco e Moraes Barros – os colégios Piracicabano e Assunção, 
uma escola complementar (que se tornaria o atual Sud Mennucci), três escolas complementares, um colégio dos frades 
capuchinhos, mais 13 escolas mantidas por particulares ou por entidades locais.

BARÃo DE RIo BRAnCo - Antes, Grupo Escolar de Piracicaba, contribuiu com o 
avanço educacional da cidade. Em 1909, Piracicaba era tida como a 5ª cidade 
paulista em população e a 2ª em Educação, superando Santos e Campinas.  

GRuPo EsCoLAR DE PIRACICABA - Primeiro da cidade, foi inaugurado 
em 1897, graças aos esforços da família Moraes Barros (o Senador 
Manoel, o presidente Prudente e o sobrinho Paulo de Moraes Barros).

EsCoLA Do CoMÉRCIo CRIsTÓVÃo CoLoMBo - Fundada no início 
do século XX, num dia 12 de outubro pelo professor Antônio Zanin, a 
Escola Técnica de Comércio é uma das pioneiras do Estado de São Paulo.

EsCoLA noRMAL - Fonte oficial das estatísticas educacionais 
do Estado de São Paulo, de 1914,  indicava que, em Piracicaba, a 
Escola Normal possuía 126 homens e 223 mulheres matriculados. 

ExTERnATo sÃo josÉ - O Colégio foi fundado em 1921 (esquina das ruas Rangel 
Pestana e Alferes José Caetano) e pertencia às Irmãs de São José. A partir de 1957, 
serviu como sede da Faculdade de Farmácia e Odontologia durante 20 anos.

suD MEnnuCCI - Instituída em 1897 com o nome de Escola 
Complementar, a Escola Sud Mennucci destinava-se à formação 
profissionalizante, entre os quais professores primários.

VILA REZEnDE - Inaugurado em 1925, o Grupo Escolar foi 
projetado por Holger Jensen Kok e Paulo Pecorari, com objetivo 
de oferecer classes do 1º ao 4º ano para crianças do bairro.

InsTITuTo BARonEZA DE REZEnDE, 1922 - Lydia de Rezende foi a 
idealizadora do atual Instituto Baronesa de Rezende, que ela havia 
criado como sanatório para tuberculosos, o primeiro do Brasil.

Centenarian schools 
Education and culture, arts and crafts, were not just incidental in Piracicaba. In the last decades of the 19th Century, there was a Project encouraged by liberal republicans that 

put emphasis on Piracicaba’s cultural development in a very special way. Led by the Moraes Barros – ex-President Prudente de Moraes, Senator Manuel de Moraes Barros and his son, 
Paulo de Moraes Barros – that cultural ebullition also had patronage of monarchist leaders such as the Barons of Serra Negra and Rezende and their families. By the end of the 19th 
Century, Piracicaba already had many schools, revealing a collective effort that regarded education as the basis for social construction. Thus, we already had two public elementary 
schools (current Barão do Rio Branco and Moraes Barros), Colégio Piracicabano and Colégio Assunção, a supplementary school (that would become the current Sud Mennucci), three 
other supplementary schools, a school maintained by the Capuchin Friars and a further 13 schools maintained by private persons or local entities.

CoLÉGIo PIRACICABAno - Em 13 de setembro de 1881, Miss Martha 
Watts criava o Colégio Piracicabano,  o primeiro colégio particular da 
cidade, com apenas uma aluna, Maria Escobar. 
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Ainda pretendo seja, cada página deste livro, uma declaração de amor. Dou tudo de mim para ser fiel a 
datas, a acontecimentos, a quase tudo que nossos historiadores já contaram. Mas, aqui, quero, apenas, ser 
um contador de histórias. Pretensioso, apaixonado que se deu direitos especiais, certamente egoísticos. 
Pois não é, o amor, uma forma de egoísmo? 

Jurei-me, pois, fidelidade absoluta aos dados históricos, aos escritos. Mas eles apenas me servem para 
nortear-me essa minha encantada viagem pela história e pela geografia de minha, de nossa terra. Dei-me 
o direito de assumir a herança da tradição. Tanto mergulhei, ao longo da vida, nessa aventura apaixonada 
que – mesmo se alguém me chamar de pretensioso – perseguirei – até ao ponto final destas páginas, até 
o meu último momento de vida – a responsabilidade, que me dei, de ser cantor e contador de histórias de 
minha terra. Quero ser menestrel dessa história. 

E, para isso, tentei – confesso-o – ser um anjo percorrendo espaços e tempos, estando em todos os 
lugares e em todos os tempos. Não me foi possível. Aceitei, então, ser fantasma. E, assim, incorporo-me na 
história, nas pessoas, ora estando no passado, ora no presente – mas com avisos para o que vier a ocorrer 
no futuro. Que já chegou.

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. 

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. Meu compromisso é o de, apenas, incorporar-me 
à alma de Luiz de Queiroz, de – em “photos” 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. 

ESALQ, herança de Luiz de Queiroz

I still intend every page of this book to be a declaration of love. I give my 
best to be faithful to dates, to events, to almost everything our historians 
have already recounted. But here, I wish to be only a storyteller. A conceited, 
passionate man who granted himself special rights, certainly an egoistic one. 
For isn’t love a form of selfishness? 

Therefore, I swore to myself that I would be absolutely faithful to historical 
data, to what has been written. However, my only use for that is to guide my 
enchanted voyage through the history and geography of my, of our land. I 
granted myself a right to assume the heritage of tradition. In the course of my 
life, I have plunged so deeply in this passionate adventure that – even though 
one might call me conceited – I will pursue, until the end of these pages and 
until the last moment of my life, this responsibility I took upon myself and be a 
singer and teller of the stories of my land. I want to be the minstrel of this story. 

And for that purpose I tried – I confess it – to be an Angel traversing space 

and time, being in all places, in all times. It found it not possible. Therefore, 
instead, I accepted being a ghost. As such, I incorporate myself into history, 
into people, sometimes in past, sometimes in present times. But warning 
about what will take place in the future. Which has already arrived.

ESALQ is one of my most delirious Piracicaban ghost dreams, a timeless 
ghost. ESALQ had me to incorporate into Luiz Vicente de Souza Queiroz, 
penetrate his soul, live his disclosed dreams and share – in silence – his hidden 
dreams, made of sorrows. 

The history of ESALQ isn’t just and simply that of Piracicaba, USP, São Paulo, 
or even Brazil. ESALQ – a dream and accomplishment of Luiz de Queiroz – is one 
of the inspiring and thrilling dreams of a man for Humanity. It happened here. 
My commitment is to incorporate myself into the soul of Luiz de Queiroz and 
with pictures and postcards build an iconographic altar in front of which we can 
all kneel. I have received this heritage; I leave it as legacy until the end of times. 

EsALQ, legacy of Luiz de Queiroz

Instalada em 1901, a Escola Prática de Agricultura Luiz de Queiroz funcionava como ensino técnico de grau médio, transformando-se, no futuro, em nível superior 
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Após a crise institucional brasileira, a partir do movimento militar de 1964 e 
estendendo-se até meados dos anos 80, as mudanças foram rápidas e profundas. 
Piracicaba ressentiu-se disso e sofreu, também, as grandes transformações 
econômicas e urbanas do município. 

Sintomaticamente, a semente da UNIMEP foi lançada no dia 1º de abril de 1964, 
quando se  iniciaram os exames vestibulares da ECA (Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade.) Traçara-se o seu destino de ser uma universidade 
libertária, como tem sido. Uma universidade foi o sonho da Atenas Paulista. Com a 
UNIMEP, ele se tornou realidade.

O surgimento da UNIMEP – influindo poderosamente na cultura, nos hábitos e na 
própria linguagem caipiracicabana – acabou por descortinar novos tempos que ainda 
não estão definidos, especialmente por suas crises institucionais a partir do ano de 
2006. No entanto, a vocação cultural de Piracicaba não sofreu abalos. É algo que parece 
inerente à própria terra, à nossa natureza. E, com toda certeza, será essa vocação cultural 
que irá influenciar, decisivamente, no reencontro do grande destino piracicabano, o de 
ser sempre “Atenas Paulista”, de sempre ser vista como “Florença Brasileira”, por que não?

Essas reflexões são feitas para se tornarem balizas em meados da segunda 
década do século XXI, quando se fala em desenvolvimento desorganizado, dando-
se ênfase a empresas de grande porte sem que, no entanto, se cuidem de estruturas 
sociais fundamentais para Piracicaba não perder seu espírito humanista.

unIMEP: beginning of new times 
Following the institutional crisis in Brazil, from the 1964 military takeover to mid-eighties, changes 

were fast and profound. Piracicaba was also affected and underwent great economic and urban changes. 
Symptomatically, the seed of Unimep was planted on April 1, 1964, when the admission examinations for 

ECA (College of Economy, Administration and Accounting) began. Its destiny as a libertarian university was 
set, as it still is. A University had been the dream of the Paulistan Athenaeum. With UNIMEP, it became a reality.

The emergence of UNIMEP – powerfully influencing “caipiracicaban” culture, costumes, even language 
– ended up unveiling new times that are not yet defined, in special due to the institutional crises that befell it 
from 2006 on. Nevertheless, Piracicaba’s cultural vocation wasn’t shaken. It’s something that seems inherent 
to the land itself, to our nature. Surely, that vocation will decisively influence a reprise of the great Piracicaban 
destiny of being the “Paulistan Athenaeum”, always regarded as the “Brazilian Florence”. Why not?

These reflections are made with the intention of becoming beacons at the end of this first decade of the 
21st Century, with all the talk there is of disorganized development and emphasis on huge organizations, 
without due considerations for the social frameworks needed for Piracicaba not to lose its humanist spirit. 

UNIMEP: início dos novos tempos

Como berço de pioneiros e visionários, Piracicaba parece resultado de um desígnio especial. Aqui, nascem e, aqui, se 
instalam figuras exponenciais da nacionalidade. Piracicaba, também berço do jornalismo. Pois o primeiro jornal do Estado de 
São Paulo – o “Farol Paulistano” – foi criado e implantado pelo Marquês de Monte Alegre, José da Costa Carvalho, português 
residente em Piracicaba, criador do parque industrial de Monte Alegre e, também, regente do Império. Foi em 1827. Um 
sonho de Costa Carvalho, um dos mais poderosos e influentes políticos de sua época.

