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Prefacio

Como conhecer a história de um lugar que é parte da nossa própria

experiência de vida? Que é cenário para nossas histórias? Como valorizar as

riquezas e especificidades locais e projetá-las em atividades turísticas? Foi

partindo dessas perguntas que um grupo de estudantes e profissionais da

cidade de Jundiaí deu início aos trabalhos da Oficina "História Oral e Turismo:

valorização da cultural local" promovida por uma parceria entre a Fala Escrita

e a Secretaria de Cultura de Jundiaí.

Foi um grande encontro! Aventuramo-nos juntos, trocamos muito

conhecimento durante dois meses de intensa atividade. Nesse período

pudemos aprender sobre histórias orais e histórias de Jundiaí. O curso teve

como base uma formação teórica e metodológica em história oral, que pode

ser entendida como um processo de trabalho que privilegia o diálogo e a

colaboração de sujeitos considerando suas experiências, memórias,

identidades e subjetividades, para a produção do conhecimento em sintonia

permanente com o momento presente e se apropriando de suas tecnologias.

Neste processo de intervenção e mediação se dá a construção de narrativas e

de estudos referentes à experiência de pessoas e de grupos. Ou seja,

trabalhamos neste livro com narrativas de pessoas sobre suas experiências e

histórias de vida, o que dá importância ao "documento vivo” resultante da

escuta atenta a cada uma das vozes que compõem esse livro.

Desta maneira, após nos concentrarmos em discussões de textos e

compartilharmos experiências, partimos para o fazer! Sem desprezar a
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produção já existente sobre a história de Jundiaí, nos concentramos no que

ainda estava por ser registrado, nas histórias que vivenciadas naquele lugar

podiam colorir e dar vida aos dados e informações anteriormente

organizadas.

Era o momento de realizar as entrevistas de história oral, o ponto

central deste trabalho e o referencial para a produção de novos documentos.

E assim foi feito! Individualmente ou em grupo, os participantes ouviram e

compartilharam essas novas histórias, histórias de vida que agora farão parte

da história da cidade e permitirão conhecer outras trajetórias que nos trazem

para o presente e a ele conferem novos significados, mais íntimos e

subjetivos, mas também mais plurais e amplos.

Assim como é a história de um lugar como Jundiaí. Portanto mais do

que cenário, Jundiaí neste livro é vista como lugar de memória. Não

pensamos em registrar a memória da cidade, mas sim vê-la como

constituidora de identidades e de narrativas para os que a ela dão vida e para

os que nela vivem! A importância do exercício feito foi ouvir essas “Vozes que

contam nossa história” por meio das suas próprias, as impressões desses

personagens anônimos, comuns que contam de si, e ao falar de si falam do

cotidiano, dos amores e sabores de Jundiaí. Alias, talvez fosse mais honesto

dizer de “jundiaís”, pois são distintas as cidades narradas, de várias

temporalidades e ocupações, da uva, do café, da ferrovia, dos festejos...

Ouvir tudo isso, é sempre um despertar para a vida, e isso é muito!

Mas, o trabalho não parou por aí. A produção dos textos,

seguindo os pressupostos da história oral demandou ainda muita dedicação e

o que se vê como resultado é a composição de uma narrativa comprometida
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com a história do entrevistado e que nos permite caminhar pelos lugares

conhecidos os vendo a partir de novos ângulos.

A riqueza da coletânea de histórias de vida, que ora se apresenta, vem

da interação estabelecida entre entrevistadores e entrevistados. Resultado

de um encontro que não se pautou apenas por perguntas em busca de

respostas objetivas. As narrativas aqui presentes mostram um saber ouvir e

respeitam as subjetividades características de cada entrevistado.

Esperamos que os leitores gostem, tanto quanto nós, de ouvir essas

vozes, de reviver com nossos colaboradores os dramas e as tramas de suas

narrativas. Pois assim continuarão incrementando essas histórias com as suas

próprias num processo sempre inacabado de produção de conhecimentos.

Boa Leitura!

Marcela Boni e Suzana Ribeiro
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Historia de Jundiai – Introducao

Assim como diversos municípios do interior do Estado de São Paulo, o

surgimento do município de Jundiaí está fortemente ligado à presença

indígena, ao movimento bandeirante, ao tropeirismo, à instalação da

ferrovia, à chegada de imigrantes e mais recentemente, ao crescente

processo de industrialização. Assim, compreender e, consequentemente,

valorizar a história local, só é possível quando identificamos cada um destes

períodos na própria cidade, nas histórias guardadas na memória de seus

habitantes, nos lugares tantas vezes modificados, nas festas e manifestações

culturais ainda preservadas, em nomes de ruas, praças e bairros, enfim, no

modo de vida de seus habitantes.

O nome da cidade, inicialmente Jundiahy, nos atesta à presença de

indígenas nesta região. De acordo com estudos, índios tupi-guarani se

referiam a estas terras como a região dos jundiás, uma espécie de bagre que

existia em grande quantidade no rio que corta toda a cidade e que depois

recebeu o mesmo nome da cidade1. Estes primeiros habitantes se dedicavam

à produção de milho e mandioca, à caça, pesca e à cerâmica.

Os primeiros colonizadores brancos chegaram à região em 1615 e

dentre estes merecem destaque Rafael de Oliveira e Petronilha Antunes, que

abandonaram a cidade de São Paulo, se instalaram por aqui e fundaram a

Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy, construindo uma

1O Rio Jundiaí nasce na Serra dos Cristais, em Mairiporã, passando pelo município de Campo
Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba e Salto, onde deságua no Rio
Tietê.
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capela dedicada à Nossa Senhora do Desterro. Neste período, a Freguesia

estava ligada a Santana de Parnaíba.

Elevada à categoria de Vila em 14 de Dezembro de 1655, a Vila de

Nossa Senhora do Desterro do Mato Grosso de Jundiahy, neste período,

estendia suas terras além de Campinas e Mogi-Mirim. Ao longo dos séculos

XVII, XVIII e início do XIX, a economia da cidade se limitou a pequenas

lavouras de subsistência, que abasteciam moradores da vila, tropeiros e

bandeirantes. Nesta época, a região de Jundiaí ficou conhecida como “porta

do sertão”, uma vez que tropeiros e bandeirantes tinham aqui um local de

abastecimento e descanso.

Também neste período, a Vila de Jundiaí ficou conhecida como “porto

seco” pois diferentemente das vilas vizinhas, onde a produção de cana-de-

açúcar era a principal atividade econômica, a especialidade em Jundiaí estava

relacionada à movimentação de tropas cargueiras, em especial para o

escoamento da produção regional até o porto de Santos. Nota-se, portanto,

que desde este tempo Jundiaí é conhecida por sua notável característica de

passagem e ponto crucial dos caminhos coloniais.

A cidade possuía, naquela época, quatro ruas centrais, paralelas,

chamadas então de Rua Direita (atualmente Barão de Jundiaí); Rua do Meio

(Rua do Rosário); Rua Nova (Senador Fonseca) e Rua Boa Vista (Zacarias de

Góes). As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais

humildes usavam o pau a pique, cobertas por sapé. Possuía também a Capela

de Nossa Senhora do Rosário (onde hoje se instala o Gabinete de Leitura Ruy

Barbosa), o Hospício dos Beneditos e o Mosteiro de São Bento, um dos

poucos monumentos que resistiram ao tempo. Um dos pontos comerciais

mais movimentados, então, era o Largo do Rocio, que deu lugar atualmente à
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Praça da Bandeira. Dentre as atividades agrícolas, a cana-de-açúcar era o

destaque, mas a produção era utilizada para a fabricação de aguardente.

Já em meados do século XIX, a produção de café modelava a paisagem

da região de Jundiaí e esta nova cultura agrícola possibilitou inúmeras

transformações. Em 1865, Jundiaí foi elevada à categoria de Cidade e em

1867 é inaugurada a São Paulo Railway Company – SPR, também conhecida

como Inglesa, que ligava Jundiaí com a cidade de Santos. Esta que foi a

primeira estrada de ferro em território paulista, desempenhou papel

fundamental no sistema de circulação do território, promovendo a união

entre interior e Capital paulista. No rastro do sucesso que se revelou a nova

modalidade de transporte, surge em 1872 a Cia. Paulista de Estradas de Ferro

(posteriormente Fepasa) -, por iniciativa de fazendeiros, capitalistas, políticos

e administradores, interessados principalmente no rápido escoamento do

café.

No ano seguinte, 1873, a Cia. Ituana assentou seus trilhos na cidade,

buscando caminho para a Capital e apoiando-se no ponto ferroviário já

definido. As Estradas de Ferro Itatibense e Bragantina também se valeram

desta localização estratégica para se instalarem na região. A chegada da

ferrovia modificou a dinâmica urbana da vila, recém elevada à categoria de

Cidade. A chegada das oficinas da Cia. Paulista a Jundiaí exigiu da cidade um

programa urbano inédito, atraente, verdadeiro e próspero (BEM, 2006, p.81).

Deste modo, é importante destacar que o aparato da ferrovia construído e

ativado em Jundiaí permitiu à cidade uma excepcional projeção e uma

condição social estruturada de modo inédito no território paulista (BEM,

2006, p.81). Possibilitou um novo ser urbano – o ferroviário -, agente

principal das relações entre vida em família, qualidade de vida urbana e

desempenho dos negócios da ferrovia (BEM, 2006, p.81).
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A cidade de Jundiaí reorganizou-se radicalmente em função da

ferrovia. Seus habitantes eram ferroviários, seus trabalhadores eram

ferroviários, enfim, seu mundo era ferroviário (BEM, 2006, p. 83). Suas

referências estavam no trem, nos apitos, nos tijolos aparentes dos edifícios

do trabalho e no conjunto de casas de operários (BEM, 2006, p.84). A

população urbana teve um aumento significativo neste período, de 7.832

habitantes registrados em 1874, passou a ter 14.000 em 1900, chegando a

44.437 em 1920 (BEM, 2006, p. 85).

O complexo ferroviário instalado na cidade resultou na criação de

diversas associações esportivas, culturais e sociais, como o Grêmio

Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro –

Grêmio CP -; o Paulista Futebol Clube; o Gabinete de Leitura Ruy Barbosa,

dentre outros. Além disso, o sistema de Previdência Social existente hoje em

nosso país surgiu de uma iniciativa criada na Cia. Paulista.

Também na metade do século XIX, os primeiros imigrantes europeus

começam a chegar a Jundiaí. Há registros de que alguns já haviam se fixado

na cidade em 1854, nas fazendas da região. O café ainda reinava absoluto e

havia uma grande demanda por trabalhadores nas fazendas produtoras de

café, sobretudo, em fins do século XIX, com o fim da escravidão. Aliado a isso,

diversos países europeus passavam por grandes dificuldades econômicas e

assim, uma grande massa de imigrantes europeus começa a chegar ao Brasil

e ao Estado de São Paulo neste período, muitos deles com passagens

subsidiadas pelo governo brasileiro, por força da necessidade de braços para

as lavouras de café.

Os italianos foram os primeiros a chegar a Jundiaí, em 1854, e as

primeiras iniciativas foram particulares (BEM, 2006, p. 87). Trabalharam nas
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fazendas da região e logo compraram terras, formando bairros como o

Traviú. De modo diverso, em 1887, por iniciativa do então governador da

Província de São Paulo, Antônio de Queiroz Telles – o Visconde de Parnaíba,

filho do Barão de Jundiaí -, é criado o Núcleo Colonial Barão de Jundiaí com o

objetivo de ocupar produtivamente as terras. Os imigrantes recebiam um

lote de terra onde deveriam se dedicar à agricultura e construir suas próprias

casas. Esta produção agrícola era voltada para o consumo próprio e

posteriormente foi direcionada ao comércio local. O regime de trabalho era

exclusivamente familiar. Com o tempo, estes imigrantes se tornaram

proprietários de seus lotes, se destacando, sobretudo, pela produção de

frutas, principalmente a uva, voltada inicialmente para a produção de vinho,

tão apreciado pelos italianos. É a partir deste contexto que surge a tradição

na produção de uvas e vinhos, possibilitando a realização, em 1934, da

primeira edição da Festa da Uva de Jundiaí.

O Núcleo Colonial, por estar localizado a 3 km do centro da cidade,

possibilitou o surgimento de uma estreita relação com esta, sobretudo

através das atividades econômicas como o comércio de frutas, verduras,

leite, entre outros itens, ou seja, praticamente toda a produção agrícola

destes imigrantes abastecia a população de Jundiaí. Com o passar dos anos,

estes imigrantes foram direcionados para trabalhos nas ferrovias e nas

primeiras indústrias que surgiam em Jundiaí. Importante destacar que a

partir do Núcleo Colonial surgem os bairros da Colônia e do Caxambu,

marcados pela forte presença dos imigrantes, com seus hábitos e costumes.

Estes bairros, até os dias de hoje, preservam estas características, com suas

tradicionais celebrações, como a Festa da Uva do Caxambu, a Festa da

Colônia Italiana e a Festa do Vinho Artesanal.
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Durante muitos anos, a cidade de Jundiaí ficou conhecida como Terra

da Uva, devido à expressiva produção desta fruta, que ganha forças no início

do século XX, primeiramente com a variedade Isabel. Mas é a partir da

década de 30, com o cultivo da variedade Niágara Branca, que a viticultura

jundiaiense começa a prosperar. O surgimento espontâneo, sem qualquer

intervenção humana, da variedade Niágara Rosada em meio às videiras da

variedade Niágara Branca, no bairro do Traviú, transforma profundamente a

cultura da uva no município, uma vez que o processo natural de acomodação

desta vinha encontrou em Jundiaí as condições naturais de clima e solo

bastante favoráveis, possibilitando um fruto muito bonito e saboroso. Sua

expansão por diversos bairros de Jundiaí marca profundamente, até os dias

de hoje, a paisagem local. Assim, a viticultura jundiaiense, que surgiu sem

maiores pretensões comerciais, conquista mercados nos grandes centros do

país, principalmente devido à proximidade com os centros urbanos, ligados,

inicialmente, pela ferrovia, e posteriormente pelas rodovias.