E um outro visionário – intelectual de nomeada, jurista, autor do poema “Piracicaba”, no qual vislumbrou a “Noiva da Colina” 
– Brasílio Machado, criou, com  Andrade Coelho, o primeiro jornal de nossa terra: “Piracicaba”, quando o nome era, ainda, Vila 
Nova da Constituição. Foi no dia 4 de julho de 1874. 

Em 1876, em comemoração ao Centenário da Independência dos Estados Unidos - e por ocasião da histórica Exposição 
da Filadélfia – apresentou, naquele país, uma edição, em inglês, do jornal “Piracicaba”. Brasílio Machado foi criador e primeiro 
presidente da Academia Paulista de Letras, onde ocupou a cadeira nº 1.

A imprensa piracicabana foi, desde o Século XIX, ativa e diversa. Em 1900 – quando nasceu o atual “Jornal de Piracicaba” – 
circulavam a “Gazeta de Piracicaba”, fundado em  1882, os jornais “O Popular”, “A Aurora”, “O Brasileiro”, “O Holophote”, circulando, 
ainda, importantes jornais paulistanos e brasileiros, tais como “O Estado de São Paulo”, “Diário Popular”, “Jornal do Brasil”, “Jornal 
do Commercio”, “A Gazeta”, além de publicações espanholas e italianas.

First newspaper: 1874
As a cradle of pioneers and visionaries, Piracicaba seems to be the outcome of a special purpose. Here were born and here settled down exponential 

personalities of our nationality. Piracicaba was also a cradle of journalism. The first newspaper in the State of São Paulo – the “Farol Paulistano” – was created 
and implemented by the Marquis of Monte Alegre, José da Costa Carvalho, a Portuguese living in Piracicaba, creator of the Monte Alegre industrial facility 
and a Regent of the Empire. That was in 1827. The newspaper was a dream of Costa Carvalho, one of the most powerful and influential politicians of his time.

Another visionary – renowned intellectual, journalist, author of poem “Piracicaba”, where he foresaw the “Bride of the Hill” – Brasílio Machado, with Andrade 
Coelho, founded the first newspaper in our land: the “Piracicaba”, when the name of the settlement was still “Vila Nova da Constituição”. On July 4, 1874. 

In 1876, in celebration of the United States Independence – at the historical Philadelphia Exposition – he presented there an issue of the “Piracicaba” newspaper 
in English. Brasílio Machado was founder and first Chairman of the Academia Paulista de Letras (Paulistan Academy of Literature), where he held Chair No. 1.

Piracicaban press has been, since the 19th Century, an active and diversified one. In 1900 – when the current “Jornal de Piracicaba” was born – the following 
newspapers could be found in the city: the “Gazeta de Piracicaba”, “O Popular”, “A Aurora”, “O Brasileiro”, “O Holophote”, and important Paulistan and Brazilian 
newpapers such as the “Estado de São Paulo”, “Diário Popular”, “Jornal do Brasil”, “Jornal do Commercio”, “A Gazeta”. Also, Spanish and Italian publications.

Primeiro jornal: 1874

A PRIMEIRA BIBLIoTECA  
Quem conhece orgulha-se. E ama. Ser piracicabano não é – no 

entender do contador de histórias – apenas nascer nesta cidade. 
É um estado de espírito, uma escolha. Somos terra de imigrantes, 
acolhedora, com a segurança dos que, conscientes de seus dons, 
sabem dividi-los, prazerosamente, com os que os reconhecem. 

Conhecer para amar. Conhecer o pioneirismo, a audácia, 
a vontade generosa de cultivar a inteligência do espírito. A 
instalação da primeira biblioteca do interior do Estado de São 
Paulo é, também, iniciativa piracicabana. Foi inaugurada no dia 
31 de maio de 1939, por iniciativa do então prefeito nomeado 
Ricardo Ferraz de Arruda. Instalou-se nas dependências da antiga 
Câmara de Vereadores, na casa que fora residência do Barão de 
Rezende e atual sede do Legislativo, na rua Alferes José Caetano.

Iniciou-se com apenas 837 livros fichados. Alguns meses depois, 
ocupou as dependências superiores do antigo Teatro Santo Estêvão, 
quando fez intensa contribuição a estudantes e professores. Seu 
primeiro diretor foi o historiador Leandro Guerrini.
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Também a arte teatral não escapou à alma piracicabana. Talvez, por sempre termos sido atores e autores na vida. E, muito poucas 
vezes, espectadores. O sonho por um teatro começou em 1853, quando o capitão Ricardo Leão Sabino solicitou um terreno para 
“levantar” um teatro. Ainda no mesmo ano, criou-se a Sociedade Fundadora do Theatro, que tinha, entre seus membros proeminentes, 
Miguel Arcanjo Benício Dutra, o Miguelzinho. Foi dele o primeiro projeto para um teatro piracicabano. 

No entanto, em 1865, a municipalidade mandou que se destruísse a edificação, por suas instalações precárias. O teatro ficava 
em terreno na atual Praça José Bonifácio, com frente para a rua São José. Em 1871, os sempre empreendedores Barões de Rezende 
iniciaram  a nova construção, com belíssimo requinte artístico. Ainda que pequeno, o Theatro Santo Estevam – Estêvão era o 
primeiro nome do Barão – enriqueceu a cultura piracicabana, com grandes espetáculos e acolhendo artistas notáveis. Piracicaba 
deu, ao Brasil, uma das suas primeiras grandes atrizes, elogiada até por Procópio Ferreira à sua época: a atriz Lyson Glaster. O 
teatro foi interditado em 1951 e derrubado em 1954.  

Theatro santo Estevam (saint stephen 
Theatre), the Baron’s dream

Theatrical art also wasn’t a stranger to 
Piracicaban soul. Perhaps, due to us always having 
been actors and authors of our lives. Few times, 
we were simply spectators. The dream of a theatre 
began in 1853, when Captain Ricardo Leão Sabino 
applied for a plot to “erect” a theatre. The “Theatre 
Founders Society” was created that same year, with 
Miguel Arcanjo Benício Dutra, aka Miguelzinho, one 
of its most prominent members. The first project for 
a Piracicaban theatre was authored by him. 

However, in 1865, the county officials order 
the building demolished, due to its precarious 
conditions.  The theatre was located on a lot at 
the present-day José Bonifácio Plaza, facing São 
José Street. In 1871, the ever-enterprising Barons 
of Rezende started a new building, with beautiful 
artistic refinement. Even though small, the Santo 
Estevam Theatre – Estêvão was the Baron’s given 
name – enriched Piracicaban culture, with great 
performances and presence of noteworthy artists. 
Piracicaba gave Brazil one of its first great actors, 
even prized by Procópio Ferreira at the time: 
actress Lyson Glaster. The theatre was interdicted 
in 1951 and torn down in 1954.  

Santo Estevam, o teatro do Barão

sÃo LuIZ, o PRIMEIRo sAnATÓRIo suL-AMERICAno    
Nem mesmo o advento da República, impediu que as famílias monárquicas piracicabanas prosseguissem em sua obra cultural e filantrópica. O filho caçula do Barão de Rezende, Luiz, morreu de 

tuberculose, em plena lua de mel, no dia 16 de maio de 1902. A dor apanhou a família Rezende, atingindo de forma mais aguda a Lydia, o “Anjo da Caridade”, que tinha especial predileção pelo irmão. 
Lydia armou-se de todas as forças e, com o apoio da família, criou o Sanatório para Tuberculosos, em homenagem ao irmão. A pedra fundamental foi lançada em 1904, começando a atender 

em 1905, concluído em 1911 e entrando em plena atividade em 1916. A lotação era para 30 asilados, com um imenso bosque para a chamada “cura de ar”.
O Sanatório São Luiz foi o primeiro da América do Sul em sua especialidade. No 7º Congresso Internacional da Tuberculose, em Roma, foi distinguido com a medalha de prata de 

higiene social, em setembro de 1912.

MATADouRo: MonuMEnTo À sAúDE PúBLICA  
Estamos em finais do século 19, início do 20. Piracicaba assiste – no estertor da Monarquia e despertar da República 

– à ascensão da política liberal-cientificista liderada pelos irmãos Moraes Barros, Manoel e Prudente. Educação e 
Saúde são as grandes questões, prioritárias. Sobrinho de Prudente de Moraes, filho de Manoel, o médico sanitarista 
Paulo de Moraes Barros decide revolucionar Piracicaba.

E revoluciona. São uma trindade revolucionária: Manoel, Prudente, Paulo. Os Moraes Barros. Tudo se transforma, 
na velha Piracicaba ansiosa por mudanças. A saúde pública é uma delas. E o abastecimento de carnes era considerado 
calamidade pública. Havia um matadouro precário, de propriedade de Cristiano Cleopath, na rua que, atualmente, 
leva seu nome, fazendo esquina com o riacho Itapeva. Os animais eram abatidos em condições primárias, o sangue 
deles escorrendo pelo riacho, desaguando no grande rio, o Piracicaba.  Havia matadouros particulares, em sítios 
e fazendas. Sem qualquer noção de higiene. As carnes eram entregues por carrocinhas, deixadas em alojamentos 
chamados “casinhas”, as antigas casas comerciais. Paulo de Moraes Barros decidiu reformular tudo. Em 1912, o genial 
engenheiro Octávio Teixeira Mendes criou o projeto e deu-se início à construção do Matadouro Modelo. 

A obra – um monumento à saúde pública – destacou-se, pioneiramente, como um exemplo de engenharia e de 
arquitetura, erguida num parque de dois alqueires. Foi uma construção de vanguarda, numa simbiose dos estilos 
alemão e francês. Desativado em 1975, o prédio foi recuperado, como monumento histórico, em 2004.
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Teatro São José, do sonho e da magia Ah! o Teatro São José, o cine-teatro. Quantos amores lá se iniciaram e quantas ilusões lá se viveram. A minha geração 
– da década de 1940 – amou, sonhou, deslumbrou-se, aprendeu, despertou para a arte naquela inesquecível casa de 
espetáculos. Tão querida que, com o tempo – e divisão de classes sociais -  foi amoravelmente denominada de “Zelão”.

É uma obra de arte, um primor de arquitetura que o tempo ainda não conseguiu consumir. Construído em 1927 pelo 
também senhor de terras Coronel José Barbosa Ferraz, foi inaugurado no dia 11 de julho daquele ano (o Coronel Barbosa 
construiu, também, o Clube Piracicabano, que passou, após a sua morte, a chamar-se Clube Coronel Barbosa). Naquela noite, 
o Orfeão Piracicabano – criação nacional de Fabiano Lozano – encantou os presentes, todos eles com trajes engalanados. 

O “Zelão” foi um exemplo de democratização. Frequentaram-no a elite econômica de Piracicaba e o chamado 
“povão”. A este, era destinado o último patamar do Teatro, que se tornou conhecido como “Poleiro”. Negros e brancos, 
ricos e pobres viveram momentos de magia no Cine-Teatro São José. E os ainda vivos sentem saudade imensa do 
“escurinho do cinema”. Este contador de histórias, também. 

são josé Theatre, dreams and magic
Ah! São José Theatre, the cine-theatre. How many loves began there and how many illusions were lived there. My generation, in the nineteen-

forties, loved, dreamed, was awed, learned and woke up for Art in that unforgettable playhouse. So much beloved that in the course of time – and 
segregation by social classes – it was lovingly named “Zelão”.

It is a work of art, an architectonic masterpiece that time hasn’t yet been able to consume.  Built in 1927 by landowner Colonel José Barbosa 
Ferras, it was opened to the public in July 11 that year (Colonel Barbosa also built the Piracicabano Club, which after his death was renamed 
Colonel Barbosa Club). That night, the Orfeão Piracicabano (Choral Society) – a nationwide recognized creation of Fabiano Lozano – enchanted 
the audience, everyone attending dressed up in elegant costumes. 

“Zelão” was an example of democratization. It was patronized by the Piracicaban economic elite as well as by the so-called “masses”. The last 
balcony was reserved for them and became known as the “hen-roost”. Black and white, rich and poor, all lived magical moments in Cine-Theatre 
São José. Those still alive today feel deep longing for the “cozy darkness of the cinema”. As does this storyteller, too. 

Minha geração amou, sonhou, deslumbrou-se, aprendeu 
e despertou para a arte no Teatro São José“ ”Cecílio Elias Netto
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O palacete ou solar de Luiz de Queiroz – erguido quase 
aos pés do Salto, com a magnífica paisagem do rio e suas 
margens – recebeu, em 1899, a denominação de “O Seio de 
Abraão”. O autor foi Manoel de Arruda Camargo, no “Almanak 
1900”. Luiz de Queiroz – com sua fábrica de tecidos pioneira, 
estações de água e energia elétrica ao derredor do solar – 
plantou árvores importadas de diversas partes do mundo. 

A propriedade, depois de Luiz de Queiroz, foi adquirida 
pelo Ministro da Agricultura, Rodolfo Miranda, que se tornou 
proprietário da Fábrica Aretusina, nome em homenagem à sua 
mulher, Aretusa.  Em seguida, propriedade da Família Boyes 
e, atualmente, da família Fioravanti. O local era o centro de 
recepção a grandes personalidades brasileiras, governantes, 
intelectuais, artistas. Em seu acervo, há comentários deixados, 
em livro próprio, por visitantes ilustres, incluindo o escritor e 
Prêmio Nobel de Literatura (1907), Rudyard Kipling. Foi no dia 
13 de março de 1922.

Luiz de Queiroz Mansion, the Bosom of Abraham
The Luiz de Queiroz Mansion or Palace – built almost at the feet of the “Salto”, 

facing the magnificent landscape of the river and its banks – received, in 1899, 
the name “Bosom of Abraham”. Creator of the name was Manoel de Arruda 
Camargo, in “Almanak 1900”. Luiz de Queiroz – with his pioneer textile plant and 
water and electric power plants surrounding his mansion – planted there trees 
imported from various parts around the world. 

After Luiz de Queiroz, the property was bought by the Minister of 
Agriculture, Rodolfo Miranda, who became owner of the Aretusina Plant, so 
named to honor his wife Aretusa.  Still later it was owned by the Boyes Family 
and currently it belongs to the Fioravanti Family. The place was a reception 
center for great Brazilian personalities, rulers, intellectuals, artists. In its records 
there are commentaries consigned, in a dedicated book, by illustrious visitors, 
which include the writer and Literature Nobel Prize Winner (1907), Rudyard 
Kipling. The date was March 13, 1922.

Solar de Luiz de Queiroz, 
o Seio de Abraão

A MÍTICA CAsA DE PRuDEnTE DE MoRAEs 
Foi uma casa de grandes alegrias e sofrimentos. Nela, Prudente de Moraes 

viveu e morreu. Era um lugar edênico, uma chácara de área muito grande com 
belos jardins e árvores frutíferas. Localizada na rua Santo Antônio, 641, esquina 
com a 13 de Maio,  Prudente a adquiriu no ano de 1870. 

Até sua morte, foi um lugar de romarias políticas, de encontros de 
personalidades de todo o Brasil. Nela, Prudente de Moraes morreu. Sua filha Júlia 
vendeu-a à Prefeitura Municipal, no ano de 1940, ainda com seus belos jardins. 
Por decreto do Governador Jânio Quadros, foi transformada em Museu, em 1956, 
o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Tornou-se um dos primeiros 
museus do interior paulista, com os de Campinas, Batatais e Guaratinguetá. 

A CAsA DE ADHEMAR DE BARRos 
Polêmico, controvertido, combatido, Adhemar Pereira de Barros,  mesmo 

assim,  foi um dos  mais importantes líderes políticos brasileiros. Seu carisma 
populista tornou-o amado pelo povo, ainda que detestado pelas elites paulistas. 
Governador de São Paulo, candidato à presidência da República, Adhemar de 
Barros construiu obras de relevância, como as rodovias Anchieta e Anhanguera, 
e o Hospital das Clínicas, entre outras. 

Ele nasceu em Piracicaba, no dia 22 de abril de 1901, morrendo em Paris, em 
março de 1969. Filho de fazendeiros poderosos, Adhemar de Barros formou-se em 
medicina e ingressou na política. Orgulhava-se de, nas cidades do interior, dizer-
se “barranqueiro do rio Piracicaba.” Sua casa, na rua Boa Morte – com a placa em 
sua homenagem – foi esquecida e derrubada, com indiferença e desprezo de seus 
adversários políticos. 
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As terras de Monte Alegre guardam, na realidade, momentos magníficos da própria história de São Paulo. Formam uma saga 
vitoriosa, desde o seu início e, ainda agora, como guardiã de nossas lembranças. Figuras ilustres dos tempos monárquicos e do 
início da república fizeram, de Piracicaba e daquele lugar, como que um reino encantado. 

Quem pode imaginar José Bonifácio de Andrada e Silva sendo sócio de terras em Monte Alegre, na esperança de encontrar 
ouro? Terras  que, de início, pertenceram a  um padre latifundiário, Joaquim Amaral Gurgel. Como entender, hoje, haver um padre 
latifundiário? Ele vendeu suas propriedades a personagem agora histórica: o Brigadeiro Luiz Antônio, presidente (governador) 
da Província (Estado) de São Paulo. Ao morrer, as terras passaram à sua viúva, Genebra, cuja herança se estendeu, também,  a 
terras atualmente em Campinas. 

Genebra, viúva, casou-se com José da Costa Carvalho – o Barão e, depois, Marquês de Monte Alegre –  que seria membro 
da Regência Trina brasileira, ao lado do Senador Vergueiro, também com terras na abençoada Piracicaba de nossos amores, de 
meu amor maior. Pedro Morganti – um italianinho atrevido – adquiriu,  em 1910, essas terras, estendendo-as mais além, onde 
existem, agora, os bairros  do Taquaral, da Santa Rita, da Santa Rosa. Era a Refinadora Paulista que surgia. E que seria mantida por 
seus filhos, Hélio e Lino Morganti. 

Em Monte Alegre, aconteceu a primeira fabricação de papel com celulose de cana, cuja inauguração foi prestigiada – por sua 
importância econômica – pelo Presidente Juscelino Kubitschek e pelo então Governador Jânio Quadros. 

Monte Alegre é outro pedacinho do Éden que nos foi presenteado por Deus. Pedro Morganti não fez, daqueles encantos, 
apenas uma grande empresa açucareira. Tornou Monte Alegre uma notável experiência da harmonia entre capital e trabalho. 
Em 1936 – segundo depoimento de Hélio Morganti – o reino encantado contava cerca de três mil pessoas. E elas tinham casas 
dignas para morar, posto de puericultura, escola, ambulatório, igreja. 

A igreja tornou-se um patrimônio artístico-cultural do Brasil. Um pintor de paredes, Alfredo Volpi – então anônimo, mas 
que se tornaria um dos mais celebrados artistas plásticos brasileiros – foi estimulado, por Pedro Morganti, a fazer os afrescos 
da capela, que reproduzia  o estilo da igrejinha de São Frediano, em  Lucca,Itália. Atualmente, tornou-se propriedade de Wilson 
Guidotti Jr. (Balu) que dedica sua vida a manter, para Piracicaba, aquele patrimônio. Ir a Monte Alegre, morar em Monte Alegre é 
deixar-se encantar por mistérios gozosos, gloriosos, luminosos. Lá, não há mistérios dolorosos. 

O reino encantado de Monte Alegre

The enchanted Kingdom of Monte Alegre
The lands of Monte Alegre, in truth, are keepers of magnificent 

moments of the very history of São Paulo. From its beginning, Monte Alegre 
has lived a victorious saga and is, still today, a guardian of our recollections.  
Illustrious personalities of the Monarchic and early Republican times turned 
Piracicaba and that place into almost charmed places. 