A imigração estimulou o crescimento comercial e industrial, exigindo

também investimentos em infraestrutura urbana. Nos anos 30 e 40 surgem

as primeiras indústrias têxteis na cidade, como a Tecelagem Jundiahyana, a

Cia. São Bento, Argos Industrial, Tecelagem Milani, Tecelagem Japy. A

indústria cerâmica também se destaca neste período, com a Cerâmica

Jundiaiense, Cerâmica Colônia, Cerâmica Windlin. A partir da construção da

Rodovia Anhanguera, em 1948, mais empresas procuram a cidade,

aproveitando também a abertura da economia ao capital estrangeiro em

1950. Nesta época, o município recebe as primeiras indústrias metalúrgicas.

Ocorre assim uma mudança no eixo da industrialização do município, antes

concentrado na região do bairro Vila Arens, para a região mais próxima à

Rodovia Anhanguera. A partir dos anos 60 e 70, com a elaboração de um

plano de incentivos pela administração municipal, o município passa a
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receber muitas indústrias, inclusive multinacionais, transformando

profundamente as características da cidade, que neste momento passar a ter

um perfil mais urbano e industrial.

Atualmente, o município de Jundiaí – que nunca perdeu a sua vocação

de “porta” para o interior, revelando seu caráter de elo, de condutora, de

lugar de passagem – se destaca mais uma vez, principalmente por sua

localização privilegiada, uma vez que se encontra no eixo fundamental de

movimentação da produção, riquezas, população e informação (BEM, 2006,

p. 117). Além disso, a cidade apresenta elevados índices socioeconômicos, se

apresentando como um dos municípios mais prósperos do Estado de São

Paulo. O desafio é aliar o crescimento econômico ao crescimento humano,

sem se esquecer de suas raízes, sua história, seu patrimônio, sua cultura,

possibilitando que sua população consiga ainda se reconhecer na própria

cidade, ter identidade única. Uma cidade que caminha a passos largos,

referência no cenário nacional, tendo como um de seus maiores patrimônios

a Serra do Japi – um dos últimos resquícios de Mata Atlântica do Estado e

também uma das principais reservas ecológicas preservadas no país.
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Roberto Franco Bueno

“Com a evolução do café, a indústria da construção civil nasceu e
evoluiu para produção cerâmica fabulosa. Houve uma confluência de
fatores que possibilitaram esse desenvolvimento: necessidade, capital,

matéria prima e mão de obra dos que sabiam produzir”.
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A industrialização em Jundiaí começou no segundo lustro do sec. XIX.

Foram muitos os fatores que conduziram para isso: em primeiro lugar vemos

que os brasileiros amealharam grande capital com a exportação contínua do

café, pois o açúcar gerou capital, sem dúvida, mas absorvia muita mão de

obra custosa e não qualificada. Com o café foi diferente, porque a

emancipação dos escravos já era tida como certa, ela até deveria ter se dado

por volta de 1850, de acordo com os fatos históricos, mas os brasileiros

deram um jeito, fazendo leis intermediárias, a do Ventre Livre e outras como

esta para poder amenizar o choque do desaparecimento do trabalho escravo.

No intervalo entre 1850 e 1875 o produtor de cana brasileiro foi

sentindo que deveria tomar providências para substituir o trabalho escravo,

pois mais dia menos dia o escravo seria totalmente libertado. Houve também

outro fator: os impostos nas transações de escravos eram cada vez mais

altos, os custos de manutenção desse plantel de trabalho também e acabou

por se perceber que era melhor arranjar associado do que escravo. O Conde

do Parnaíba e muitos outros imaginaram uma forma de trazer mão de obra

de fora, pois a Europa estava em crise e essa crise era de fome e miséria, de

falta de atividade. Havia um excesso de população para o uso da terra. A

Europa estava mais limitada que o Brasil, um verdadeiro continente,

enquanto a Europa era um território cheio de problemas, pouco cultivável

em relação à sua totalidade.

O café era uma moeda requintada, que substituía facilmente o ouro e

os diamantes das lavras porque era uma bebida que servia aos ricos. Era um

produto que os árabes tornaram caro, pois escondiam a semente e impediam

que o café se difundisse pelo mundo. Por isso o cultivo foi mantido sob seus

domínios no Oriente Médio e até perto da Índia. Mas os franceses, os

holandeses e os ingleses acabaram conseguindo mudas e plantaram café na
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América: no Haiti e nas Guianas, que eram suas possessões e até como

imitação dos árabes, essas culturas ficaram escondidas para evitar que ao

serem disseminadas, tivessem seu preço derrubado, pois era elevadíssimo.

A solução encontrada por eles foi roubar as mudas. No Brasil, o

governador da Província do Maranhão encomendou a um dito Melo Palheta,

português bem apanhado, que fosse até a Guiana. Lá ele conquistou as

graças da mulher do governador e conseguiu subtrair algumas mudas e

sementes de boa qualidade, que vieram para o Maranhão, depois para

Pernambuco e Bahia. O clima muito quente não foi propício a um café de

qualidade. Essa planta se adapta às meias encostas dos morros e de clima frio

e temperado, é muito delicada. Dependendo da seleção, do local onde era

plantado, tinha-se melhor resposta, principalmente em qualidade. Deu-se

bem onde? Espírito Santo, Serra da Mantiqueira: Minas e São Paulo. No Vale

do Paraíba também houve cultura do café, mas lá era mais quente, por isso

não tinha tanta qualidade. No Rio de Janeiro derrubaram a Floresta da Tijuca

para plantar café; foi um crime o que fizeram. D. Pedro II ordenou que a

restaurassem a qualquer preço, pois ele era um homem de visão.

O café chegou a Jundiaí pelo Vale do Paraíba, pois Minas não tinha

muita comunicação com a cidade. A Mantiqueira era uma muralha de difícil

acesso, então por natureza o café entrou por Areias, Barreiras e Bananal,

depois pelo vale afora. O café que dava aqui em São Paulo era melhor,

principalmente em zonas mais serranas. Aí sim, dava um bom café. No Rio de

Janeiro as áreas eram poucas e muito valorizadas, então só quem tinha um

potencial econômico elevado é que conseguia produzir um bom café e em

grande quantidade, tendo lá vantagem de ser fácil a exportação. Desceu a

serra para o lado de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, nas encostas

da Serra do Mar, ali sim, se produzia um bom café de meia encosta. As
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fazendas de grande porte substituíram os engenhos de açúcar, que lá

existiam desde tempos imemoriais, pelo café.

Ele chegou a São Paulo, era plantado em chácaras e, tão valorizado,

que as pessoas de posse o faziam nos jardins de suas casas por uma questão

de status. A cidade de São Paulo tinha um clima e condições propícias à

evolução do café de qualidade. De São Paulo para Jundiaí foi um pulo, 50 km.

Jundiaí, já naquela época, tinha uma plêiade de fazendeiros, que praticavam

a monocultura da cana de açúcar para exportação, pois tínhamos o porto de

Santos, importante pólo exportador do Estado. No século XVIII o caminho

que ligava São Paulo a Santos foi pavimentado em pedra, a Calçada do

Lorena. Essa possibilidade de exportação tornou-se um meio do açúcar se

manter e aos poucos ser substituído pelo café.

As fazendas de Jundiaí e região fizeram essa substituição a partir das

Serras dos Cristais, do Mursa e um pouco do Sítio do Morro, inclusive toda

fralda da Serra do Japy, Ermida e arredores. Evoluíram fortemente na

produção e parte dessa riqueza acabou derivando para Campinas, quando

esta nasceu como Vila, pois herdou muitas delas. Não houve prejuízo para

Jundiaí, pois em 1850 a produção de café já era intensa, mas à custa do

trabalho escravo. De início o café, embora tendo valor comercial, não era de

grande qualidade, pois nem sempre eram escolhidas terras adequadas, mas

isto e a questão da mão de obra foram mudando.

Em 1870 o Conde do Parnaíba com outros, como o Conselheiro

Antônio Prado e o Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, capitalistas

e proprietários daquela época, os quais também tinham fazendas de cana e
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viviam dos engenhos, investiram seus capitais na importação de mão de obra

européia. O Conde do Parnaíba, último filho do Barão de Jundiaí, o décimo

terceiro, formou-se advogado em São Paulo e foi exercer sua profissão em

Itu, pois as fazendas do Barão, que estavam naquela região ficaram pra ele,

onde acabou desenvolvendo sua atividade capitalista de fazendeiro e

também de advogado.

Quando em 1867 chegou a estrada de ferro São Paulo Railway a

Jundiaí, esta tornou-se o porto seco condutor do café para o litoral. O Conde,

por meio da Câmara de Itu, incentivou a criação da Ferrovia Ituana, ligando

Itu a Jundiaí. Como Presidente da Província incentivou também a extensão da

Companhia Paulista de Estrada de Ferro, prolongando a ferrovia de Jundiaí

até Campinas.  Dessas estradas nasceram outras: a Bragantina, que ligava

Campo Limpo a Bragança (Campo Limpo naquela época pertencia a Jundiaí);

a Itatibense, que ligava Louveira a Itatiba e também à Mogiana, da qual foi

fundador e primeiro Presidente, juntamente com Saldanha Marinho.  A

região, beirando a Mantiqueira no norte do Estado, ganhou uma ferrovia

para recolher o café de toda aquela região. Formou-se uma verdadeira teia

ferroviária que recebia o café produzido no grande interior, chegando nela

em lombos de burros, carroça ou carros de boi.

O capital produzido pela lavoura cafeeira foi a base econômica do

desenvolvimento industrial de nossa região. Faltava conhecimento e ele

estava com os europeus. O Conde do Parnaíba, Presidente da Província de

São Paulo, foi à Europa, visitou onze países, escolheu a Itália, devido à

miséria que lá existia, miséria franciscana. O povo italiano estava numa

situação terrificante, pois o sistema de governo e familiar da Itália, na

sucessão civil, privilegiava apenas o primogênito, só ele herdava terras e

tinha o direito de gerir o dinheiro de todos, era massacrante para grande
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parte da população. Por estarem nessa condição, tinham que aprender todas

as técnicas que se sabia e tinham sido desenvolvidas na Europa: as de

moinho, de produção de energia através de movimento por água, a hidro-

energia, não a hidro-energia elétrica, a hidro-energia mesmo; tocada com

roda d’água, pilão, em tudo quanto era meio. Isso exigia um conhecimento

também da arte do ferro. O aço no Brasil era caríssimo, pois tínhamos meios

para produzí-lo, mas não tínhamos a técnica.

O Conde do Parnaíba construiu, por meio da Inspetoria Geral de Obras

Públicas da Secretaria Provincial de  São Paulo,  na avenida que hoje tem seu

nome, no bairro da  Mooca, a Hospedaria dos Imigrantes. O trem, vindo de

Santos transportando os imigrantes, chegava praticamente na Hospedaria,

que era ao lado do ramal ferroviário. Muita gente vinha doente, debilitada

com doenças transmissíveis, sem recursos, sem roupas, numa situação

miserável. As pessoas eram tratadas, triadas; procurava-se saber a profissão

e daí eram distribuídas para o interior da Província. E qual era a primeira

cidade do interior? Jundiaí. A grande parte dessa massa foi para o interior,

mas passou por aqui e viu o que existia. Era uma coisa parecida com a

Europa.

Um monte de ferrovias convergindo para a mesma cidade. Era uma

visão, para eles, européia. No Brasil não existia isso. O europeu

imediatamente percebeu que tinha que voltar para cá, além disso, muitos

não concordaram com as formas de contratação impostas pelos grandes

capitalistas da lavoura cafeeira: parceria e outras mais. Houve até revoltas,

revanches e coisas assim com combates e desordens, mas a situação acabou

se acomodando e o que aconteceu? Esse pessoal que voltou do interior,

voltou para Jundiaí. Porque em São Paulo eles não tinham o que fazer. Aqui

sim, existia a necessidade das fazendas, além do trabalho na lavoura do café,



P MPontes da Memoria

20

era preciso curtir o couro, construir carroças, carros, fazer arreios e tudo

mais. Fazer aro de aço, desenvolvendo a forjaria.

Em 1870, em Campinas, houve uma grande epidemia de febre

amarela, gerando uma situação perigosa e difícil. A Companhia Paulista por

esse motivo, entre outros, resolveu fazer suas oficinas em Jundiaí. Vale

salientar que a Paulista foi uma grande escola, ensinou muita gente a

trabalhar, carreando para Jundiaí uma plêiade de recursos humanos. Isso foi

possível porque ela sempre teve grandes diretores, muito disciplinados e

preparados. Preparados por quem? Pelos capitalistas, que eram pais

daqueles que acabaram se formando engenheiros, médicos e advogados.

Dentre os imigrantes vieram os “munhaios”, construtores de moinhos.

Por que precisávamos de moinho? Porque não se tinha energia elétrica para

todas as fazendas. Então, o moinho era uma peça importantíssima para

mover todo o beneficiamento de café, a produção de fubá, de farinha etc.

Enfim, para que uma fazenda funcionasse era fundamental um moinho.

Fazendo uma digressão: - “A exemplo, no início do séc. XX, Benedito

Storani tinha um moinho produzindo fubá e trigo, perto da igreja do Largo da

Santa Cruz, na descida para a Nove de Julho. Ali, naquele canto, chegava uma

tomada d’água, que tocava o moinho, desde quando ele era o capataz da

fazenda de um coronel, que a vendeu para o próprio Benedito, sob títulos.

Esse coronel foi embora para Paris, não quis mais ser fazendeiro! Acho que

ele se doeu com alguma coisa, porque havia muitas discussões e brigas sobre

a gerência do café no país, sobre o problema econômico do café, sua

produção, exportação e tudo mais. Ele vendeu a fazenda para o Benedito

Storani no papel. Passou um monte de títulos. O velho ficou maluco! “E Io

vou a falentzia! alora  me strepo !” Ele teve uma sorte danada, chegou a
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geada de 1918, o  Brasil perdeu café para todo lado, queimado pela geada. A

Europa, terminando a Guerra, estava numa situação terrível. O preço do café

foi lá em cima, aos píncaros. A fazenda tinha que ser paga, não sei se em 5 ou

10 anos, mas ele acabou pagando-a em 2 ou 3 anos, isso foi um fato à parte,

na história de Jundiaí: é uma curiosidade.”

Dessa imigração foi que a indústria cerâmica se estabeleceu aqui,

através das necessidades de construções nas fazendas: casas, moinhos,

terreiros para a secagem de café etc. Verteu-se capital, trabalho e

conhecimento nesse tipo de atividade, que começou com a produção de

tijolos pelos oriundi. A presença da ferrovia foi um fator fundamental, pois

além de toda mercadoria que vinha do interior e do café produzido aqui, o

tijolo também era mandado por trem, para locais onde não os havia. Então o

italiano, que trouxe a tecnologia e começou produzir e queimar tijolos

passou a fornecer pequenos blocos para as construções. Era muito mais

prático do que a taipa de pilão, cuja construção era cara, difícil e demorada.

O tijolo começou a pegar impulso. A produção começou com o adobe, um

tijolo de grandes proporções, em alguns casos com até cerca de 60 cm de

comprimento, com medidas proporcionais em outras direções. Produziu-se

também o tijolo comum, que naquela época era um tijolo para mão de

italiano, porque italiano tem mão grande, todo mundo chama, até hoje,

esses tijolos de tijolão, que era feito com uma argila, comprimida e seca,

chamada taguá.

Aqui havia um taguá muito bom, que mesclado com argilas dos vales

dos rios Jundiaí e Guapeva, naquela época não poluídos, dava um tijolo

excelente e de fino acabamento, muito bem elaborado. Daí para a produção

de telha foi um pulo.

Com a evolução do café, a indústria da construção civil nasceu e evoluiu
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para produção cerâmica fabulosa. Houve uma confluência de fatores que

possibilitaram esse desenvolvimento: necessidade, capital, matéria prima e

mão de obra dos que sabiam produzir.  Estamos falando só dos italianos, é

que o maciço da imigração foi realmente italiano, mas antes deles vieram

suíços e húngaros; porém em pequenas quantidades. Às vezes um fazendeiro

tinha um conhecido na Europa ou ia para lá e fazia um contrato, trazia alguns

imigrantes, mas não como o Conde do Parnaíba fez com os italianos, uma

imigração massiva contratada com o Governo Italiano.

Complementando sobre a imigração, também vieram para o Brasil

muitos pequenos burgueses com um pequeno capital, atraídos pela fama de

progresso, que já se constituía, tanto no Brasil quanto na Argentina. Muitos

europeus perceberam isso e imigraram, mas não no sentido da imigração

massiva, mas no da imigração familiar. E vieram com quê? Com capital e seu

conhecimento. Aqui se instalaram como pequenos industriais, produzindo as

mais diversas coisas. O pequeno capital de cada um, somado, era

significativo, o que influenciou muito no status da evolução paulista e

brasileira no último lustro do século XIX e início do século XX. Os pequenos

burgueses europeus se associaram também, aos grandes capitalistas

brasileiros para montar indústrias e evoluir as atividades pastoris.

Vemos que o panorama da evolução das cidades brasileiras,

especificamente de Jundiaí, dependeu da confluência de vários fatores e

sofreu mudanças no decorrer do tempo. A indústria cerâmica é um exemplo

marcante: nasceu com o pequeno capital, como vimos, pois era produzida

para a arquitetura, na cerâmica da construção: o tijolo, a telha, os pisos

cerâmicos.  Essa indústria era pulverizada, não concentrada e de grande

porte; tornou-se concentrada depois.



P MPontes da Memoria

23

Aqui em Jundiaí havia diversas cerâmicas, ligadas à construção civil,

que foram a base da indústria da porcelana, pois atrás delas vieram para cá

pessoas que tinham o conhecimento da porcelana. As indústrias foram se

sofisticando, dentro desse mesmo período. A Vitri, a Companhia Cerâmica

Jundiahyense, é praticamente do último lustro do século XIX. Ela depois se

tornou a Deca. Olavo Guimarães, fazendeiro, e o Doutor Castilho,

engenheiro, foram uns dos sócios fundadores da Cerâmica Jundiahyense.

Eles fabricavam, de início, somente louça sanitária para o consumo

local e de São Paulo, mas depois com a vinda dos ingleses, começaram a se

sofisticar. A louça tinha debruns e desenhos, não era apenas branca, tinham

decalques, que os ingleses traziam para serem fundidos nas peças. Foi aí que

aconteceu o fato que todo mundo acha inusitado, que é a Ponte Torta. A

famosa Ponte Torta resultou da indústria cerâmica, da Vitri, nome fantasia da

Indústria Cerâmica Jundiahyense. Naqueles velhos tempos ia-se pegar a

argila na região do Samaroni, um pouco antes da estação inglesa, ao lado

direito de quem desce o rio Jundiahy. Começamos a exportar cerâmica e o

óxido de ferro pintalgava a louça branca. Essa cerâmica de exportação não

era aceita pelos europeus, quando pintalgada. Por isso, os fabricantes

mudaram do rio Jundiahy para a argila do Guapeva, que não tinha óxido de

ferro. Também a areia vinha do pé da Serra que é constituída de quartzito,

usada na produção da louça, se misturava com a argila. O transporte desse

material era feito em carroças e lombo de burro. Tinham que atravessar o rio

e a estrada ferro, gerando dificuldades e maior custo. Eles, os donos da Vitri,

contrataram um engenheiro inglês William Harrah para construir um sistema

de transporte em vagonetas, um Decauville sobre trilhos, usado em

mineração. Ele era um especialista em minas na Inglaterra. Então o que ele
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fez? Pediu licença à prefeitura e construiu a ponte de tijolos, a Ponte Torta,

para transpor o Guapeva e prosseguiu por sob a SPR.

Quando fui Diretor de Obras, eu achei o registro dele nos livros da

Prefeitura, pois eu o estava procurando. Por que fizeram aquela ponte? Meu

avô falava que era por causa da cerâmica e outras pessoas diziam que era por

causa de um serviço de bonde puxado a burro, que durou pouco e não foi no

século XIX, foi no século XX. Chamava-se COMPANHIA JUNDIAYANA DE

TRANSPORTES. Tenho a única fotografia dessa ponte, quando tinha os

aterros nas cabeceiras.  É um cartão postal. O trenzinho passava em embaixo

da ferrovia, aproveitava a ponte que existia, na posição da Porcelana Santa

Josefina, que era dos Pozzani. Os trilhos das vagonetas passavam por cima

dos trilhos da ferrovia e houve reclamações. Não se podia estar cruzando por

cima dos trilhos, devido à dificuldade do cruzamento com bitolas diferentes.

A bitola era de 40cm, daí a pouca largura da Ponte Torta. A vagoneta, no

início, era puxada por burros, depois chegaram as mini locomotivas, que

eram de fabricação franco-belga, da qual tenho inclusive catálogos. Fez-se

um túnel, o trenzinho passava sob a ferrovia, sob o Viaduto Sperandio

Pellicciari. Eu consegui achar o lugar onde ele passava, o túnel existe até hoje

como uma valeta, não era coberto.
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Da estrada de Santa Clara se levava a areia que vinha da Serra, em

lombo de burro, bem como a argila do Guapeva acima da Cidamar até o lugar

onde começavam os trilhos do trenzinho, bordeando o rio à esquerda.

Quando chovia alagava o túnel e praticamente parava a Cerâmica

Jundiayense.  Com o tempo, a Jundiayense começou a estocar areia e taguá

antes da época das chuvas, para solucionar essa dificuldade.

O exemplo da Jundiahyense acabou se revertendo nos italianos que

estavam por aqui. Eles abriram várias indústrias: Samarone montou indústria,

o Cardia, antigo dono da Fazenda Rami, naquele tempo foi abrir fábrica de

pastilhas em Vinhedo, que já é outro ramo da cerâmica.

A Cidamar, Companhia Industrial Dante Marchioni, depois foi Incepa e hoje é

Rocca, evoluiu da produção de telha e manilha de barro vitrificada para louça

sanitária.

Tínhamos a Centenário, a Cerâmica Colônia que foi do Sarpi fazia,

também, louça sanitária. Depois virou Ideal Standard.

Essa evolução se deu de uma maneira mais ou menos rápida porque veio

muita gente com conhecimento técnico. Pessoas que trabalhavam na

indústria cerâmica na Itália, onde era milenar, imigraram para cá, os parentes

os chamavam: ”Olha aqui estão montando uma indústria!” Mandavam cartas

e o pessoal vinha embora porque a situação na Itália era difícil.

A Vitri fundada com o capital dos fazendeiros é o típico exemplo da

junção do capital do café com o conhecimento europeu. No trabalho:

IMIGRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS (1), existe

uma relação de indústrias ordenada por datas: a Companhia São Bento é de

1872; o Mojola fabricava cerveja. A Ferraria Agrícola fazia enxada, picareta,

vanga, alavanca, tudo quanto era coisa forjada para a lavoura. O primeiro
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dono foi um suíço, chamava-se Frederico Vigel. A Ferraria Agrícola depois

transformou-se na Companhia Mecânica Importadora São Paulo, finalmente

em  Sifco do Brasil. Em 1895 os Pelliciari, italianos, fizeram cadeiras, mobílias.

Em 1899 foi a vez da grande fábrica de cadeiras, tornearia e marcenaria, do

próprio Pelliciari. Em 1905 a Elequeiroz, fabricando álcool de cereais, enxofre

e formicida. Seus empregados acabaram gerando a Agapeama, fabricando

formicida. O trabalho, que foi feito em 1989 pela minha filha, com a minha

participação, fala diretamente da imigração e industrialização dos municípios

paulistas e ali se tem dados, é um verdadeiro alfarrábio da indústria

jundiaense. Temos, por exemplo, a Cerâmica Anhanguera, Cerâmica Ibê,

Cerâmica Centenário, que já são cerâmicas do século XX. Em 1872 já

começou a São Bento: Companhia Jundiayana de Tecidos e Cultura, que era

fiação e tecelagem.

Vamos falar um pouco da Pozzani, que é um paradigma dessa

evolução industrial ceramista em Jundiaí. Eles compraram a cerâmica Santa

Josefina e evoluíram. O Leonaldo procurou a produção de velas, porque o

irmão teve tifo, que é transmitido pela água e ele sabia que na Europa se

produzia a pozzolana, que é a base da vela de filtro. Montou a fábrica na rua

Santa Maria (século XX). As velas existiam nos trens da Companhia Paulista,

eram um material  caro e importado, mas necessário, pois a vela de filtro

proporciona uma água pura e  limpa. Ele estudou, testou e conseguiu montar

a fábrica de velas. Eles começaram a produzir louça, mas louça bruta, de

baixo padrão, depois mais elitista no meio cerâmico, evoluíram e construíram

cinco indústrias em Jundiaí. Eu estudei todo remanejamento do layout das

cinco indústrias. Tinha uma lá no Santo Antônio, duas aqui na margem do rio

Jundiaí, a Santa Maria na rua do mesmo nome, que produzia as velas dos

filtros, outra que produzia o tubo, onde se colocava as velas do filtro e a de

talhas de barro. Tudo isso com técnica italiana.
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Em Jundiaí também havia: a Samarone, a Centenário, a Cerâmica Ybê,

dos Bocchino que produziam telhas em Jundiaí Mirim; os Carbonari lá na

Ermida, os Cantoni no Varjão. Existiam cerâmicas em todo arredor de Jundiaí,

porque a matéria prima era abundante.

Daí muitos partiram para cerâmica em geral e depois espalhou-se pelo

interior. A parte baixa do vale rio Mogi-Guaçu também tem argila que se

presta até hoje para expansão desta indústria naquela região. Toda a

industrialização de Jundiaí acabou revertendo na industrialização cerâmica

do interior, porque os investidores aprendiam a técnica aqui.

Samira Tabbak
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Com o privilégio de ter a Serra do Japi como nosso quintal, a Etec
Benedito Storani foi palco de muitas histórias. Silvana Martos
Munhós atua não só como professora de história, mas como

conhecedora apaixonada pelo seu saber fazer. Acolheu-nos na
entrevista com tamanha generosidade, dando além de seu tempo
suas fotos, seus relatos. E enfim, contagiou- nos com sua paixão

pelo local onde hoje escrevemos nossa história.

P MPontes da Memoria

28

Com o privilégio de ter a Serra do Japi como nosso quintal, a Etec
Benedito Storani foi palco de muitas histórias. Silvana Martos
Munhós atua não só como professora de história, mas como

conhecedora apaixonada pelo seu saber fazer. Acolheu-nos na
entrevista com tamanha generosidade, dando além de seu tempo
suas fotos, seus relatos. E enfim, contagiou- nos com sua paixão

pelo local onde hoje escrevemos nossa história.



P MPontes da Memoria

29

Silvana Martos Munhoz

“A gente faz diferença no lugar onde vive... Se a gente
deixa o lugar entrar na gente, a gente entra no lugar.

Perfeito! Estamos vivos. Os gregos têm uma letra no alfabeto
que é o Z estás vivo, então para mim é isso!”

A área da fazenda Bonifácio foi doada em 1945, onde eles instalaram a

Etec Benedito Storani. Mas a escola era na construção lá embaixo em 1947 e,

depois, em 1964 criou o ginásio agrícola. Em 1969, a gente considera que

virou escola de 2º grau, por isso que se tivermos que buscar uma data mais

próxima do que somos hoje, é 1969.

A foto abaixo, quando dei para o Robson em 2010, escrevi uma

legenda, porque nem isso tinha. Esse texto digitado integrou legendas para

estas mesmas fotos, que montei no ano passado em uma exposição da FETEC

Best. É assim, as imagens foram usadas em exposições passadas e cedidas

pela neta Célia Storani, que tinha uma fazenda onde criava cabras aqui atrás.
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O que sabemos da fazenda de café vem pela boca da família do

Storani, e eu pelo menos não sei se outras pessoas sabem outras coisas. Mas

aqui fala o seguinte, que o Benedeto Storani, que nasceu em Masserata, em

1880, imigrou em 1888... Portanto, ele imigrou exatamente no ano da

abolição da escravatura aqui no Brasil. Trabalhou na Fazenda Pedra Branca

da família Paes de Almeida em Campinas, vindo para Jundiaí em 1895 como

colono na Fazenda Malota, onde morava sua irmã.

Se você vai à história dos italianos daqui da cidade, mesmo deste

bairro que é o Traviú, muitos vieram de fazendas de Campinas. Eu já vi até

aquele René Tomazetto, que uma vez fui com outros alunos do Anchieta

visitar o Traviú, e vi um relato dele falando que ali começou assim... Que eles

começaram vindo de lá e que após o trabalho na lavoura de café, comprava

cereais excedentes dos plantios intercalados das cidades vizinhas, vinha
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1880, imigrou em 1888... Portanto, ele imigrou exatamente no ano da

abolição da escravatura aqui no Brasil. Trabalhou na Fazenda Pedra Branca

da família Paes de Almeida em Campinas, vindo para Jundiaí em 1895 como

colono na Fazenda Malota, onde morava sua irmã.