Who would imagine José Bonifácio de Andrada e Silva a partner 
in Monte Alegre lands, expecting to find gold? Lands that, at first, 
belonged to a landowner priest, Joaquim Amaral Gurgel. How can 
we understand, today, a landowner priest? He sold his properties to a 
now-historical personage: Brigadier Luiz Antônio, President (Governor) 
of the Province (State) of São Paulo. Upon his death, the lands became 
property of his widow Genebra, whose inheritance also embraced lands 
that currently are in Campinas. 

Genebra, the widow, married José da Costa Carvalho – the Baron, 
later the Marquis of Monte Alegre – who was to become a member of the 
Brazilian Tripartite Regency alongside Senator Vergueiro, who also owned 
lands in this blessed Piracicaba of our loves, of my greatest love. Pedro 
Morganti – a small, cocky Italian – bought those lands in 1910, further 
spreading them to where now are the Taquaral, Santa Rita and Santa Rosa 
districts. It was the birth of Refinadora Paulista (Paulistan Sugar Refinery). It 
was to be kept operating by his sons, Hélio and Lino Morganti. 

The first manufacture of sugarcane pulp-based paper took place 
in Monte Alegre, its inauguration – due to its economic significance - 
attended by President Juscelino Kubitschek and Governor Jânio Quadros. 

Monte Alegre is another minute piece of Eden given to us by God, as a gift. 
Pedro Morganti didn’t only turn those wonders into a great sugar producing 
enterprise. He made Monte Alegre a noteworthy example of harmony 
between capital and labor. In 1936 –according to statement by Hélio Morganti 
– the enchanted Kingdom numbered around three thousand people. They 
had proper houses to live in, childcare facility, school, clinic and church. 

The church became an artistic-cultural heritage of Brazil. A wall 
painter, at the time anonymous, was encouraged by Pedro Morganti 
to paint the frescoes in the chapel, built to resemble in style the small 
church of Saint Frediano in Lucca, Italy. It’s currently owned by Wilson 
Guidotti Jr. (aka Balu), who has dedicated his life to the keeping of that 
heritage for Piracicaba. Visiting Monte Alegre, living in Monte Alegre 
is akin letting oneself be enchanted by joyous, glorious, luminous 
mysteries. There are no painful mysteries there. 

usInA MonTE ALEGRE (década de 50)
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Nossos ancestrais não quiseram um cemitério, pois, desde a povoação, foram diversos e tristemente amargos os construídos. O sonho foi 
o de ter um panteão onde não apenas chorar os mortos queridos, mas honrar-lhes a memória, agradecer-lhes pelas lições de vida. Teria, pois, 
que ser monumental, belo como um palácio. Nele, corpos seriam enterrados, mas os espíritos pairariam num jardim, numa galeria de arte. 

O Cemitério da Saudade teve suas obras concluídas em 17 de fevereiro de 1872. O primeiro sepultamento foi o da escrava Gertrudes, 
em 2 de dezembro daquele ano. O seu grandioso portal, no entanto, foi projetado em 1906, pelo arquiteto italiano Serafino Corso e 
executado por Carlos Zanotta. Teve, à época, repercussão mundial por sua beleza e ineditismo. O portão e as ferragens de bronze foram 
trazidos da Alemanha. O professor e advogado Dario Brasil sugeriu o dístico “Omnes símiles sumus”. (todos somos iguais.)

Passear, silenciosamente, por suas avenidas e alamedas é reavivar lembranças e respirar paz. Mais do que um cemitério, é um poema de 
amor e de dor. Nele, repousam os grandes nomes de nossa história.

saudade Cemetery: poem of sorrow and love
Our forebears didn’t want a burial ground, for since the settlement, those built had been variously sad and 

bitter. The dream was to have a Pantheon where the departed beloved ones could not only be mourned, but 
also have their memory honored and thanked for their lessons of life. It needed, therefore, to be as monumental 
as a palace. In it the bodies would be buried, but the spirits would hover above a garden, an art gallery. 

Work on the Saudade Cemetery was completed on February 17, 1872. The first burial was that of 
slave-woman Gertrudes, on December 2 that year. However, its grandiose portal was designed by Italian 
architect Serafino Corso only in 1906 and built by Carlos Zanotta. It attained, at the time, worldwide 
reputation, due to its beauty and originality. The gate and brass fittings were brought from Germany. 
Professor and lawyer Dario Brasil proposed the inscription “Omnes símiles sumus”. (We are all alike.)

To stroll, silently, along its avenues and lanes, is to relive remembrances and breathe peace. More 
than a cemetery, it’s a poem of love and sorrow. In it, great names of our history repose.

Cemitério da Saudade: poema de dor e amor

ToDos soMos IGuAIs - Cemitério da Saudade foi concluído em 17 de fevereiro de 1872

CEMITÉRIo DA sAuDADE - Enterro em 1910

o xV E A MosCA AZuL 
O Nhô Quim e a Noiva da Colina têm muito mais em comum 

do que supõe a vã imaginação dos que não nos conhecem. 
Seduzem, atraem, cativam, aprisionam emocionalmente – mas 
não pertencem a ninguém em particular. São de todos. Por isso 
a “Noiva” continua noiva; e o “Nhô Quim”, um senhor centenário 
solteirão. Ambos, porém, fazem surgir a “mosca azul”, de que falava 
Machado de Assis. Quando ela pica, desperta desejos, ambições, 
sonhos de grandeza. 

O “Nhô Quim” parece ter a chave para se abrir e conquistar 
a alcova da Noiva. Ou, pelo menos, há quem pense assim. Ser 
presidente do XV foi, para muitos, como que um trampolim para 
a política. Presidiram o clube e chegaram ou tentaram chegar à 
Prefeitura, ganhando grande popularidade e picados pela “mosca 
azul”:  João Guidotti, Bento Dias Gonzaga, Luciano Guidotti, Romeu 
Italo Rípoli, Humberto D´Abronzo, o médico Antônio Cera Sobrinho, 
Gustavo Alvim, Rubens Braga. Locutores esportivos, entre os quais 
Ari Pedroso e Roberto Moraes, elegeram-se deputados estaduais. 

Rípoli foi o mais apaixonado dos presidentes. Controvertido, 
polêmico, inteligência notável, era um centralizador. Mas contava 
com o apoio do povo. Não aceitava conversas. E dizia a cada atleta: 
“Jogador é pra jogar bola, não pra dar opinião. Opinião quem dá 
sou apenas eu”.  Sua história é para ser contada em livro, tão rica em 
exotismos. (Ver causos em www.aprovincia.com.br) 

Celebrado em todo o Brasil por seu extraordinário talento,  Archimedes 
Dutra – o grande ícone das artes plásticas piracicabanas no século 20 
– foi um dos mais fanáticos torcedores do E.C.XV de Novembro. Ele foi 
um dos primeiros a fazer, com traços locais e seus, a irresistível figura do 
“Nhô Quim”. Esta é uma delas. Outro piracicabano que se destacou com o 
mascote do XV foi o cartunista Edson Rontani.
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São confusos e ainda indefinidos estes fantásticos tempos ditos 
de globalização, já em meados da segunda década do século 21. 
Parece, na confusão, que o humanismo, a sensibilidade, o amor, 
a tradição, a história foram destruídos. Não será assim. Quando a 
poeira baixar e, então, puder-se ver o horizonte – à frente e o que 
permanece atrás – imagens límpidas revelarão o que é permanente, 
o que faz parte da alma das pessoas e dos povos. 

O Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba é uma dessas 
nossas pedras angulares. A paixão – e não a razão – é nutrida pelo 
XV. Não se explica. Faz parte da alma piracicabana, como carne viva, 
pulsando em sangue generoso. Há mais de 100 anos, faz parte de 
nossas vidas, comunhão definitiva. Tal como tantas instituições 
centenárias, escolas, um jornal, indústrias, casas comerciais. 
Piracicaba é, na verdade – mesmo que tantos ainda não saibam – 
um relicário de tesouros históricos. 

O “Quinze” – o “Nhô Quim” – é nossa fantasia, mitologia, crença, 
a versão lúdica e pagã de nosso caipiracicabanismo. Somos 
adoradores de ídolos que ainda vivem e aos quais prestamos 
homenagens. Pois alimentam-nos a alma, a imaginação, o desejo 
de sonhar. Ainda hoje, idolatro – e é esse mesmo o verbo: idolatrar 
– Gatão, Elias, Idiarte, Pedro Cardoso, Strauss, Adolfinho, heróis e 
guerreiros que nos trouxeram um outro título, uma outra conquista 
pioneira: Primeiro Campeão do Interior da Lei do Acesso da Federação 
Paulista de Futebol. E, logo em seguida – para humilhar os poderosos 
– Campeão do Torneio Início de Futebol. Os caipiras de uma Atenas 
Paulista mostravam, também, a nossa força de Esparta. 

As novas gerações não viveram essa história apaixonante. Mas 
não importa. Pois ninguém viveu a história das grandes conquistas, 
dos jogos de Olímpia, das disputas romanas, da ilíada e da odisseia 
de Ulisses. No entanto, todos reverenciamos heróis e deuses 
pagãos. O XV de Piracicaba – esteja em que divisão for, até mesmo 
se retornar aos campinhos de várzea – é nosso amor eterno. 

xV de Piracicaba, eternal love   
These fantastic times of globalization are confusing and still undefined ones, in this second decade of the 21st Century. In the prevailing confusion, it seems as 

though humanism, sensibility, love, tradition, history itself have been destroyed. It shall not be so. When the dust settles and the horizon can be glimpsed – what’s 
ahead and what was left behind – clear images will disclose that which is permanent, that which is part of the souls of individuals and peoples. 

The “Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba” (XV of November Sport Club of Piracicaba) is one of our cornerstones. Passion – not reason – is 
fostered toward the XV. It’s not explainable. It’s a part of the Piracicaban soul, as living flesh, pulsating in generous blood. For over 100 years, it has been a 
part of our lives, an ultimate communion. Like so many centenarian institutions, schools, newspaper, industries, trading houses. In truth, Piracicaba is – 
even though so many haven’t yet realized it – a shrine of historical treasures. 