Se você vai à história dos italianos daqui da cidade, mesmo deste

bairro que é o Traviú, muitos vieram de fazendas de Campinas. Eu já vi até

aquele René Tomazetto, que uma vez fui com outros alunos do Anchieta

visitar o Traviú, e vi um relato dele falando que ali começou assim... Que eles

começaram vindo de lá e que após o trabalho na lavoura de café, comprava

cereais excedentes dos plantios intercalados das cidades vizinhas, vinha
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negociá-los na cidade. Essa coisa de mascatear também é muito comum, e a

gente sabe que no colonato, em termos de tratamento, eles eram muito,

muito mal tratados! Essa ideia que a gente tem de festa, felicidade, que é

uma coisa de novela! Na colônia, todo mundo cantava e tal, isso é um pouco

idealização. Quando você vai aos trabalhos, mesmo eu, tive um professor

brasilianista na UNICAMP que fala, quando relata essas coisas do colonato, e

vai mostrando que a realidade era super dura, e a propaganda que se fazia

era venham ser proprietários em terras no Brasil, só que isto desde 1850 já

havia sido aprovado pelos fazendeiros e pelo que seria nosso parlamento da

época.

Uma lei de terras, a Lei de Terras do século XIX, essa de 1850, que

fala que não podia dividir, não podia ter pequenas e médias propriedades.

Eles estão fazendo a propaganda de venha ser proprietários de terras no

Brasil, mas legalmente já criaram um mecanismo que impedia que esse

imigrante, com uma pequena poupança, trabalhando aos poucos conseguisse

comprar um pedaço de terra, porque já estava colonizado ali, já tinha sido

criado um mecanismo!

Sabendo que a abolição da escravidão estava próxima, queriam de

alguma maneira ser ressarcidos pela propriedade escrava que tinham em

termos de investimento nos escravos, ou eles precisavam criar uma forma de

transferir aquilo que era a riqueza que acumularam, que eram os escravos,

tinham que desvincular então a riqueza dos escravos para a terra. Então

tentaram as duas coisas: ser ressarcidos não deu muito certo, mas já tem

gente pesquisando, tem amigos meus que pesquisaram o assunto. Sei de
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coisas que aconteceram na Primeira República, por exemplo, uma política

econômica conhecida pelo nome de Encilhamento, hoje eles estão

pesquisando, que foi um tipo de golpe dos fazendeiros pra reaver, digamos

assim, fazer o estado pagar pela perda dessa propriedade escravista.

Mas essas histórias, por exemplo, de poupança, eram bem poucas,

embora pareça que todo mundo conseguia na nossa região. Se a gente sair

entrevistando, até encontramos italianos que conseguiram, através da

poupança, ir melhorando de vida, mas não é a história da grande massa, que

nós tivemos duas... Assim, parte da imigração subvencionada pelo estado já

vem depois de 1870, mas antes disso tínhamos tido uma experiência de

imigração para fazendas. O Senador Vergueiro era dono de muitas fazendas,

mas uma delas era a Fazenda Iticaba, que dizem que é o que seria hoje a

região de Limeira. Ele vinha com a história do preço do escravo estar muito

alto, e por que estava muito alto? Desde 1850 veio a lei de abolição do

tráfico, e se não podia mais entrar escravos, o preço subia.

Quer dizer, houve um remanejamento interno, vieram escravos do

nordeste para a região sudeste, várias culturas que utilizavam essa mão-de-

obra e estavam decadentes, então eles fizeram uma troca. Mesmo assim, se

o tráfico estava impedindo, e isso era fato, e não tinha nada que eles

pudessem fazer que atenuasse, então ali era a questão empurrar com a

barriga, que os historiadores chamam de “abolição gradual da escravidão”.

Na época, eles falavam disso também, que de alguma maneira sabiam que

ela estava com os dias contados e foi aí que começaram a criar leis que

aparentemente favoreciam os escravos. Eu, por exemplo, estava no ginásio e
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me ensinavam que as leis favoreceram os escravos como, por exemplo, a Lei

dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre. Essas leis eram uma forma que os

fazendeiros encontravam de transferir a propriedade que tinham sobre a

propriedade escrava, por exemplo, para os filhos das escravas ou então de se

livrar dos idosos. A Lei dos Sexagenários tirava dos fazendeiros a

responsabilidade de mantê-los porque toda escravidão era regida pelo

código comercial. Porque escravo, o que era?  Era uma propriedade viva,

você podia comprar, vender, trocar, emprestar. Então, tinha leis que diziam

que não se podia abandonar seu escravo à míngua. Esse foi um jeito de se

livrar. E a do Ventre Livre foi de pegar a criança da escrava e dizer: “Olha você

é livre, mas sua mãe não, então você vai viver na fazenda até certa idade, por

volta de uns sete anos, você vai comer, beber e tal, tudo de graça, depois

quem é que vai pagar pelo seu sustento? Você trabalha pra mim dos sete aos

quinze, dezesseis anos, entendeu?” Então era uma maneira de ir postergando

aquilo que ele já sabia que haveria.

Agora, onde entra o Storani? Estava lendo aqui, nessa história do

mascatear na região de Jundiaí, especialmente o bairro Traviú. Sei de alguns

trabalhos, como o de uma professora também, que foi de escola pública,

quem reencontrei anos mais tarde corrigindo provas na UNICAMP, que se

chama Elizabeth Filipin. Sei que ela teve apoio do círculo italiano e começou

uma pesquisa no bairro da Colônia, porque dava aula em uma escola pública

de lá, acho que Pedro de Oliveira. Ela escreveu e isso gerou um livro, ficou

um trabalho muito bacana! Sei que ela investigou bastante a coisa da criação

do bairro da Colônia, entrevistou pessoas, e pelo que se vê o próprio bairro

foi meio que uma experiência pioneira com a doação de terras. Parece que
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não podia ter pequenas e médias propriedades, mas essa foi uma área

comprada, não sei se pelo poder público, e repassada. Essas são coisas que li

ou ouvi de amigas que pesquisaram.

Enfim, se ao escravo era negado que ele tivesse uma roça, que ele

tivesse, por exemplo, uma criação de animais ou alguma coisa desse tipo,

para o imigrante não foi negada. Então de alguma maneira parece que essa

pequena poupança que eles conseguiam fazer era criando galinhas, porcos,

pegavam os ovos e vendiam na cidade, ou tinham uma horta e vendiam,

coisas desse tipo. Não sei ao certo como é que isso funcionava, precisaria ver

autores que pesquisaram isso mais a fundo, mas não é do nada. Como é que

surge assim, de repente, o cara chega com uma mão na frente outra atrás, na

Europa está aquela coisa terrível, unificação da Itália, da Alemanha,

camponeses perdendo tudo e de repente você vê histórias de gente que

enriqueceu como a família Matarazzo? Então, no ideário, na cabeça das

pessoas e mesmo talvez dos imigrantes, ficava essa história de: “Nós não

temos nada a ver com escravos, nós somos outra coisa, nós temos outras

possibilidades”. As pessoas em geral pensam isso.

A grosso modo, era complicadíssima a vida de imigrante,

especialmente nessa virada, tanto que sabemos de famílias que se mudaram

umas dezessete, dezoito vezes, porque havia também esquemas de jogar

famílias para fora que não tinham a produção de acordo com o contrato.

Quando existia esse sistema de parceria, que era do Senador Vergueiro, até

ali o governo não pagava pela vinda do imigrante. A gente aprende e ensina

no colégio que eles vinham e depois ressarciam o fazendeiro das passagens e
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dos custos, e ficavam presos na fazenda por conta disso. Só que na segunda

fase, quando o governo, isso ainda no governo imperial, começa a bancar a

imigração subvencionada, em que o estado paga pela vinda dos imigrantes,

eles criaram a Hospedaria dos Imigrantes, que era para o desembarque e o

fazendeiro ia lá buscar essas famílias que chegavam. Já ia com um contrato,

incluía que dependia do número de filhos, eles chamavam braços, “quantos

braços se tem”? Às vezes eram crianças e eles falavam que era “meia-

inchada”. Por quê? As crianças também iam para a labuta, mas dependendo

da coisa.

Uma vez vi o vídeo de uma aluna de uma família de Itatiba, de uma

importante fazenda de café, em que fizeram um filme de todos indo para a

roça e as crianças iam na frente. Quando eles estendiam aquele lençol,

porque tinha que sacudir o pé para cair o café e daí tem toda aquela parte de

por nos terreiros, deixar secar, aquela coisa toda. Então tinha trabalho para

todo mundo.

Sabemos também que eles tinham uns esquemas que se a família

não conseguisse cumprir o contrato, era tarefa às vezes do administrador

destelhar parte da casinha, da colônia. Porque eles foram construindo essas

pequenas casinhas para abrigar os colonos, que nem tem aqui na nossa

escola na parte de baixo, aí eles destelhavam um pedaço porque ia ao

desabrigo, a família tinha que ir embora. Era pesado, o negócio era assim! E

multa! Eles criavam multa para tudo, então tinha a quantidade certa de pés,

o cronograma, que etapa tinha que cumprir. Todas as informações mesmo da

produção, da colheita, tinha que cumprir tudo bonitinho e se não cumprisse,
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multa neles! Aí vem aquela história do acerto... Dependia muito do

fazendeiro, mas infelizmente parece que era assim que a coisa funcionava.

O Benedito Storani veio trabalhar como colono onde morava a irmã.

Após o trabalho na lavoura de café comprava cereal e vendia nas

propriedades vizinhas, com o que montou uma fábrica de macarrão tocada a

burros na baixada do Córrego do Mato, aqui em Jundiaí. Em 1915, desejando

viajar para Europa, o Coronel Antônio Camilo de Moraes, que seria o dono

dessa fazenda, ofereceu-lhe a Fazenda Bonifácio a fiado, quer dizer, para

pagar depois. Benedito, após certa relutância, resolveu arriscar, ou seja, a

história de como o Storani comprou essa fazenda de uma fazenda muito

maior que chamava Fazenda Bonifácio, que me parece que ainda é esse

nome, dessa fazenda aqui de trás, dentro tem o Córrego Bonifácio. No

princípio, além do café, vendia lenha para tecelagens para pagar a dívida e

em 1922 adquiriu outra fazenda chamada Fazenda Japi. Se for essa mesma

que nós conhecemos Japi, é passando o bairro Eloy Chaves.

Benedito tornou-se um grande empreendedor. Em 1922, lá estava

ele juntando os trocados para comprar terra. Fez isto juntamente com seus

filhos montando a Fiação e Tecido Santana em sociedade com Serafim Ricci,

dono de armazém e moinho de fubá no bairro do Pau a Pique, e o português

Manuel Mateus que era comerciante em Rocinha, onde hoje é Vinhedo. Isso

teria sido em 1930. Montou mais tarde uma usina de automotor em

Araraquara, com Américo Brasiliense para suprir a falta de combustível de

petróleo que a Segunda Guerra causava. Essa foi sem dúvida a forma pela

qual a evolução industrial em Jundiaí ocorreu, facilitada pela coincidência dos



P MPontes da Memoria

37

mesmos fatores dispersos no tempo e no espaço que incentivaram a eclosão

da industrialização nacional. Município de São Paulo e as regiões

circunvizinhas foram, por uma série de razões adiante mencionadas, os

principais beneficiários das condições e fatores que favoreceram a

emergência nos processos de industrialização.

A Crise de 1929 atingiu os Estados Unidos, que eram os maiores

compradores de café, o que atingiu as exportações de café no Brasil. Então,

provavelmente saiu buscando outras formas de investimento. É comum ouvir

sobre o surto de industrialização durante a Primeira Guerra que, com a crise

do café, também passa a receber incremento e incentivo.

A passagem dele de dono de fazenda de café para industrial tem a

ver com um momento maior, da industrialização no Brasil e da chegada de

Getúlio ao poder, uma tentativa de quebrar, de certa forma, o esquema do

Café com Leite. Porque até 1930 basicamente os donos do poder eram essa

elite de São Paulo e Minas que, se revezando no poder, faziam um presidente

e abaixo se faziam os governadores, os deputados e ficava aquela coisa de

sair uma turminha para outra, mas sempre o mesmo núcleo mantendo os

privilégios.

Toda a história da Primeira República é uma manutenção de

privilégios que eles plantaram durante o Império e prosseguiram pela

República, então eles têm um trabalho enorme de construir essa ideia de

República como o período de uma forma de governo melhor no sentido de

garantir autonomia entre os estados. É uma bela construção. Tem muitos

historiadores hoje que trabalham com isso e falam que eles foram buscar,
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por exemplo, na imagem do Tiradentes a figura de um herói nacional. Na

prática, você não consegue alguém que fosse minimamente popular e que

tivesse alguma representatividade, que não causasse mais problemas a eles.

Como não encontravam isso no século XIX, foram buscar no pobre do

Tiradentes lá no final do século XVIII, da Inconfidência que era mais distante

e não causava tantos problemas.
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Para ilustrar a trajetória dessa família, vou contar um pouquinho de

cada foto, a partir de um material que foi preparado pela neta do Storani em

2001.

Ela deve ser uns dez anos mais nova que eu, beirando os

cinqüenta também ou até menos. Uma das filhas dela, a menor, ia

participar de uma exposição sobre imigração e por isso levantou um

pouco sobre a história da família. Como fiz contato com eles por conta do

Inter Etec’s, que ia acontecer aqui na escola e que viria um bando de

escolas da região passar o fim de semana inteiro e uma das partes do

evento era mostrar um pouquinho da história da ETEC.
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Fizemos uma pesquisa, montamos uns painéis e eu fiz contato

com ela, que trouxe esse material, que depois eu só ampliei. Esta foto

seria da família do senhor Benedito Storani. Estou lendo aqui atrás que

eu escrevi, coloquei uma legenda para saber o que era... Pelo relato da

Célia, sentados aí da direita para a esquerda estariam a senhora Joana

Foresto Storani a esposa Neah, depois os filhos Alvina, Adelaide, Emídio e

Henrique, que estão de mãos dadas com a mãe. Nessa foto ainda faltam

os filhos João e Benedita, que nasceram depois. Ela não tinha a data em

que a foto foi tirada.
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Esta imagem seria o lançamento da Pedra Inaugural do hospital

do SESI e a pessoa que está ao centro de óculos seria o Benedito

Storani...