The “Fifteen” – “Nhô Quim” – is our fantasy, mythology, belief, a ludic and pagan version of our “caipiracicabanismo”. We are worshipers of still-living idols 
to whom we render homage. For they fuel our soul, our imagination, our desire to dream. Even today I worship – and that’s really the verb to use: to worship – 
Gatão, Elias, Idiarte, Pedro Cardoso, Strauss, Adolfinho, heroes and warriors that brought us another conquest, another pioneering achievement: First Champion 
of the Interior Under the Law of Access to the Paulistan Football Federation. And soon afterwards – to humiliate the mighty – Champion of the Early Football 
Tournament. The “caipiras” of the “Paulistan Athenaeum” also showed our Spartan fortitude. 

The new generations haven’t lived that passionate history. But it doesn’t matter. For no one has actually lived the history of the great conquests, of 
the Olympia games, the Roman disputes, the Illiada and Odysseus of Ulisses. Nevertheless, we all venerate Pagan gods and heroes. The XV de Piracicaba 
– whatever Division it is in, even if returning to the dirt fields – is our eternal love.

XV de Piracicaba, amor eterno 

LEI Do ACEsso - XV de Novembro, primeiro campeão (1948): Ary, Elias, Idiarte, Rensi, Straus, Cardoso 
e Adolfinho (em pé); Cardeal, De Maria, Sato, Picolino, Catão, Henrique e Rabeca (agachados).
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O primeiro documento – provando já haver moradores em Piracicaba – data de 
28 de março de 1733. Portanto, mais de 30 anos antes da fundação (1º de agosto de 
1767). A carta foi enviada 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. 

As primeiras imagens – conforme pesquisa do historiador Guilherme Vitti – 
estão nos anais da Câmara Municipal e datam de 1856. São desenhos de Francisco 
Assis de Pinto, padre e professor de latim e francês, que descreve os imóveis. 

(desenho 1) A CASA – a residência do padre ficava “na Rua dos Pescadores (Rua 
Prudente de Moraes) e princípio da Rua da Praia (Rua do Porto), com frente para o 
nascente e fundo para o rio, não possuía varanda nem cozinha.”  

(desenho 2) A IGREJA – “Esta matriz, dedicada a Santo Antônio, tem a frente 
para o Norte, o pátio é cheio de graminha em quadrado longo e irregular, com três 
casas de sobrado. A matriz praticamente está em ruínas. É toda de madeira: o altar 
mor é dourado, tem dois altares colaterais, sendo um do Senhor Bom Jesus e outro 
de Nossa Senhora das Dores. É forrada e assoalhada. Não admite cadáveres.”

(desenho 3) – A PONTE – “Ponte sobre o rio Piracicaba abaixo 20 braças da Cachoeira 
(o Salto) que lhe dá o nome. Esta ponte de 275 côvados (medida equivalente a 0,66 m.) 
de comprido, é de madeira e pouco sólida.”

Éramos, pois, assim: humildes, mas ladeados pelo belo e pelo sagrado.

Éramos assim

We were like this
The first document – evidencing that there were already 

inhabitants in Piracicaba – is dated March 28, 1733. Therefore, more 
than 30 years before its foundation (August 1, 1767). The letter was 
written by “sertanista” (trailblazer) Manuel Correia Arzão, at the 
time already 80 years old. He had been sent to the region by the 
Governor of the Capitania (Captaincy) of São Paulo, the Count de 
Sarzedas. His mission: to fight the Paiaguá and Caiapó Indians, who 
were raiding along the Tietê River and in Paraná, “conquering the 
barbarians who infested the path to Cuiabá”, where abounded gold 
mines. Arzão also reported that “seven Negroes” had run away from 
the place, disclosing so that slavery already existed. 

The first images – according to historian Guilherme Vitti’s 
researches – are in the annals of the County House and date back 
to 1856. They are drawings by Francisco Assis de Pinto, priest and 
professor of Latin and French, describing the buildings. 

(Drawing 1) THE HOUSE – the house where the priest lived 
was on “Rua dos Pescadores (Fishermen Street), now Prudente 
de Moraes Street, by the beginning of Rua da Praia (Beach 
Street), now Rua do Porto (Port Street), facing East and with its 
back toward the river, with no veranda or kitchen.”  

(Drawing 2) THE CHURCH – “This Mother Church, dedicated 
to Saint Antony, faces North, its patio is covered with of short 
grass in a long and irregular square and there are three two-
storied houses. The Mother Church is practically in ruins. It’s 
entirely of wood: the master altar is gold-colored and there are 
two side altars, one for the Good Lord Jesus, the other for Our 
Lady of Sorrows. It’s lined and floored. No corpses are accepted.”

(Drawing 3) – THE BRIDGE – “Bridge spanning the Piracicaba 
River about 20 fathoms downriver of the falls (the “Salto”) that 
give it its name. This bridge measures 275 “côvados” (Portuguese 
“cubit”equivalent to 0.66 meters) in length, is built of timber 
and is of little solidity.” Thus, that’s how we were: humble, but 
flanked by beauty and holiness.

DEsEnHo 2 -  Igreja Matriz dedicada a Santo Antônio, toda de madeira; o altar mor é dourado, tem dois 
altares colaterais, sendo um do Senhor Bom Jesus e outro de Nossa Senhora das Dores

DEsEnHo 1 - Casa de Francisco Assis Pinto de Castro, padre e professor de latim e francês, autor dos 
desenhos que se seguem e das descrições que os acompanham, conforme ata registrada em 1856. 

DEsEnHo 3 - O terceiro desenho do padre Francisco Assis Pinto de Castro retrata a Ponte sobre o Rio 
Piracicaba abaixo 20 braças da Cachoeira. É de madeira e pouco sólida

EM 1836, o MAIoR núMERo DE ALFABETIZADos 
Piracicaba, já nas últimas décadas do Século XIX, impunha-se no 
cenário paulista e brasileiro por seu pioneirismo na educação e por sua 
vitalidade artística e cultural. Essa vocação para a busca da cultura e do 
conhecimento foi, ainda em 1836, registrada no “Quadro Estatístico 
da Província de São Paulo”, por Daniel Pedro Müller, quando alguns 
números revelaram a liderança piracicabana em relação a algumas 
cidades paulistas. Na época, Piracicaba tinha 10.291 habitantes e se 
orgulhava de ser, em toda a Província, a cidade com o maior número 
de pessoas que sabiam ler e escrever: 395 de seus moradores. E se 
os números parecem insignificantes, serão significativos quando 
comparados a outras importantes cidades de São Paulo: Itu e Porto 
Feliz, então com 11.146 e 11.193 moradores, tinham, respectivamente, 
166 e 124 pessoas que sabiam ler e escrever. Curitiba, na época Província 
de São Paulo (atual capital do Paraná), contabilizava 152 alfabetizados 
entre os seus 16.157 habitantes.
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Éramos assim

Piracicaba, 1890 Piracicaba, 2015

Ficamos assim
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O lugarejo chamado Piracicaba mudou de nome no dia 10 de 
agosto de 1822. No movimento que clamava pela independência 
do Brasil em relação a Portugal, a freguesia tornou-se vila com 
o nome de Vila Nova da Constituição, aguardando a nova carta 
constituinte nacional. Por esforços de Prudente de Moraes, o 
nome Piracicaba foi retomado em 13 de abril de 1877.

Vila nova da Constituição
The Hamlet named Piracicaba changed its name on August 10, 1822. During 

the movement that claimed the Independence of Brazil from Portugal, the 
parish became a village named Vila Nova da Constituição, awaiting for the new 
national constituent letter. By efforts of Prudente de Moraes, the name Piracicaba 
was resumed on April 13, 1877.

Vila Nova da Constituição A VIsITA DE D. PEDRo II
Piracicaba, apesar de ser um dos 

berços da República – com lideranças 
nossas participando da histórica 
Convenção de Itu – guarda, no âmago 
de si mesma, requintes do Império. 
Terra de poderosos barões, a história 
não consegue explicar – por ser um 
dos nossos mistérios – como pudemos 
constituir, à época da Proclamação 
da República, algo como um 
republicanismo imperial ou como uma 
nobreza republicana. Na realidade, 
formou-se, na terra abençoada, 
uma verdadeira aristocracia – com 
refinamentos e convenções – liderada 
pelos Barões de Rezende, de Serra 
Negra, de Piracicaba, de Piracicamirim. 

Vivemos, ainda – apesar de 
recolhidamente em lares formados 
durante o Império – requintes, 
refinamentos e atenções corteses, 
herança da Corte. D. Pedro II, por 
duas vezes, esteve em Piracicaba, 
hospedando-se na casa do empresário 
Estêvão Ribeiro de Souza  Rezende, 
tornado, pelo monarca, Barão de 
Rezende. Foi em 1846 e 1878.

A foto, histórica, é de 1878, na 
escadaria da residência do Barão 
de Rezende, que, em tempos 
republicanos, veio a se tornar 
Prefeitura do Município e que, 
criminosamente, foi derrubada na 
década de 1960. 

As ExTEnsAs TERRAs PIRACICABAnAs
O historiador Jair Toledo Veiga publicou, no “Diário de Piracicaba” de 1º de agosto de 1963, 
um trabalho em que pretendeu estabelecer as divisas de Piracicaba, então município de 
Vila Nova da Constituição. A seguir, uma síntese do trabalho, que o autor ressalta poder 
conter alguma inexatidão:

1. Do lado de Mogi Mirim (fundada em 1650), separada pelo Ribeirão Barcelos, mais 
adiante com Casa Branca. Assim, estavam em território piracicabano as atuais cidades 
de Rio Claro, Limeira, Araras, Pirassununga, São Carlos, à margem esquerda do Ribeirão 
Monjolinho, Descalvado, Araraquara, “no planalto entre o rio Piracicaba e o Mogi Guaçu, à 
margem deste (…), perdendo-se nos confins destes sertões”.

2. Por “estes sertões”, o município de Piracicaba iria até Minas Gerais e por isso, incluindo 
Jaboticabal, Bebedouro, Pitangueiras e São José do Rio Preto.

3. Nessa direção, abrangeria, ainda, as cidades de Jaú, Dois Córregos, Torrinha, Brotas e 
cidades até Bauru.

4. Para os lados de Itu, pelo Ribeirão de Mombuca, distante desta quatro léguas, e para o 
lado de Campinas, nunca houve divisas.