Ele está junto ao Padre Ricci, abençoando a fundação do hospital,

o que era muito comum. Esta seria a historia desse hospital do SESI, que

fica próximo ao Colégio São Vicente, no alto do Anhangabaú, ao lado da

escola SENAI. Mas, foi um hospital muito importante na cidade e,

segundo a família do Storani, ele quem doa aquele terreno para a

construção do hospital que, na época, teria a ver com o tratamento de

tuberculose. Um membro da família do Storani ficou com a doença e ele

ficou sensibilizado pela situação.
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Essa casa seria a Casa Branca que deu o nome ao bairro, mas a

informação não é confirmada.  Nessa imagem tem um lago, que na época

eu olhei rápido e achei que fosse daqui da escola... Mas pode não ser

aqui porque temos muito mais mata. Hoje pode ser que tenha sido

recomposta porque a cafeicultura desmatava terrivelmente! O pessoal

da parte técnica, o professor Marcos e outros que circularam pela escola

desde anos 80 sabem direitinho o que foi que feito nessas áreas. Para

saber desses detalhes precisaria depois de um trabalho conjunto!
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A foto seguinte, tirada em agosto de 2001, na época da

exposição, mostra o que seriam as fundações da casinha, onde tem um

pilar enorme que teria vindo de navio da Itália. Ali eles abrigavam os

animais na época do frio, porque era comum também isso, nas casas

simples se sabe que a vida dos moradores com os animais não era de

animal doméstico, era questão de sobrevivência. Era o agronegócio

totalmente familiar aqui.

E assim a produção de queijo, de embutidos, de tudo que tiravam

do porco, enfim, da criação, como eles dizem.
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A próxima imagem é a foto de uma exposição que já teria acontecido

na escola da filha e mostra alguns utensílios do vestuário típico do imigrante

da época. Isso se vê muitos nas hospedarias dos italianos, os chalés e boinas.
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Aqui também tem fotos da parte interna dessa casinha branca. Um

quarto com a janela com dois furinhos. Isso minha avó, que também era filha

de italianos, contatava que era o despertar.

Os primeiros raios de sol batiam direto na cara e era para acordar

mesmo e ir para a lida, como se diz. É assim com a história dos quartos, se

você pega toda estrutura de construção dessa Casa. É uma coisa meio

esquisita em geral, mas cômodos em que ficavam as mulheres, mesmo nas

fazendas de café, não tinham independência. Elas ficavam literalmente

presas exatamente para não ter vazamento de nenhuma ordem. Aquela

conversa mesmo dos valores de uma época...
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E esse é o famoso fogão de lenha quando não existia energia

elétrica e muito menos gás de cozinha.

O povo cozinhava nessa base e a gente sabe da importância de como

o colonato paulista contribuiu para a questão da alimentação, dos nossos

hábitos alimentares. Mesmo nas fazendas se encontra verdura, frutas e até

mesmo pomar com árvores nativas de jabuticaba, pitanga, onde se servia

direto neles. Essa coisa de ter horta é costume do imigrante italiano, porque

espanhol, japonês veio depois na virada do século...
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A imagem em seguida mostra o que seria uma olaria no início do

século XX. Apesar da baixa qualidade da foto, é uma olaria que ele teve

em Araraquara.
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Esta é uma imagem aérea feita por um ex-aluno que, aliás, foi

meu aluno na segunda turma do Turismo, o Julio Monteiro. Ele subiu

num avião, um desses teco-tecos, com outro professor da escola, que foi

diretor também do Vasco e que era nosso professor de Arte. Eles fizeram

varias imagens dessa região.
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num avião, um desses teco-tecos, com outro professor da escola, que foi

diretor também do Vasco e que era nosso professor de Arte. Eles fizeram

varias imagens dessa região.
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Isso foi o que encontrei. Temos mais algumas fotos, mas todas

sem organização. Essas são do tempo que fiquei na secretaria, juntei

tudo numas caixas e falei: “Vamos guardar tudo que é foto, que uma

hora a gente vai fazer o trabalho e vai precisar olhar tudo isso”.

Quem vai para Vinhedo vê que tem uma rua que chama Benedito

Storani e aqui em Jundiaí também. Dizem, nunca foi comprovado, que a

casa no final da Av. Jundiaí, onde montaram uma loja de moveis que se

chama, “O casarão" foi do Benedito Storani e da família dele. Dizem que

é uma réplica do filme "E o vento levou" da casa de Scarlett Horara... Por

isso se chama Scarlett House!
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Além das fotos, temos outros documentos como um jornal onde se lê

“Critica a verdade acima das conveniências. São Paulo, Brasil, 24 de

dezembro 1962". Chamam essa publicação de Suplemento Storani e não

podia ser vendido separadamente. Não se sabe de onde é o jornal, mas aqui

tem uma série de coisas que vão lembrando todo o percurso deles. Lembro

que o Storani morreu com mais ou menos 71 anos, em 1950. Para a história

da própria escola é importante deixar registrado o que diz aqui:

“Quando faleceu, todas as suas realizações já se achavam

consolidadas entregues aos cuidados dos quatro filhos”.

Mesmo tendo tido mais filhos, foram quatro os que garantiram a

continuidade dos negócios. Também , muitos já tinham falecido por ser uma

época que tinha epidemias de doenças que matavam e levavam as crianças

muito precocemente, prematuramente.

Sobre a doação da área que hoje pertence à escola é preciso

investigar como foi feito, se por doação ou acerto de impostos. Quem

começou a pesquisar sobre isso foi a dona Lúcia, quando era diretora. Ela foi

ligando as informações e talvez pudesse falar mais sobre isso. Mas, o fato de

ter sido fazendeiro de café deve ter durado no máximo 20 anos, pois já se

falava do Storani como empresário.

Aqui fala também:
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“Em 1915 esse coronel Antonio Camilo de Morais vendeu à

fiado a fazenda, ofereceu a fazenda para o Storani. Em

1918, teve a geada, o preço do café subiu e que ele

conseguiu pagar a divida. Em 1922, ele tava comprando

outra fazenda que era a fazenda Japi”.

Depois sabemos que no fim dos anos 20 vem a Crise de 29.

"Há cerca de 77 anos chegou ao Brasil como imigrante um

menino de 8 anos chamado Benedito Storani, nascido na

Itália, em Macerata. A historia desse jovem italiano no

Brasil iria se transformar no decorrer dos tempos  numa

verdadeira saga de trabalho e obstinação ".

Então ele como imigrante e muitos outros como os próprios

Matarazzos têm  muito forte no imaginário essa coisa de que vem muito

pobre, numa situação desfavorável e rapidamente com o trabalho, com a

com a ajuda de Deus e o esforço familiar, ele vai com trabalho e obstinação,

se fazendo.

Isso também está muito presente no imaginário de São Paulo, como

o estado que é a força motriz do país, que tem a ver com a industrialização e

a história da cafeicultura, uma coisa ligada à outra. Aqui diz também:

"Na chegada ao Brasil, dirigiu-se o pequeno italiano

diretamente a Campinas, que já era naquela época uma

cidade opulenta, rica em função das suas fazendas de café
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e grandes propriedades agrícolas. A primeira atividade do

jovem imigrante foi como colono numa fazenda de café.

Não se pode imaginar, portanto, a atividade mais humilde

da qual saíram como conquistadores homens do gabarito

e Storani, Luna Teli e Pereira Inácio. Ao contrário de outros

colonos seus amigos, o Benedito Storani no tamanho da

terra, motivou para uma vitalidade tal que logo chamou

atenção dos seus empregadores os quais passaram a

disputar o seu serviço. Enquanto os outros colonos levam a

vida mais ou menos vegetativa de muito trabalho e pouca

celebração, Storani dedicava- se após seus trabalhos, na

pesquisa sobre as atividades econômicas na região,

sabendo como poucos naquela época prever o futuro

risonho que aguardava aqueles que, além de se dedicar ao

trabalho braçal, procuravam outras atividades de melhor

gabarito. Pouco depois, Storani deixou Campinas vindo se

fixar em Jundiaí, cidade essa que apenas desabrochava

para grandes atividades rurais".

Então tudo isso é muito forte no imaginário. Essa conversa de que

uns só vegetavam e outros colonos que souberam fazer a hora. Mas, por

exemplo, a gente sabe que na família Matarazzo, ele vem com uma

poupança, ele era criador de porcos... Veio com um pouco de dinheiro e teve

a brilhante ideia de já no período de industrialização de São Paulo, vender

banha de porco em latas, porque era a medida do salário e as pessoas tinham
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o hábito alimentar, mas não tinham lugar e condição de criar os porcos,

então ele vendia a lata de banha.

Quando trabalhava na secretaria da escola, guardei muitas coisas e

encontrei um histórico que havia feito e que continuo complementando com

dados sobre pessoas que já passaram pela escola. Penso que precisamos

fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, afinal nossa escola formou

grandes técnicos e nomes nacionais! Muitos destes ex-alunos estão na

EMBRAPA, no Instituto do Café, no IAC, enfim, grandes instituições de

pesquisas. Enfim, tenho minhas suposições, que tentei expressar aqui e boa

parte disso está reunido em meus escritos cujo título é “Um dos eventos mais

importantes dos últimos quarenta anos, a partir de sessenta e nove”, que

escrevi baseada nas minhas informações sobre a escola. Aqui tem um bom

trecho:

“Nos anos da segunda guerra mundial, de trinta e nove a

quarenta e cinco, Benedeto montou uma usina de álcool

motor, com capacidade para a produção de trinta mil

litros. A família passou em Araraquara justamente para

suprir falta de combustíveis. Essa força do

empreendedorismo do nosso patrono, que como muitos

imigrantes conseguiu à custa de muita labuta fazer a

América.”

Essa história recorrente mostra a vida desses imigrantes tornando-se

prósperos industriais. Isso nos inspira muito em nossa jornada diária aqui na

escola. Hoje somos uma bela escola fazenda, com ensino médio, cursos
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técnicos, que se constroem com fortes elos entre si, formamos técnicos para

atuarem do campo à mesa e atender o consumidor final com uma gama

variadíssima de produtos e serviços.

Gostaria ainda de reforçar o desejo de que esses documentos deixem

de ser um monte de cacos. Queria que conseguíssemos construir uma

interpretação. Não vamos, com isso, contar a verdade, nem queremos ou

intencionamos fazer isso, até porque a gente sabe que na área de

humanidades a verdade absoluta não existe.  Mesmo que se leiam todos

esses documentos, eles são produzidos dentro de um contexto, e esse

contexto tem a ver com valores de pessoas que viveram em cada tempo.

Tudo isso precisa ser considerado, nunca é simples ir atrás da memória, mas

é sempre muito gratificante, porque a gente consegue não só dar sentido às

coisas, aos lugares em que a gente vive, como também consegue dar sentido

para nossa própria existência. Acredito que fazemos a diferença no lugar

aonde a gente vive, no lugar onde estamos e se deixamos o lugar entrar em

nós e entramos no lugar, perfeito, estamos vivos.

Luiza Miranda de Oliveira,

Eliana Xavier de Oliveira,

Letícia Cesarono Macedo e

Brygida Thays F. Silva
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Em tempos de
tantos avanços na
Medicina, é curioso
observar que ainda
sabemos pouco sobre o
funcionamento da
memória. Mais curioso
ainda é constatar que
bastam alguns incentivos
para que nossas
lembranças se desenrolem,
formando uma bonita
história. Cada indivíduo
tem uma história de vida
que merece ser contada,

ouvida, escrita. Ouvindo ou
lendo histórias de vida, nós vamos recordando a nossa própria
história. E como é gostoso ouvir uma história! Foi um enorme
prazer ouvir a história de vida do senhor José Roberto
Carbonari, que agora apresentamos. Descendente de imigrantes
italianos e morador no bairro do Traviú, em Jundiaí, José
Roberto nos atendeu com total disponibilidade. Não foram
necessários muitos “incentivos” para ajudá-lo com suas
lembranças. Notamos o orgulho que tem por fazer parte de
uma família simples e trabalhadora, sempre ligada à
agricultura e que teve o privilégio de ver surgir em suas terras a
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uva Niágara Rosada, grande responsável por tornar a cidade de
Jundiaí conhecida como Terra da Uva. Suas recordações de
como surgiu o bairro do Traviú e de como era a cidade de
Jundiaí nos fizeram voltar no tempo, imaginando o fascínio de
Roberto, quando ainda menino, viu a cidade iluminada. O
carinho e o gosto com que fala desta variedade de uva é
notável. Como descendente de italianos, não poderiam faltar
histórias sobre a produção de vinho, prática ainda presente em
sua família nos dias de hoje. É impossível contar a história da
cidade de Jundiaí sem fazer referência à presença dos
imigrantes, sobretudo, italianos. Neste sentido, convidamos a
todos para conhecer um pouco mais da história da família
Carbonari, tão importante para a cidade de Jundiaí.
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Jose Roberto Carbonari

“A uva, teve uma época aqui, valeu ouro. A uva foi tudo para
a nossa família!”

Em tempos de tantos avanços na medicina, é curioso observar que

sabemos muito pouco sobre o funcionamento da memória. Mais curioso

ainda é constatar que bastam alguns incentivos para que nossas lembranças

se desenrolem, formando uma bonita história. Cada indivíduo tem uma

história de vida que merece ser contada, ouvida, escrita. Ouvindo ou lendo

histórias de vida, nós vamos recordando a nossa própria história. E como é

gostoso ouvir uma história! Foi um enorme prazer ouvir a história de vida do

Sr. José Roberto Carbonari, que agora apresentamos. Descendente de

imigrantes italianos e morador do bairro do Traviu em Jundiaí, José Roberto

nos atendeu com total disponibilidade. Não foram necessários muitos

“incentivos” para ajudá-lo com suas lembranças. Notamos o orgulho que tem

por fazer parte de uma família simples e trabalhadora, sempre ligada a

agricultura e que teve o privilégio de ver surgir em suas terras a uva Niágara

Rosada, grande responsável por tornar a cidade de Jundiaí, conhecida como

Terra da Uva. Suas recordações de como surgiu o bairro do Traviu e de como

era a cidade de Jundiaí nos fizeram voltar no tempo, imaginando o fascínio

de Roberto, quando ainda menino, viu a cidade iluminada. O carinho e o

gosto com que fala desta variedade de uva são notáveis. Como descendente

de italianos, não poderiam faltar histórias sobre a produção de vinho, prática

ainda presente em sua família nos dias de hoje. É impossível contar a história

da cidade de Jundiaí sem fazer referência a presença dos imigrantes,
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sobretudo, italianos. Neste sentido, convidamos a todos a conhecer um

pouco mais da história da família Carbonari, tão importante para a cidade de

Jundiaí.

“A uva, teve uma época aqui, valeu ouro. A uva foi tudo pra nossa

família!”

Meus bisavós estavam sofrendo muito lá, na Itália, e queriam vir pro

Brasil, pra América. A ilusão deles era a América. O meu bisavô e a família

vieram pra cá em 1883, saíram de lá veio com a família, no navio e já vieram

já certos para trabalhar em café, pra substituir a escravidão. Os italianos

estavam loucos pra vir embora e sabiam que ia estourar a 1ª Guerra Mundial,

que estourou em 1918, eu acho. Então eles vieram pra cá (gesto com a mão

significando que zarparam). Vieram juntos os Carbonari, Lourenção,

Tomasetto e Stek, quatro famílias. Eles se reuniram lá pra vir todo mundo

junto, porque tinham medo, porque no Brasil não sabia o que ia encontrar,

sabiam que ganhava dinheiro. Vieram certinhos, vieram juntos, veio um

pedreiro que sabia trabalhar, um carpinteiro. O desejo deles era ter um

pedaço de terra porque lá na Itália eles tinham aqueles pedacinhos,

pequenininho; meu bisavô tinha alguma coisinha, mas coisa pequena, né.

Eu tenho um documento, o passaporte do meu bisavô, que é

interessante pra vocês verem. Ficou com meu avô, depois do meu avô, que
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veio com três anos, ficou pro meu pai e então meu pai deixou comigo. Nós

somos em 10 irmãos. Eles vieram no Império Áustria Húngaro e quando

chegou na hora da gente tirar cidadania italiana eles não davam porque eles

pertenciam pra Áustria e era um austríaco, naturalizado alemão e eles

queriam que o Hitler ganhasse a guerra, mas perdeu (risos). Foi sofrido!

E vieram certo já pra trabalhar na Fazenda Sete Quedas, em

Campinas, na região de Viracopos. Desceram em Santos. Meu bisavô veio

com sete filhos, né, a caçula tava com seis meses e como vieram no porão,

vieram que nem, que nem cavalo (risos), ela pegou meningite e morreu.

Queriam jogar no mar, mas a mãe falou que queria pra enterrar aqui no

Brasil. Essa é história, dos nossos velhos, do meu bisavô, né, que eles

contavam e eu sei dizer que precisaram jogar no mar. Era muito perigoso,

passava pra outros, meningite era uma desgraça e uma tia que tinha um ano

e meio, ela pegou também, mas resistiu. Só que quando, aqui ela estava com

mais ou menos, por volta de uns 30 anos, ficou com seqüelas, assim feio,

ficou meio fora da cabeça. Acho que com uns 30, 36 anos ela perdeu as

pernas, ficou na cama, então a família lá, uma tia que eu tinha, irmã do meu

pai, tratou dela até morrer. Essa passagem foi uma tristeza grande pra eles.

Eles chegaram em Santos, desceram e foram pra Fazenda Sete

Quedas, já certinho, lá tinha os pedaços de terra, de café e cada família tinha

o seu. Estavam todos juntos na mesma Fazenda e ai eles tinham liberdade.

Tinha que tratar do café, se eles criassem porco, galinha, vaca o que

quisessem desde que não estragasse nada eles podiam fazer. Ficavam a
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vontade, porque não tinha gente pra trabalhar então eles recebiam uma

porcentagem, sei lá como que eles trabalhavam e ai começaram. Ficaram 11

anos na Fazenda Sete Quedas, em Campinas, depois meu bisavô queria ir pra

Piracicaba comprar um terreninho, pra plantar cana lá, e um amigo dele que

tinha ido visitar, porque eles são do norte da Itália, da região de Trento, e

então ele falou pro meu bisavô: “Olha, não planta cana porque está ruim,

está mal, não sei o porquê, vai lá em Louveira, na estação de Louveira,

município de Jundiaí (Louveira na ocasião pertencia a Jundiaí) lá  tem uma

fazenda que chama Traviú, você vai lá, têm umas fazendas que tem café,

vocês tratam café e lá é bom pra vocês plantar uva, e da pra plantar outras

coisas lá". E meu bisavô veio pra cá, junto com as outras famílias. Ele já tinha

alguma coisinha de reserva e ele fez o negócio da fazenda que eram 70

alqueires, no Traviu, junto com as outras três famílias e começaram a

trabalhar.

Depois trabalhar com café, que eles achavam muito triste esse

trabalho,  vieram os filhos, eram todos crianças e os filhos também achavam

muito ruim trabalhar com café. No frio aqui era uma tristeza e não era terra

boa pra café. E começaram a plantar a uva, pra fazer o vinho, pra consumo

próprio. Meu bisavô, na Itália, ele já sabia como trabalhar com uva, tinha

trabalhado lá, na Itália, sabia enxertar. E começaram a plantar uva Isabel e a

mandar pra mercado. Viram que dava um dinheiro bom. Porque a uva teve

uma época aqui, que valeu ouro. Eles ficaram todos felizes da vida. Eles se

sentiam em casa, bastante a vontade.
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Sempre foram bem tratados, por autoridades como, prefeitos,

vereadores, bancários. Sempre lutavam bastante pro sitio ir pra frente, eles

queriam ver a uva, queriam mesmo que Jundiaí  fosse a terra da uva e ficou

conhecido como terra da uva mesmo. O povo de Jundiaí gostava que viessem

os imigrantes, porque eram eles  que iam abrir  frente. Antes era tudo mato e

café quando as famílias começaram a trabalhar com uvas , eles gostaram e

até ajudavam. . Nunca teve nenhuma resistência. Sempre faziam de tudo pra

você ir pra frente. Eles davam a mão se precisava, mesmo quando começou

crescer, que eu não tinha nascido, que começou vender uvas  no RJ, eles

ajudavam pra como ir até lá, com quem se encontrar, porque pra você

telefonar pro RJ era três dias. Precisava esperar a ligação vir pra cá. Eu sou da

época que você fazia ligação como hoje pra eu falar amanhã às 8 horas, era

marcada a hora de ligar.

Eu nasci em 1938, estou com 74 anos, quer dizer, conhecemos

Jundiaí que era pequenininha, uma cidadezinha, assim, bastante simples. Era

tudo tão diferente. A gente de criança, pra ir pra cidade, ia uma vez, quando

tava doente ou quando precisava de alguma coisa. A gente ia de carroça ou

charrete, porque não tinha estrada. Carro você via um ou outro. Meu pai, por

exemplo, tinha um caminhãozinho, um 27, mas não saia muito porque não

podia gastar gasolina, o dinheiro era difícil, estava começando a formar as

uvas. Depois, em 1938, quando eu nasci, ele comprou as terras no bairro do

Poste (vizinho ao bairro do Traviu) aí que deslanchou mesmo, bastante a

nossa viticultura. Época boa de ganhar dinheiro com uva, então todos foram
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melhorando, , comprando mais umas terrinhas, alguns negócios, outros

deixavam na Caixa Econômica, enfim, senão, fica sem nada, né (risos).

Eu vi quando veio à energia aqui para o Traviu. E tinha por volta de

uns sete anos quando veio energia elétrica. Antes a gente usava só

querosene. Dinheiro a gente não via, ficava tudo na mão do pai só e se o pai

era um homem que fazia economia, guardava pra finalidade boa aí sobrava

um dinheiro e tratava da família, como foi nosso caso e dos velhos por aí, né,

tem família onde o pai que fica com o dinheiro e gasta  em bobagem  a

família depois fica todo mundo um pra cá outro pra lá. A gente não sabia

nem pedir dinheiro pro pai. Eu fui receber meu primeiro dinheiro quando fui

servir ao governo (Exército) e eu assustei. Depois de 30, 40 dias que tava lá,

os cara falaram: “hoje vamos receber dinheiro” e eu perguntei: “mas

dinheiro do que”? Eu nem sabia que eles iam pagar e pagaram direitinho.

Cheguei em casa e mostrei pro pai e ele falou: “fica pro cê ai, agora se eu sei

que você gasta em besteira ai você não vai ficar com mais nada na mão”

(risos).

E assim fomos crescendo, assim descalço, depois veio o chinelinho,

calça, né, a malinha pra você levar o caderno na escola que era aqui no Traviú

mesmo, perto de casa. Era tudo feito de pano feito em casa, você não tinha,

não tinha opção. Comida não faltava então o resto a gente dava um jeito,

mas logo que formou as uvas e começamos a ganhar um dinheiro, modificou

bastante. Meu pai já comprou um carro pra família toda. Nós chegamos a

morar em 16 pessoas, pai, mãe, os avós, tia e nós éramos em 10 irmãos e
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somos até hoje. Minha irmã mais velha vai fazer 82 anos e ta todo mundo

vivo ainda.

Eu fui o primeiro dos irmãos que nasci em Jundiaí, no hospital, no São

Vicente. Os outros nasciam em casa, em casa com parteira. Depois minha

mãe teve um problema, ela teve um aborto e ai então o médico pediu pra

que fosse ao hospital.  Então minha mãe errou de 40 dias, né, (risos). Sou

José Roberto porque tava próximo o dia de São José.

Mas nós passamos por uma fase difícil. Esses italianos faziam uma

economia que você não acredita! Como eles sofreram muito lá na Itália, não

se jogava nada fora. Se tinha migalhas de pão na mesa, meu avô, meu pai,

pegava a faquinha, pegava as migalhas de pão e punha dentro do prato pra

não jogar fora. Nessa época a gente fazia o pão em casa. Ainda peguei a fase

de fazer o pão em casa. A mãe fazia o pão assava o frango quando tinha, ovo,

era tudo em casa. Tinha uma irmã que ia regar a horta, a mais velha era

costureira. Quando rasgava a calça, não ia comprar outra, punha um pedaço

de pano só, nem que era outra cor, ficava um palhaço (risos). Foi uma

economia violenta. Se tinha o porco, matava um porco, 2 por ano, então

tinha linguiça, porque a geladeira era lata de banha, então você punha o

pedaço de carne que durava bastante na banha, entendeu? Então tinha o

porco, tinha galinha, tinha os ovos, tinha uma horta farta, fubá, tinha muitos

moinhos, então se fazia a troca vamos supor uns 5 kg de milho ia lá e

trocavam e vinha com não sei quantos kilos de fubá nas costas. Ia eu e meu

irmão, porque a gente não tinha moinho. Meu pai queria plantar uva e aqui
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ficou. Aqui no sítio, nós temos ainda hoje 30 alqueires de terra e tinha uva,

tinha uva pra caramba.

O meu bisavô, eles eram muito religiosos, católicos extremos e a

gente era, eu, por exemplo, até os 17, 18 anos tinha que acompanhar, o que

não foi nada mal, mas excesso de reza também, cansa (risos). Inclusive meu

pai ia buscar o padre, trazia pra dormi em casa e lá ficou praticamente casa

dos padres. Nossos velhos fizeram uma igrejinha pequenininha, viram um

pedaço de terra , na divisa das terras, Carbonari de um lado, Lourençao,

Tomasetto de outro e tal, então fizeram no meio. Cada um deu um pedaço

de terra. Tinha lá uma santa, Nossa Senhora das Vitórias, um quadrinho e

aquilo lá começou a crescer e resolveram fazer uma segunda igreja, onde

hoje é um teatrinho lá no Traviu. Meu bisavô foi para a Itália, para a

cidadezinha deles lá, foram buscar uma santa, N. S. das Vitórias. Que está lá

na Igreja até hoje. Foi feita de madeira.  Veio de navio por intermédio do

Rappa, que era o único que tinha contato, na Itália, na ocasião. Quando a

imagem chegou eles  foram buscar com a carroça e a trouxeram pro Traviú.

Meu bisavô tinha mais alguma coisinha na Itália vendeu e veio com  libras

esterlinas pro Brasil. . Dizem lá os entendidos e acho que é verdade, que veio

dentro da santa (risos), com medo de roubo. Meu bisavô era um homem

muito fervoroso, Nossa Senhora! Assim dizia meu pai e assim fomos criados

também.

Eu estudei no Traviú, como criança até os 8, 9 anos e depois eu parei

uma temporada, fiquei sem estudar. Depois a gente começa a crescer e você
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vê que o cara lá sabe ler um livro e você vê que tá muito atrasado e eu tava

quase pra ir servir o governo, né, tava com uns 15 anos por ai, ai meu pai

falou: “se você quer estudar pode estudar, estudar a noite, porque de dia

tem que trabalhar”. As minhas irmãs, as moças podiam estudar, durante o

dia. Os homens tinham que trabalhar, aí meio dia você trabalhava, meio dia

você estudava um pouquinho. Entrei no Anchieta, fiz até 2º ano de

Contabilidade, depois parei e não quis mais estudar. Depois eu pensei em me

casar. Eu conheci minha esposa lá no Divino Salvador (colégio). Tinha um

cunhado que lecionava e também era diretor. Um dia teve um “teatrinho” lá

e ele disse: você vai comigo lá. E fomos prá lá e ai que vi essa menina,

passando lá, ela estudava lá no Divino Salvador. Eu quis conhece - lá e no fim

virou sério e casamos e até hoje, esta fazendo 45 anos de casado, fez em

abril agora. Ela veio da Espanha. Eu conheci a mãe dela antes de conhecê-la.

A mãe dela inclusive até hoje, tem uma loja no Mercadão da Vila Arens.

Tivemos três filhos, um menino e duas meninas.

Meu pai quando ele era moço queria aprender a tocar violão, era

casadinho de novo, e ninguém sabia tocar. Então ele comprou um violão e

falou: quero aprender e soube que tinha um sujeito que ensinava, era tudo

de ouvido, em Vinhedo. E ele ia pela Estrada Velha, porque não tinha

Anhanguera ainda, ia por Louveira. Ele tinha um Chevrolezinho, cabeça de

cavalo e ia até Vinhedo, ter uma aula lá, uma vez ou duas por semana e vinha

pra casa de noite. Veja você que vontade, que vontade de aprender. Ele

incentivou muito a gente.
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A primeira vez que vi Jundiaí iluminado tava mais ou menos com 12

anos. E fui para Jundiaí, com meu pai à noite, fazer não me lembro o que e vi

as luzes e fiquei todo assustado (risos). Quando comecei a estudar no

Anchieta, eu já era mocinho e tal, já tinha 18 anos e já ia de carro, né,

estudava à noite. Durante o dia a gente trabalhava tudo direitinho, e depois a

noite pegava o livrinho debaixo do braço e ia pra escola. Mas Jundiaí era

assim, eu tinha o carro que era da família, naquele tempo, você sabia quem

tinha automóvel, quem não tinha, aquele que tinha, o que tinha e trocou de

carro por um mais bonito e tal. A gente conhecia Jundiaí inteirinho. Tinha os

bairros, mas eram retirados, por exemplo, Vila Arens, depois Ponte São João.