5. Com Porto Feliz, a melhor divisa desta vila, com a de Monte Mor ”a buscar Mombuca, 
descendo por ele abaixo, até a estrada que segue para Itu, daí em reta, ao Monte Lindo e 
em reta ao Morro Grande, que está na cabeceira do Rocha, deste em linha reta ao Tietê, 
barra do Ribeirão das Pederneiras”.

6. Do lado de Botucatu, “a buscar a Povoação de Santa, ao pé da Serra do Guareí”.

DESMEMBRAMENTOS

A primeira vila a se desmembrar do território piracicabano foi Araraquara, em 1832. A 
partir de Araraquara, foi-se desmembrando toda a vastidão do que era conhecido como 
“sertão paulista”. Por esse motivo, Piracicaba foi chamada, durante muitos anos, como 
“Boca do Sertão”, ou seja, a cidade pela qual se obteria caminho para o vasto sertão de 
São Paulo.

AS PRIMEIRAS SESMARIAS

Piracicaba foi formada por concessão de sesmarias. Documentadas, as primeiras dez 
concessões, no século XVIII, foram para:

1. Felipe Cardoso (1726), uma légua de largo e uma légua de comprido;

2. Francisco Coelho Santiago (1728), uma légua em quadra;

3. Manoel Antônio de Araújo (1781), légua e meia em quadra;

4. Manoel Francisco Gil (1782), “não excedendo de três léguas”;

5. Manuel Francisco da Silva (1782), “contanto que não exceda de três léguas”;

6. Felisberto Castanho Lara (1782), légua e meia de terras em quadra;

7. Antônio Corrêa Barbosa (1783), “inteirando-se nas sobras das mais sesmarias que 
daqueles campos se têm tirado, contanto que não exceda da quantidade de três léguas”;

8. André Sampaio Botelho, Joaquim Luiz Botelho de Freitas e Manoel da Silva Collares 
(1784), três léguas em quadra;

9. Manuel José Velho (1784), três léguas em quadra;

10. Carlos Bartolomeu de Arruda (1785), três léguas de testada com três léguas de sertão. 

Barão de Rezende, Conde D’Eu, Governador 
João Alfredo, Princesa Izabel, D. Pedro II, 
Conde Motta Maia, Angelina Conceição, Maria 
Conceição, Ana Cândida Conceição Rezende e 
Barão de Serra Negra

Vila Nova da Constituição (Piracicaba) em 1823
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BosQuE BARÃo DA sERRA nEGRA -  Criado em 1899, o Parque contabilizava 2.000 espécies de plantas trazidas do Horto Botânico de São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas e do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro. Localizava-se onde hoje se encontra o Estádio Municipal de Piracicaba, o Barão de Serra Negra.

A MAÇonARIA nAsCE EM 1875
O movimento maçônico, no Brasil, é responsável por conquistas históricas como a libertação 

dos escravos e a proclamação da República. Através de Prudente de Moraes, Piracicaba se 
colocou como um baluarte dessas aspirações, ocupando lugar pioneiro na história das Lojas 
Maçônicas paulistas. 

A primeira Loja foi instalada no dia 24 de Novembro de 1875, bem antes, portanto, daquelas 
conquistas. Apesar de, no mundo, a Igreja Católica opor-se firmemente à sua existência, 
Piracicaba viu a união de monarquistas, de republicanos e também de parte do clero na formação 
da primeira Loja Maçônica. O Brevê Consultivo foi concedido pelo notável líder republicano 
Saldanha Marinho. O primeiro Venerável foi o monarquista, com tendências republicanas, João 
Batista da Rocha Conceição, filho do Barão de Serra Negra. Prudente de Moraes era o orador. A 
foto é da primeira Loja Maçônica, quando instalada na rua Santo Antônio. 

PHARMACIA nEVEs, sInônIMo DE CARIDADE
Ela foi um dos patrimônios morais de Piracicaba. Fundada em 1890, por Francisco Leocádio 

de Castro Neves, tornou-se, de imediato, sinônimo de caridade. O primeiro objetivo era atender 
aos necessitados, pudessem eles pagar ou não. Com competência, honestidade, dedicação ao 
povo, a Pharmacia Neves foi propriedade da família Castro Neves até o ano de 2014, quando 
fechou suas portas. Mas deixou história.

Samuel de Castro Neves, filho de Leocádio, foi o grande continuador da obra. Dirigindo a farmácia, 
Samuel foi amado pelo povo. Foi membro da Câmara de Vereadores e Prefeito da cidade. Um de seus 
filhos, Francisco, foi Ministro do Trabalho do presidente Jânio Quadros. Outro deles, Alfredo, tornou-
se médico e seguiu as pegadas do pai, dedicando-se totalmente aos pobrezinhos. Francisco e Alfredo 
Filho -  netos de Samuel – também médicos, prosseguem como missionários da Medicina. A saudade 
perpetua a Pharmacia Neves na história.

EsTÁDIo MunICIPAL BARÃo DA sERRA nEGRA -  Sua construção foi autorizada em 3 de julho de 1953, através de decreto-lei nº 368, mas a inauguração ocorreu somente no dia 4 de setembro de 1965 (empate 
sem gols entre XV de Piracicaba e Palmeiras). O estádio faz parte do Conjunto Esportivo Municipal,  com pista de atletismo, piscina, ginásio principal e o mini ginásio. Ao lado, o Cemitério da Saudade 
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VILA REZEnDE - Vista aérea (década de 50) VILA REZEnDE - Vista aérea (2015)

PARQuE BARÃo DE REZEnDE - A foto, do começo do século 20 e de autor desconhecido, mostra 
uma visão do belíssimo Parque do Barão

PARQuE BARÃo DE REZEnDE - A foto, produzida em 2015, numa final de tarde chuvosa, mostra 
o monumento construído no local em homenagem a Mário Dedini
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Em 1895, as cinco ruas mais populosas de Piracicaba 
eram: a Direita (Moraes Barros),  com 241 casas; a do 
Commercio (Governador), com 171; Pescadores (Prudente 
de Moraes), com 159; a Alferes José Caetano, com 108; e a 
13 de Maio, com 100 casas.

streets of Piracicaba
The five most populous streets in Piracicaba in 1895 were the Direita 

(Moraes Barros), with 241 dwellings; Commercio (Governador), with 171; 
Pescadores (Prudente de Moraes), with 159; Alferes José Caetano, with 108; 
and 13 de Maio, with 100.

Ruas de Piracicaba

onTEM E HojE - A Rua do Commercio (foto maior) é a atual Rua Governador. A foto acima foi tirada 
no mesmo local, esquina da Rua Rangel Pestana. Até 1932 – ano da Revolução Constitucionalista 
de São Paulo – o nome da rua era “do Commercio”, a principal da cidade ainda pequena, embora 
próspera. Após a revolução paulista, passaria a se chamar Rua Governador Pedro de Toledo, em 
homenagem ao governador de São Paulo que deflagrou a revolução, apoiado também pelos 
piracicabanos Francisco Morato e Paulo de Moraes Barros

Em 1872, Piracicaba possuía 16.953 habitantes, tendo chegado aos 22.150 em 
1886 (conforme detalhado relatório da Comissão Central de Estatísticas/ Província de 
São Paulo). Entre as cidades da região, Rio Claro registrara, respectivamente, 14.906 
e 20.133; Limeira, 9.081 e 7.692; Santa Bárbara D’Oeste chegara aos 2.589 e 5.110, e 
Campinas, aos 31. 397 e 41.253. Itu, outra referência regional, somara, respectivamente, 
10.821 e 15.840 habitantes, sendo, portando, bem menor do que Piracicaba.

O recenseamento trouxe detalhes demográficos. Entre os 22.150 habitantes de 
Piracicaba de 1886, havia praticamente o mesmo número de homens e mulheres: 11.028 
e 11.122. A maioria era branca, num total de 15.078 pessoas, vindo, a seguir, 2.890 
caboclos, 3.100 pardos e 1.082 negros. Os solteiros estavam em maioria: eram 11.173 
contra 10.206 casados e 771 viúvos. O número de residências apontado foi de 4.948.

Na questão da instrução, 8.012 tinham o primário; 102, o secundário e havia 
31 pessoas com nível superior. Esta última informação dá uma ideia precisa 
da importância dos chamados “doutores”, fossem eles advogados, médicos, 
engenheiros. Em Santa Bárbara, eles eram apenas 13; as demais cidades da região 
não conseguiram liberar tais informações. 

PIRACICABA, EsTATÍsTICA EM 1886
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RuA PRuDEnTE DE MoRAEs  - Em 1900, era conhecida como Rua dos Pescadores RuA PRuDEnTE DE MoRAEs  - Em 2015, com trânsito movimentado

RuA DA BoA MoRTE  - Na década de 10, tranquila e encantadora, com a igreja ao fundo RuA DA BoA MoRTE - Em 2015, os edifícios circundam a Catedral de Santo Antônio

RuA MoRAEs BARRos  - Foto de 2015, bem diferente da Rua Direita, como era conhecida em 1900

RuA DA BoA MoRTE - O nome pode parecer estranho às novas gerações. Mas 
cidades antigas o adotavam para a rua que conduzia ao cemitério, então 
“campo santo”. Também foi chamada Rua do Vigário e Rua do Miguelzinho 
(Miguel Arcanjo Benício de Assunção Dutra). Na foto, de 1895, um retrato da 
rua que, num tempo de conflitos religiosos, tinha as duas principais escolas 
particulares: a dos metodistas, o Piracicabano, a dos católicos, o Assunção. E, 
nos altos, a Igreja dos Frades.
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RuA Do CoMMERCIo  - Ponto de compras dos piracicabanos na década de 10 RuA GoVERnADoR - A antiga Rua do Commercio continua sendo o centro de compras do cidadão piracicabano

PonTE - Sobre o Rio Piracicaba na década 30 PonTE - Em 2015, a Ponte Irmãos Rebouças, com duas mãos AVEnIDA PIRACICAMIRIM - acesso à Rua Dois Córregos, próxima à rotatóriaAVEnIDA PIRACICAMIRIM - vista para antiga rotatória
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O riacho Itapeva foi testemunha de uma Piracicaba que o poeta diria ter sido 
“risonha e franca”. A sua beleza singela encantava os olhos. E sua sinuosidade, 
nascendo de uma fonte e morrendo nas águas do rio Piracicaba, parecia predizer 
uma opção e sonho de nossa gente: nascer e morrer aqui.