Tinha uma rua que era a Vigário, que tinha o comércio, mas era pequena.

Quando fiquei moço , ia aos  sábado dar uma voltinha na cidade, no cinema

e depois veio à televisão, que a gente escutava falar que um dia a gente ia

ver no radio,  aparecer gente (risos), até que chegou a televisão.

A gente frequentava o Cine Ipiranga, o Marabá que é do lado dos

padres, onde é o estacionamento hoje e tinha um na Vila Arens, que fechou

também. Tinha mais um, acho que na Rua do Retiro ou lá na Rua Pirapora,

mas lá não ia. Ia nesses dois do centro, no Marabá senão no Ipiranga.

Ipiranga foi um novo que saiu, bonito. Depois tinha a praça em frente o

Ipiranga, da Paulicéia, que lá era o filet mingon do fim de semana da gente

(risos). Os homens paravam e as meninas pra lá e pra cá, era uma maravilha!

Sem dúvida, era o trechinho mais gostoso de Jundiaí: a Pauliceia e o Ipiranga.

Fechavam a rua de carro, então era só gente nesse trecho ai. Muito gostoso.

Era uma fase boa, foi gostosa, a gente não tinha assim luxo, tinha um
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pouquinho de dinheiro. A gente sempre direitinho, lógico que não era santo,

aprontava também, mas não era assim, tomava um chopinho e tal. Foi uma

época muito gostosa.

Nós temos, no Traviu, uma sociedade que foi feita por nós, a

Associação Amigos do Traviu. Funciona muito bem. Nós temos lá o futebol de

salão, temos vôlei, tem piscina para adulto, pra criança, bocha que não pode

faltar pros velhos de lá, tem tênis. Tudo isso feito pelas famílias. Essas

famílias do Traviu, os mais velhos, nunca deixaram de ajudar. Quando

precisam de algo  estamos de prontidão para dar uma força porque é um

lugar  próximo pra gente passar o tempo , né, então a gente passa o sábado e

o domingo jogando um truquinho, bocha, o jogo de buraco. As mulheres

também frequentam, é bonito e funciona. Sempre fomos muito unidos, tem

aquelas rixazinhas, uma coisinha ou outra, mas isso é normal. É mais uma

pinguinha a mais que a gente toma e acontece. Mas o Traviu, nessa parte

funciona muito bem.

Antigamente a gente reunia o pessoal, pra fazer festa no ginásio,

convidava os tiroleses  de Piracicaba e eles vinham festejar com a gente.

Também íamos pra lá. Mas a tendência é ir crescendo e vai perdendo a

tradição. Hoje mudou muito e você tem dificuldade de locomoção,

antigamente era um bairro afastado, mas hoje mudou, né, tem mais

transporte público, todo mundo tem carro, então essa facilidade de acesso

acabou dispersando. O pessoal quer a valorização do imóvel. A gente gostaria

que ficasse como ta hoje, mas não tem mais jeito. Se você ver, o movimento
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de carro que tem as ruas do Traviu, você não acredita.  E nós também aqui

(sítio), uma hora ou outra vamos vender. Eu, por exemplo, posso vender aqui

(sitio), mas lá (casa no Traviu), eu quero morrer lá, não quero nem saber de

sair daqui do Traviú, gosto daqui e não me acostumaria em outro lugar,

nunca mais (risos).

Então a gente tinha a uva Isabel, foi a primeira uva dos italianos por

aqui. Nossos pais tinham essa uva mais pra fazer o vinho, não se conhecia

outra uva. Um dos irmãos do meu avô, eles eram três homens, sendo que um

deles é o Comendador Antônio Carbonari, que era o mais velho deles, foram

pro bairro da Malota, atrás de uma variedade de uva diferente.  Era uma

fazenda de uma viúva, ela tinha muito dinheiro e ia com freqüência para os

Estados Unidos. E ela trouxe, no navio, ninguém sabia, mas ela trouxe galhos

de uva Niágara branca porque lá nos Estados Unidos já se faziam

cruzamentos variedades. Como só tinha a uva Isabel, ele pediu e essa

senhora  uns galhos de uva Niágara branca e eu não sei como é que eles

tinham esse contato, enfim. Eles trouxeram pro sítio e plantaram, sem fazer

enxertia e começou essa uva branca. Eles começaram a plantar e mandar pra

mercado essa uvinha branca e queriam ver o que ia dar. E ficaram doidos,

veio um dinheirinho bom e começaram a plantar os pés de Niágara Branca e

dava mais que o dobro da Isabel.

Ai aconteceu o seguinte: no ano de 1920, por volta dos anos 30, em

meios às parreiras de uva Niágara Branca um galho deu dois cachos de uva

rosada. Eles ficaram malucos, marcaram e, no ano seguinte, começaram a
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cuidar e quando tinha ai uma meia dúzia de pés mandaram a uva pro

mercado, conseguindo um valor bem mais alto que a outra, ai começaram a

cortar as uvas Isabel e enxertar a Niágara rosada. Houve uma mutação

somática, não foi abelha, não foi nada, é por causa dos cruzamentos de

variedades de uva e nunca mais se viu rosada na branca. Foi por Deus

mesmo! A branca na rosada dá bastante. Depois saíram diversas variedades e

aqui nos trabalhamos com muitas variedades, inclusive sem semente.

Meu pai me contava que devido ao surgimento da uva Niágara

Rosada, vinha gente de cinema ver as uvas aqui no sítio, porque antigamente

você ia assistir cinema e antes do filme passava o jornal, tinha as

reportagens, vinham filmar e passou uma temporada sobre da uva de

Jundiaí. Nossa Senhora, Jundiaí ficou famoso depois disso. Podia vir uva de

onde quisesse, mas a uva de Jundiaí era especial. Sem dúvida nenhuma,

nossos velhos, vieram e sentaram num lugar que era pra uva mesmo, não dá

uma uva tão gostosa como o município de Jundiaí, quer dizer, Jundiaí e

região, né, Louveira, essa faixa.  A uva é muito boa. Você vai a outras regiões,

a uva é boa também, lógico, mas não é a nossa uva não. A uva de Jundiaí ela

se destacava muito. O que se consome de uva Niágara rosada no Brasil é

impressionante. Tá sempre em primeiro, sempre na frente, pode vir Itália,

Patrícia, uva sem semente, mas uva pra você chupar, pegar o cacho na mão,

fresquinho, é gostosa demais.

Nós, os Carbonari, ficamos muito conhecidos em Jundiaí por causa

desse acontecimento que foi por Deus mesmo. Porque veio naturalmente e
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ficamos muito conhecidos, sempre bom relacionamento. Se precisava de um

banco, um negócio sempre oferecia ajuda. E a gente sente muito orgulho

disso.

Quando o meu tio avô (tio do meu pai), Antônio Carbonari, recebeu a

comenda Cruzeiro do Sul, foi uma festa tremenda. Ele era o mais velho dos

irmãos, por isso recebeu a medalha. É um título raro de se receber. Eu era

novinho e não fui lá à Festa da Uva. Já tinha o parque, tudo prontinho. Hoje

tem a estatua de bronze lá e nós fomos homenageados, em radio, televisão,

reportagem que vinham. A família Carbonari recebeu uma homenagem

bonita também, lá na Colônia, na Festa Italiana. Eu já fui homenageado na

Câmara Municipal de Jundiaí, como Cidadão Jundiaiense, pelo vereador

Doca. No dia de receber a homenagem, eu tava do lado da Inezita Barroso.

Eu fui pro sul poucas vezes. Ia pra conhecer Instituto, alguma coisa e

era engraçado porque chegava e dizia o meu nome e sempre perguntavam:

“você não é o Carbonari da uva rosada não, né?” E eu respondia: “Sim, sou

descendente deste pessoal”. Aí era festa (risos). Se você pegar livros de

viticultura, cita os Carbonari, lá. Onde tem agricultura, onde tem pé de uva,

as pessoas conhecem os Carbonari, é incrível. Sempre davam atenção

especial. A gente era conhecido por todo lado.

Nosso sítio aqui foi referência nos anos 70. Chegou uma época em

que, se os filhos fossem dar assistência pra todo mundo, tinha que largar o

sitio. Porque nós saímos da Niágara e começamos com essas uvas finas, né. O



P MPontes da Memoria

71

pessoal vai cansando, quer ver outras coisas. Apesar de que a Niágara Rosada

é o carro chefe ainda, até hoje, né. E essa uva Niágara, é engraçado, porque é

uma uva rústica, né, e só tem aqui no Brasil. O europeu não gosta. Ela cheira,

etc. Mas pra nós aqui ela é perfumada (risos). Eu tinha por volta de 30 mil, 40

mil pés, mais ou menos. No ápice, nós chegamos e plantar 25 hectares de

uva, produzindo em torno de 20 toneladas por hectare, resultando numa

produção de aproximadamente 400 toneladas por ano de uva. Isso no topo.

Hoje temos em torno de dois hectares de uva, usada mais pra fazer o vinho.

Quando os velhos compraram o Traviu, começaram a plantar e a

primeira coisa que tinha que fazer era uma cartola de vinho (risos).  Então,

nós sempre fizemos vinho pra consumo próprio. Depois comecei a

comercializar, isso há uns 25 anos atrás. É só, faço assim de 15 a 20 mil

garrafas por ano e vende tudo. Vocês vão levar uma garrafa pra

experimentar. Então essa parte de vinho, geleia, pimenta, suco de uva é

muito interessante. Então, isso quem sabe a gente ainda continue. Isso

depende dos filhos, né. Agora, produção de uva pra vinho é difícil, você pode

tanto produzir um pouco como comprar também.

A nossa uva ia todinha para o Rio de Janeiro. Eu tinha um tio que já

conhecia o mercado de lá, então trabalhava junto com ele pra vender a nossa

fruta, depois vinha embora pra casa. Eu trabalhei muito anos no Rio de

Janeiro, vendendo uva, o nosso mercado era lá. Ficava morando numa

pensão até quando me casei e comprei um apartamento na Ilha do

Governador. A gente ia com ônibus, tinha o Cometa, era uma pista só, um
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pedaço de estrada de terra outro de pista muito vagabunda. Hoje ta um

cinema, mas a gente passava cada uma que você não acredita. O caminhão

pegava a uva aqui no sitio e levava diretamente pra o Rio.

Antes disso, na época do meu pai ia, eles falavam gaiolas do trem, ia

em Louveira, tinha um vagão de trem especial, colocava uva dentro e

mandava para o Rio de Janeiro. Era um sacrifício, sofriam que nem cão,

porque chegava em SP e mudava a bitola. Caiam pilhas de 20 caixas, as uvas

chegavam no Rio todas batidas , era um desastre. Depois começou o

caminhão, ai melhorou muito, a uva saia daqui e chegava lá bonitinha pra

gente vender, na minha época era uma maravilha. Trabalhei na Praça XV,

onde tinha o primeiro mercado municipal, que é onde tem as balsas que

atravessa para o outro lado de Niterói. Ainda não tinha a ponte Rio – Niterói.

Depois trabalhei em São Cristovão, fizeram o mercado por lá e depois no

CEASA em São Sebastião.

O Rio de Janeiro era uma cidade muito gostosa de se morar, sem

problema nenhum. Tinha problema, lógico, era cidade grande, mas não era o

que é hoje, hoje é um perigo. Depois, os amigos já mocinhos, como eu tinha

apartamento lá, queriam ir pra lá conhecer.

Nós participamos das festas da uva da cidade. Quando começaram

essas festas , eu ainda não tinha nascido. A primeira que fizeram foi ai onde é

a Gloria Rocha, me lembro desse mercadinho e a primeira festa foi ai. Agora

quando, fizeram o parque na Avenida Jundiaí , que deram o nome de
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Comendador Antônio Carbonari, que era o mais velho da família. Eu

trabalhava no Rio e perguntavam quando ia acontecer à festa da uva em

Jundiaí, pediam pra levar o programa. Vinham do Rio de Janeiro, vinham pra

terra da uva, mas vinham de longe mesmo e como o pessoal gostava! Era um

movimento fora do normal, porque enchia de carro, já tinha a Anhanguera.

Tinha uma pista, vinha duas pistas até Jundiaí, e uma até Campinas, por

muito tempo. Mas a Festa da Uva de Jundiaí era muito conhecida por isso

ficou Terra da Uva e ninguém vai mais tirar isso ai não, por causa da Uva

Niágara. Ficou sacramentada.

A gente fornecia uva para festa e todo mundo fornecia um pouco. Os

bairros é que tomavam conta. O prefeito deixava para os bairros e depois

dividia esse dinheiro em beneficio dos bairros. Dividia em partes iguais, pra

ajudar a igreja, uma coisa para fazer um evento para alguma criança,

brinquedos. O lucro ficava com uma comissão e usavam pro próprio bairro.

Às vezes a igreja precisava fazer uma pintura e  pegavam esse dinheiro. Foi

muito anos assim.

Hoje acabou. É um negócio tudo por dinheiro então a gente não

participa faz uns anos que pararam tudo. Participávamos da Festa do

Morango e da Festa da Uva, mas paramos de trabalhar. A união dos

agricultores não é mais fácil, um quer isso, outro quer aquilo e todo mundo

começou crescer. Quando começa a ver dinheiro, todo mundo fica meio

cego, né, então, é tudo por dinheiro e isso é ruim. Quando ta crescendo, todo

mundo se une com muito mais facilidade. Nós temos a sociedade agrícola de
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Jundiaí, inclusive faço parte, sou sócio, mantemos ainda dois eventos por

ano, se encontra todo mundo, um almoço e tal. É bonito, reúne o pessoal.

Era tudo molecão e agora ta tudo velho (risos).

Depois plantamos laranja, começou a diversificar, caqui, ameixa,

morango, tivemos viveiros em, Botucatu, nossa família, fizemos , 7 milhões

de muda por ano, a gente vendia pra Jundiaí, pra toda região que plantava,

pro Paraná, pro sul de Minas, né. Tem um irmão que estudou lá, era

professor de agronomia e se formou lá em Botucatu e ele é que produzia as

mudas hoje paramos estou com 74 anos e quero me aposentar.