Com o prefeito Luiz Dias Gonzaga, em 1954, deu-se a primeira iniciativa para 
cobri-lo e transformá-lo em uma longa avenida. E isso se consolidou com outro 
prefeito, Luciano Guidotti, que realizou uma obra de engenharia admirável para 
a sua época. Sobre o suave e manso Itapeva, surgiu a Avenida Armando de Salles 
Oliveira, uma das vias fundamentais no cotidiano da cidade. A beleza deu lugar à 
praticidade; a natureza cedeu à necessidade pragmática. Um riacho, pois, que se 
tornou avenida. Eis o Itapeva, sob o asfalto, mas ainda vivo e sereno. Seria, este, 
um mistério glorioso ou doloroso? 

Itapeva: the creek that became an avenue 
The Itapeva Creek was witness of a Piracicaba that 

a poet would say was “laughing and outspoken”. Its 
unpretentious beauty was charming to the eye. And 
its sinuosity, being born in a spring and dying in the 
waters of Piracicaba River, seemed to foretell an option 
and a dream of our people: to be borne and die here.

In 1954, Mayor Luiz Dias Gonzaga took the first 
steps to cover it and turn it into a long avenue. That was 
consolidated under another Mayor, Luciano Guidotti, 
who accomplished a remarkable feat of engineering for 
the time. Above bland, mellow Itapeva, the Armando 
de Salles Oliveira Avenue came into being, one of most 
fundamental thoroughfares for day-to-day of the city. 
The beauty of the place gave way to usefulness; nature 
deferred to pragmatic need. Thus, a creek became an 
avenue. Itapeva is still there, under the tarmac, alive and 
serene. Is this a glorious or a painful mystery? 

Itapeva: riacho que se tornou avenida
AVEnIDA ARMAnDo DE sALLEs oLIVEIRA - O Riacho de Itapeva corre por baixo da avenida

MoDERnIDADE  - Semáforo da Praça José Bonifácio (no fundo está o Hotel Central) sinaliza 
novos tempos para Piracicaba na década de 50

PRAÇA josÉ BonIFÁCIo  - Em 2015, o mesmo local sem o semáforo e sem o prédio do 
Hotel Central
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PIRACICABA (1962) PIRACICABA (2015)
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CARRos E CARRoÇAs DIVIDEM As RuAs no InÍCIo DA DÉCADA DE 40 - 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 existente na cidade, ao longo das décadas. Na de 40, com 25.374 habitantes,  Piracicaba 
contava 561 automóveis, 638 caminhões, 531carroças, 3 ônibus e 6 motocicletas. Na década de 60, os números 
indicavam 7.417 veículos para uma população de 140 mil pessoas. Em 1975, segundo a Ciretran, foram 25.031 
veículos licenciados; em 1980, 48.646; e em 1996, 96.555. 

JARDINEIRA 
noME suRGIu EM PIRACICABA

A palavra jardineira - referente a antigo 
ônibus - surgiu em Piracicaba. O primeiro 
ponto dos coletivos localizou-se à frente 
de um dos primeiros hotéis da cidade, 
o Hotel Jardineira, na rua Benjamin 
Constant, esquina com a Moraes Barros, 
inaugurado em 24 de janeiro de 1904. 
Os proprietários, italianos, chamavam-
se Della Giardinera. Os usuários 
começaram a falar em “ir à Giardinera”, 
até que, finalmente, passou-se a falar 
em “tomar a jardineira”, o ônibus. AuTos DE Luxo - Ponto da Praça 7 de Setembro

A FRoTA DE VEÍCuLos EM 2014  - Números do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, divulgados em 
outubro de 2014, revelam que a cidade contabiliza um frota de 282.939 veículos, entre leves (automóveis, motos e 
similares) e pesados (ônibus, caminhões, tratores e similares). A frota de automóveis registrada é de 169.134.
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MERCADo MunICIPAL DE PIRACICABA -  Foi inaugurado no dia 5 de julho de 1888, no mesmo local onde hoje se encontra. Mas a grande luta para construí-lo - por iniciativa 
e persistência de Joaquim Borges da Cunha, proprietário e redator de a Gazeta de Piracicaba - começou em 1882, época em que Piracicaba já era uma das maiores cidades 
de São Paulo em população, tendo, para efeito de cobrança de impostos, 1.128 casas. A discussão durou seis longos anos e o responsável para tornar realidade o apelo da 
Gazeta foi o então vereador Manoel de Moraes Barros, que assumiu a ideia e comandou a luta. O Mercado foi construído pelo engenheiro Miguel Asmussen, que, segundo a 
Câmara Municipal, apresentou a melhor proposta. Sua construção foi concluída no dia 22 de fevereiro de 1887, mas, para o Mercado funcionar, faltava um Regulamento, que 
foi elaborado por Prudente de Morais e Paulo Pinto . E o Regulamento somente ficou pronto em 1888

MERCADo MunICIPAL DE PIRACICABA -  Além de ser um importante espaço de comercialização de hortifrutigranjeiros, o Mercado oferece grande diversidade de produtos 
alimentícios e destaca-se como um excelente pólo gastronômico da cidade e região
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RIo PIRACICABA - Na década de 30 RIo PIRACICABA - Em 2014, durante a seca do mês de outubro
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Este livro é, para mim, um espaço do qual faço um altar de devoção. À minha 
terra, à vida, aos privilégios que vivi, vendo e ouvindo, participando. Insistirei até 
à última página, nesse perpassar da memória, de lembranças. Rendo graças por 
ter-me deixado fascinar por minha terra, nesse mistério para mim luminoso. 

Conheci e fui muito próximo de Newton de Mello – o autor da canção 
imortal, que o Brasil canta, a “Piracicaba que eu adoro tanto...” – aos meus 21 
anos, em 1961. O professor Newton visitava-me todas as tardezinhas, como 
se mergulhasse em sua hora nostálgica, a das Ave-Marias. Ele morava na casa 
do mais humano dos médicos que conheci, o doutor Antônio Cera Sobrinho. 
(Transformei o Doutor Cera num personagem principal de meu livro “Bagaços 
da Cana”, um sofrido Doutor Antoninho)

Newton de Mello – sofrido, cansado, decepcionado, dominado pelo álcool – 
ia contar-me histórias de sua Piracicaba, a que ele “adorou tanto”. E queria que 
eu as guardasse na memória. Foi um dos meus inspiradores para dedicar-me a 
transmitir essa história – “traditio”, transmissão. 

Realmente, “ninguém compreende a grande dor que sente/ o filho ausente 
a suspirar por ti” – nesse morrer longe daqui. Mas venho propondo um adendo, 
em homenagem aos que não se ausentaram: “ninguém compreende o grande 
amor que sente, a nossa gente a suspirar por ti.”

In a song, newton de Mello’s tears   
To me, this book is a space that I turn into an altar for devotion. To my land, to life, to the privileges I have 

lived, seeing and listening, partaking. Until the last page, I will insist on this recall of memory, of remembrances.  
I say my thanks for allowing myself to be fascinated by my land, in this mystery, to me, luminous. 

I have met and been very close to Newton de Mello – author of the immortal song all Brazil sings, 
“Piracicaba que eu adoro tanto...”(Piracicaba whom I worship so much…) – when I was 21, in 1961. 
Professor Newton used to call on me in the evenings, as though plunging into his nostalgic time, that of 
the “Ave-Maria”. He lived at the home of the most human of Physicians I have met, Doctor Antônio Cera 
Sobrinho. I have turned Doctor Cera into one of the main characters in my book “Bagaços da Cana” 
(Sugarcane bagasse), the long-suffering Doctor Antoninho.

Newton de Mello – suffering, tired, disappointed, dominated by alcohol – came to tell me stories of 
his Piracicaba, the one he “worshiped so much”. He wanted me to keep them in my memory. He was one 
of the inspirers for my dedication to passing on this story – “traditio”, transmission. 

In truth, “no one understands the great sorrow felt / by an absent son sighing for you” – in this dying 
far away from here. But I’ve proposed an addendum, as a tribute to those who haven’t left: “no one 
understand the great love our people feel, sighing for you.”

Num canto, o pranto de  Newton de Mello 

 HIno DE PIRACICABA FoI CoMPosTo EM CInCo MInuTos 
Composta por Newton de Almeida Mello Campos, 
sendo dele também a letra, a canção “Piracicaba” 
foi transformada em hino oficial do município pelo 
prefeito Adilson Benedito Maluf, em 1975, através 
da Lei nº 2.207. A harmonização da música foi feita 
pelo maestro Carlos Brasiliense e a canção retrata 
com fidelidade o amor que o cidadão piracicabano 
tem por sua terra natal.
A música nasceu em Rafard, na Fazenda Itapeva, onde 
Newton de Mello estava, saudoso de Piracicaba. Tudo foi 
rápido, a música surgindo de um repente. E, na noite do 
mesmo dia, 9 de setembro de 1931, em Piracicaba, com 
os amigos no antigo Bar Giocondo – na atual Praça José 
Bonifácio, onde está o Unibanco, ao lado da Brasserie 
– cantou pela primeira vez a canção. Em 1975, ao 
Almanaque de Piracicaba daquele ano, Newton de Mello 
revelou 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 encontrasse 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.”

nHonHô FERRAZ, CATIVo DA FoToGRAFIA 
Nos Almanaques de Piracicaba de 1900 e de 1914 
– os mais antigos – há referências e propaganda 
de profissionais da fotografia. A Casa Vienna é 
uma delas, famosa e respeitável a ponto de prestar 
serviços a outras cidades, incluindo São Paulo. 
Este livro tenta recuperar pequena parte de toda 
essa história iconográfica de nossa terra, o que 
seria impossível numa só edição. No entanto, aos 
fotógrafos do passado e do presente, queremos 
prestar a nossa homenagem – por captarem, 
com olhares mágicos, a beleza de nossa terra 
– destacando um fotógrafo amador, Fernando 
Ferraz de Arruda Pinto, o “Nhonhô Ferraz”. Filho 
de fazendeiros, de família influente na aristocracia 
rural, “Nhonhô” dedicou grande parte de sua vida à 
fotografia, deixando-nos, como herança, imagens 
imortais de Piracicaba. 
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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 uma grande fonte a todos que queiram aprofundar-se 
na história do município. Com mais de 40.000 itens, entre fotos (em papel e digitalizadas), 
negativos, postais, desenhos, gravuras, jornais, revistas e livros – abrangendo um período 
cronológico que se estende do século 19 aos dias atuais -, nunca vi um acervo pessoal tão 
amplo, suficiente para render dezenas de obras históricas sobre Piracicaba

“ 
”Fábio Rubinato
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E chego à última página. A última de um pedacinho de tanta história. Pois sonho em poder continuar contando-a. 
Juntei fragmentos de um tesouro em narrativa apenas rápida, entreabrindo frestas de um baú de maravilhas. Viajei pelo 
tempo, tanto nas asas como nas vísceras dele. E renovei-me, remocei.  Mais do que ressuscitar, renasci. Revi um mundo 
encantado – uma cidade e um berço – e descobri ser verdadeiro e real o que pensei fosse apenas um sonho lindo. 

Em cada palavra, em cada foto, em cada lembrança, palpitou-me, o coração, no peito. E o sangue correu-me mais rápido 
e vívido pelas veias. Foi-me uma fonte de esperança, quando tinha começado a celebrar minhas cerimônias de adeus. Não 
posso fazê-lo. Há mistérios demais que ainda não me foram revelados e que, em minha terra, parecem ocultos como que 
num baú sagrado à espera de ser reencontrado. É a minha, a nossa arca da aliança. E ela se abre para cada geração que 
tenha a audácia de tocá-lo. Vejo-me, assim, apenas como um dos  guardiães dela, um contador de histórias. De minha terra, 
de minha gente, de nossas raízes.  

Meu olhar espalha-se por essa nova Piracicaba caótica, confusa, desordenada, que desperta apetites nem sempre 
nobres. É um tempo de pressas e de apressados. Todos correm, atropelam-se, não se veem, não se enxergam. E não veem e 
não enxergam belezas e doçuras que os envolvem. Não sei se ensurdeceram, se fazem de surdos. Mas – enquanto passam, 
correm, confundem-se, disputam, competem, embalados pela fúria de uma era – há sons de música suave à espera de que 
os ouçamos. Sons de nossas brisas, do gemer de um rio que se recusa a morrer, de nossos pássaros que – espantados das 
matas – encontram abrigo e cantam no cume dos grandes edifícios. 

Não, não é uma outra Piracicaba, esta que parece seduzida pelo caos, usada e instrumentalizada pela ambição de apenas 
alguns. E estes são os mesmos que buscam materializar o espírito do mundo, em todos os países, em todos os quadrantes e 
continentes. É apenas uma época, uma era. Portanto, passageira. Piracicaba – soberba, pacienciosa – não é uma outra cidade, 
mas a mesma, à espera, porém, de que os temporais se acabem. À beira de um rio plantada, Piracicaba é árvore da vida. 

Aprendemos, com o rio, a conviver com as águas que passam. Trata-se de um privilégio que – ao contrário do que 
parece – tem que ser preservado, heroicamente defendido. A árvore é símbolo de vida, em perpétua evolução. Ela 
ascende em direção ao alto, ao céu. Vive e sofre em cada período de sua existência. Floresce na primavera; esparrama-
se no verão, como que preguiçosa e faceira; dá frutos no outono e resolve ficar, aquietar-se. E, no inverno, perde folhas, 
adormece, parece morrer. A árvore é o ciclo da vida. 

Podemos, pois, estar num inverno do espírito e na exuberância provisória de um caos. Por que não? Isso, porém, não nos 
deve desanimar. Nem desesperar. As árvores renascem. Quando parecem mortas, ressurgem. Pois têm raízes. E Piracicaba é 
essa árvore sagrada cujas raízes são tão profundas que desafiam os maus humores do tempo, dos ciclos da vida. 

Esta última página é, para mim – nessa aventura e ventura de deixar-me conduzir pelo espírito de minha terra – uma outra 
conversão, uma profissão de fé. A alma caipira foi tecida com sabedoria e delicadezas, com ternura e espírito de fraternidade. 
E os céus escolheram Piracicaba para ser o útero desse humanismo generoso. Piracicaba é árvore da vida. Por isso, sofre e 
parece desfalecer; alegra-se e renasce; produz frutos e recolhe-se, gestando enquanto se acredita tenha morrido. 

Esta foi uma declaração de amor. E meu Credo. 

A árvore da vida
The tree of life
I arrive, thus, at the last page. The last one of a minute piece of so much history. For I 

dream to be able to go on telling it. I have collected fragments of a treasure in this quick 
narrative, opening a narrow crack under the lid of a chest of wonders. I traveled through 
time, both on its wings and in its innards. And I felt renewed and become young again.  
More than revive, I was reborn. I saw again an enchanted world – a city and a cradle – 
and I found out that what I thought to be just a beautiful dream was true and real. 

In every word, in every picture, in every remembrance, my heart pulsated in 
my chest. And my blood flowed fast and lively in my veins. To me, it was a fountain 
of hope, when I had already began the celebrations of my farewell. I cannot do it. 
There are still too many mysteries not yet disclosed to me in my land, hidden as if in 
a sacred chest, waiting to be found. It’s my, it’s our Ark of the Covenant. And it opens 
up to each generation that has the audacity of touching it. Thus, I regard myself as 
just one of its guardians, a storyteller. Stories of my land, of my people, of our roots.  

My gaze sweeps over this new Piracicaba, chaotic, confused, disordered, 
that awakens not always noble appetites. This is a time of rush and of hurried 
people. All in a hurry, swarming, not seeing, not noticing themselves. And no 
one sees the beauty and sweetness that surround them. I don’t know whether 
they are deafened or play deaf. Nevertheless, – while they get by, rush, get 
confused, quarrel, compete, lulled by the fury of a time – there are sound of 
soft music waiting for us to listen. Sounds of our breezes, of the moaning of a 
river that refuses to die, of our birds that – chased off the woods – find shelter 
and sing on the summit of tall buildings. 

No, it’s not another Piracicaba, this Piracicaba that seems to lay seduced by 
the chaos, used and turned into an instrument by the ambition of but a few. The 
same few who try to materialize the spirit of the world, in every country, in every 
quadrant and continent. It’s just a time, an era. Therefore, a passing one. Piracicaba 
– prideful, unruffled – isn’t another city, it’s the same one, waiting, however, for the 
storms to subside. Planted on the bank of a river, Piracicaba is the Tree of Life. 

With the river, we have learned to live with the waters that flow by. This 
is a privilege that – contrary to what it might seem – needs to be preserved, 
heroically defended. The tree is the symbol of life, in perpetual evolution. It 
rises upward, sky bound. It lives and suffers in every period of its existence. It 
blossoms in springtime; it spreads around in the summer, as though lazy and 
coquettish; yields fruit in the autumn, then quiets down. And in wintertime it 
sheds its leaves, falls asleep, seems to die. A tree is like the cycle of life. 

Therefore, we could now be in the midst of a winter of the spirit and experiencing 
the provisional exuberance of a chaos. Why not? That, however, must not discourage 
us. And neither drive us to despair. Trees are reborn. When seemingly dead, they 
rebound. For they have roots. Piracicaba is that holly tree, whose roots are so deeply 
set into the ground that they defy the bad moods of the time, of lifecycles. 

To me, this page is – in this adventure and fortune, letting myself be taken by 
the spirit of my land – another transformation, a profession of faith.  The “caipira” 
soul was woven with wisdom and kindness, with tenderness and spirit of fraternity. 
The heavens singled out Piracicaba to be the womb of that generous humanism. 
Piracicaba is the tree of life. Therefore, it suffers and seems to faint; rejoices and is 
reborn; yields fruit and withdraws, delivering while believed to have died. 

That was a declaration of love. My Creed. 

206 207



A sábia filosofia oriental nos ensina que o ano é marcado por dois 
dias em que nada podemos fazer: o ontem e o amanhã.
Longe de menosprezar o ontem, que nos encheu de experiências 
e de amplo conhecimento, que servem de sabedoria para a nossa 
caminhada de hoje, e de desprezar o amanhã, que, quando bem 
projetado, nos renderá bons frutos, é aconselhável que não se 
viva nenhum outro dia a não ser o hoje. Afinal, como diz o ditado 
popular, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje.
Livre e solto em seu canto, onde, diariamente, se alimenta 
dando comida aos macacos, Cecílio Elias Netto – que, em 2015, 
comemora 50 anos de literatura - vive o hoje intensamente. 
Não para de produzir. Para ele, a vida não é contada em anos, 
em meses. É contada a cada segundo, a cada verso criado, a 
cada frase escrita, a cada livro publicado.
Apaixonado pela Noiva da Colina, acredita que sua terra será 
eterna enquanto eternos forem os que a cantarem, que a 
pintarem, que a descreverem, que a poetizarem, que a louvarem. 
Piracicaba, pois, continuará viva enquanto houver quem conte 
sua verdadeira e épica história. E quem a cante, quem a pinte, 
quem a louve em melodia ou em silêncio. E é isso que Cecílio 
tem feito. E muito bem.

PRóXIMAS OBRAS DE CECíLIO ELIAS NETTO

o Editor

                         +
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Cecílio Elias Netto

Versão atualizada de
ARCO, TARCO, VERVA...
(Dicionário do Dialeto
Caipiracicabano), com
acréscimo de novos 
textos e novo visual.
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Hino de Piracicaba  
Letra e música de Newton A. 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. 

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 teus prados, os horizontes, 
o céu e os montes que vejo aqui. 

Piracicaba que eu adoro... (estribilho)  

Só vejo estranhos, meu berço amado, 
Tendo a seu lado o que perdi... 

Pouco se importam com teu encanto, 
Que eu amo tanto, dês que nasci... 

Piracicaba que eu adoro tanto ...(estribilho)
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