O morango também foi uma novidade, né, pra nós aqui, novidade

pro pessoal que vinha comprar, mas é muito trabalhoso, é muito agrotóxico,

trabalhoso pra você por o plástico. É terrível. Fizemos 20 anos quando você

tinha facilidade em arrumar um meeiro pra colocar. A história do morango é

o seguinte: meu irmão, que é agrônomo defendeu uma tese em cima de

muda de morango e nesse meio tempo surgiu um empresário pedindo muda

pra plantar, porque pra você plantar morango tem que comprar a muda. E

esse empresário falou pra gente: vocês estão envolvidos com muda de

morango, produz muda de morango pra mim que eu compro. E começamos a

produzir. Teve o investimento, então, o viveiro, em Botucatu, interior de SP e

começaram a produzir muda de morango, um pouquinho. Venderam muda

de morango durante 20 anos, foi coisa de 20 milhões de muda por ano. No

Brasil tinha duas variedades: uma pra indústria e uma pra mesa, o Guarani e

o Campinas. Vendia igual água (risos). Eu também produzia morango aqui no
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sítio mas a despesa era excessiva e a forma de trabalhar agachado e a falta

de meeiros proporcionou o desinteresse pela cultura.

Mas ai começaram a produzir novas variedades, o produtor começou

a produzir a muda, mudou a técnica e começaram a introduzir mudas

chilenas e americanas. Ai começou a parar, o viveiro começou a parar de

produzir e hoje fechou as portas. Mas a gente fornecia para a Festa do

Morango, a mesma coisa. Morango gostoso, fazia geléia, vendia in natura,

tinha muitos funcionários nessa época.  É um sitio grande e ainda é nosso,

mas já estamos parando com tudo, né, e talvez uma hora ou outra vamos

vender pra fazer alguma coisa, porque os filhos já ta todo mundo

encaminhado pra ir em outras coisas, né. Não querem agricultura, não

querem terra porque não sabem tomar conta, né, e aqui é uma região que

você tem que cuidar, que se cresce o mato você fica, perdido com as árvores,

então uma hora ou outra precisa passar pra frente.

A uva foi tudo pra nossa família, pra todos, né, pros 10 irmãos. Tudo

mundo trabalhou um pouquinho e todo mundo recebeu sua parte na hora

que foi necessário. Teve as horas tristes, mas sempre foi trabalhado com

alegria, todo mundo com vontade. Eu acho que, muitos podem não achar,

mas pra mim, pra nossa família, nós vencemos, foi com a uva. Deixamos a

família bem, com tudo mundo, não precisou ficar rico ninguém, mas criou

família, estudou todo mundo e tão todo mundo ai vivo ainda, os 10 irmãos e

o dia que começar a morrer vai um atrás do outro (risos). Mas graças a Deus,

tem que agradecer muito a Deus também, porque correu tudo bem. Ainda
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temos um pouquinho de uva, mas nos já estamos prestes a fazer negocio

aqui pra acabar de vez mesmo, porque já o que tem já ta bom, não precisa

muito, já tem aposentado, tem uns negócios ai por fora, dá pra gente viver,

comer um pedaço de pão, arroz e feijão, não tem segredo.

Mas tudo isso valeu apena. Foi muito bom. Não somos bilionários,

mas a gente se mantém tranquilamente. Nossos velhos vieram pra cá com a

mão no “borso”. Se tivesse que fazer tudo outra vez à gente fazia. Porque a

gente fazia com prazer. Meu pai falava: “... trabalha, não tenha medo,

mesmo com calo na mão. Você quer o que na vida? Trabalha e vocês vão

vencer...”. E nós sempre tivemos coragem, sempre trabalhamos, deixamos

nosso sangue ali mesmo, eu e o meu irmão, trabalhamos, começamos com

variedades depois de uva sem semente, de uvas finas, fora da Niágara. A

Niágara era o carro chefe, mas tínhamos as outras vinhas, porque tem o cara

que quer uva sem semente, outro quer a uva patrícia, outro quer uva não sei

que lá e a gente tinha e vendíamos tudo aqui, no sitio. Não mandava mais

para o RJ. Quando os filhos eram pequenos, parei de viajar.

Ele (filho Eduardo) se formou Engenheiro Agrônomo, trabalhou

muito no semiárido brasileiro norte de Minas, Petrolina-PE e Juazeiro-BA

sempre com frutas como uva , maracujá, melão, mag, etc. Depois o pessoal

do Banco Real, que hoje é Santander, tinha uma Fazenda muito grande em

Janaúba-MG ele ficou trabalhando lá por cerca de 3 anos. . Depois ele falou

“quero ir pra Israel e depois de lá vou pra Inglaterra, não quero um tostão,

nada, vou viajar e trabalhar”. Depois ele retornou definitivamente  e
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começou a trabalhar com uma empresa multinacional israelense

comercializando fertilizantes no Brasil inteiro. As duas meninas se casaram,

se formaram em informática em Piracicaba e quiseram montar um negócio

próprio. Começaram a desenvolver e comercializar software para as

indústrias no segmento de autopeças, hoje em dia cresceram e exportam

para América Latina, China e Hungria. Todo mundo trabalha, né, as duas,

estão com 30, 38, são sócias junto com outro colega.

Nenhum dos filhos quis seguir com a agricultura.  Nós tocamos aqui,

ganhamos muito dinheiro com a uva, com o morango, mas a gente não sabia

que trabalhava demais. Você pode ter uma fazenda, quando se tem o

suficiente é que é gostoso. Muita coisa já começa a aborrecer. Eu poderia

trabalhar com turismo aqui no sítio, mas os filhos não quiseram. Eu cheguei a

fazer isso, coisa de mais de 30 anos, mas precisei parar. Fiz um ano depois

parei já porque era ônibus e carro que você não dava mais conta de atender.

Tinha que montar um negócio muito grande e os filhos tinham que trabalhar

que nem doido. A uva já teve o ciclo, eu só estou mantendo o que eu tenho,

por mais alguns anos. O custo de produção é alto, falta mão de obra, tem

roubo, especulação e o custo beneficio do terreno não compensa mais.

A viticultura esta com os dias contados, tanto é que a Festa da Uva

hoje já esta mudando de data, já virou show. Você vai atrás da uva, o espaço

pra mostrar as variedades tá reduzido. A gente expunha  mais de 20

variedades de uva, colocava em caixas, tudo certinho e mandava para

exposição na Festa da Uva. Aí teve um ano, eu fui lá, não levei muito e não
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tinha espaço pra você expor. Não tavam dando nem bola pegou e trouxe de

volta. E acabou mesmo. Hoje eles nem pedem mais. Hoje, pra fazer festa da

uva tem que arrumar outro lugar, porque ali não tinha mais condições de

fazer. Ficou pequeno e ninguém se mexeu.

Vinícius Rocha de Melo e

Emanuel Vito Vieira
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Uma tarde de histórias

Era um sábado, 02 de
Junho. Saí de casa, em
Artur Nogueira, rumo à
Jundiaí paramentada com
gravador e filmadora. Poder
registrar o
compartilhamento de
memórias de vida de uma
pessoa tem o seu peso.
Afinal, quantos de nós
paramos por um momento
para mexer em nossa
“caixinha de lembranças”
para rememorar momentos,
contar para outras pessoas,

registrar? E ainda mais, quantas vezes temos a singela
oportunidade de ficar diante de alguém para ouvir atenciosamente
cada palavra, cada história, notar os gestos, a expressão e emoções?

Em Jundiaí me esperava em seu local de aconchego a amiga
Samira Tabbakh, que ofereceu a sua casa para recepcionar
entrevistada e entrevistadora. Samira mora no Jardim Cica, bairro
onde cada rua leva o nome de um país diferente, e a sua Rua é a
Itália. Pensei na feliz coincidência da rua e do bairro com o tema
que seria central na entrevista: a ferrovia. Imaginei que essa
diversidade de “origens” deveria ter sido bastante comum na
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plataforma de desembarque da Estação Ferroviária de Jundiaí.
Imigrantes vindos da Itália, Suiça, Alemanha e tantos outros países
que chegavam ali em Jundiaí como destino final ou que ainda iriam
para outras cidades do interior paulista. Antes de encontrar a casa
de Samira, perdida, andei um pouco pelo bairro e fiz uma rápida
viagem por diferentes partes do mundo. É possível contar um pouco
da história da cidade e dos diferentes povos que ali edificaram suas
vidas em um passeio por este bairro.

Antes da chegada de Alexandra para a entrevista, fui conduzida
por Samira a um trajeto explicativo e contemplativo pela casa. Sim,
contemplativo! Porque em cada cantinho se notava a expressão
dessa artista que dá forma aos diferentes tipos de argilas moldadas
por ela e transformadas em lindas peças cerâmicas, co-criadas com
o amigo “fogo”, como ela me disse. É que quando a peça vai para o
forno, já pigmentada por Samira, a criação ganha novos tons
coloridos e até desenhos, frutos deste trabalho intuitivo do elemento
fogo, combinado com a terra, um organismo vivo que ainda se
transforma mesmo depois de domado por mãos humanas.

Pouco depois das 14 horas chegava a Alexandra. Samira e
Alexandra se abraçaram com animação. Logo depois, me apresentei
à Alexandra, com quem até então tinha conversado por email e
telefone. Já no interior da casa, Samira nos levou até cozinha onde
o bate-papo foi prolongado para acompanhar o café e o pinhão
cozido e servido como petisco. Alexandra havia acabado de voltar de
uma reunião em um bairro carente da cidade, onde desenvolve
trabalho com famílias que tem filhos envolvidos com drogas.

Alexandra levou consigo um pacote de fotos e um álbum com
recortes de jornais. Verdadeiras preciosidades sobre o movimento
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grevista liderado por seu pai e que culminou em 1961 na
encampação, ou a estatização, da Companhia Paulista de Estradas
de Ferro. Ainda menina, Alexandra vivenciou junto com sua família
o movimento ferroviário e os inúmeros desdobramentos da
atividade.

De cabelos curtos e negros, olhos vivos e inquietos de quem tem
história e quer contar, a fala firme de Alexandra mostra a
propriedade da contação e o interesse em compartilhar e deixar
registrado o que os livros já mostraram, mas que não puderam
alcançar e registrar tantas outras histórias e percepções em suas
páginas. Afinal de contas, as histórias não são constituídas apenas
de fatos.

Alexandra é professora e na arte de reviver as suas memórias
nos ensinou muito durante a conversa. Em vários momentos da
entrevista, Alexandra dizia “veja bem”. Cada vez que ela repetia
esse quase pedido de atenção redobrada, logo me fixava nos olhos
dela. Parecia que esse “veja bem” era um pedido próprio daqueles
olhos tão ativos. Os olhos de Alexandra também dialogaram com os
meus e com os olhos também ávidos de Samira. Assim também a
gesticulação de suas mãos nos disse muito e da mesma forma o seu
sorriso aberto nos revelou coisas.
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Alexandra Normanton

“A nossa casa era a casa dos ferroviários”

Meu nome é Alexandra Maria Normanton Guim, nascida em Jundiaí

em 22/05/1953, sou casada com Pedro Guim e tenho três filhos médicos

veterinários. Sou filha da professora Ilda Pedroso Normanton e de Hary

Normanton que foi líder sindical por 20 anos, vereador por dois mandatos e

deputado federal por três mandatos, sempre representando a categoria dos

ferroviários.
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Minha família por parte de pai é de imigrantes ingleses que já eram

ferroviários na Inglaterra. Vieram para o Brasil por volta de 1857 os três

irmãos engenheiros Robert Normanton, que faz parte da história de

Campinas e memória da Unicamp, John Normanton, (meu bisavô) e

Benjamim Normanton, todos para trabalhar na construção e instalação das

linhas férreas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro no Estado de São

Paulo.

Eles eram de Bedford e tinham experiência de uma pequena estação

ferroviária chamada Normanton, aonde eram gestores. Já tinham, portanto,

vivência e tradição na construção de linhas férreas e instalações de estações

e oficinas ferroviárias. Estabeleceram-se nas cidades de Jundiaí, Campinas e

Jacareí. Meu bisavô, John Normanton Junior constituiu família em Jundiaí,

casou-se com Joana Maria e com ela teve nove filhos: Benjamim, Eugênio,

Luiza, Sidney Normanton (que foi presidente do Paulista F.C.), Jorge, John

Normanton Junior (meu avô), Albertina, Alberto e Odete. John Normanton foi

o primeiro goleiro do Paulista Futebol Club, um dos organizadores do time,

pois as primeiras formações foram constituídas por funcionários da Cia

Paulista de Estradas de Ferro, tudo começou ali. Meu avô era o John

Normanton Júnior (filho de John Normanton), que também foi ferroviário da

parte administrativa da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Casou-se

com Benedita Pinto Silva, teve seis filhos: Aracy, Route, Hary (meu pai),

Arlindo, Teresa e Miryam, todos ferroviários da Companhia Paulista. Somos

dez irmãos, todos nascidos em Jundiaí, nove meninas e um menino. A minha

mãe é também de família de Jundiaí, a família Cendron Pedroso, e sempre
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nos estabelecemos na região central da cidade nas ruas Prudente de Moraes,

São Bento e Rangel Pestana.

Eu nasci, literalmente, dentro de uma delegacia de sindicato, na sede

que ficava na Rua São Bento, porque a história do meu pai é entrelaçada com

a história de lutas das ferrovias. Nasci dentro da delegacia, visto que todos os

partos de minha mãe foram em casa e com o meu pai presente, já como

Delegado Sindical. Meu pai aos 21 anos já tinha a sua quarta filha e nós

éramos ali como zeladores da Delegacia, atendíamos os ferroviários da

Companhia Paulista que tinha a porteira de entrada na mesma rua, hoje

denominada Avenida dos Ferroviários. Na esquina, na mesma rua,

cruzamento com a Rua Prudente ficava o bar de meu avô materno, Carlos

Pedroso. Depois do trabalho os ferroviários se concentravam ali. Hoje a casa

onde morávamos, a antiga sede sindical da delegacia foi demolida.

Ela ficava ali entre as ruas Marechal e Prudente. Era o “quartel

general” dos ferroviários. A parte da frente era o salão onde nós atendíamos

os ferroviários e nos fundos a gente morava. Tinha um imenso quintal, onde,

praticamente se davam as nossas recreações. Na época minha mãe era

professora e meu pai funcionário da Companhia Paulista. Meu pai começou

sendo artífice, aos 14 anos, em 1936, cursando a escola profissionalizante.

Lavava as peças da parte mecânica, depois foi eletricista, atuando sempre

posteriormente e simultaneamente com a atividade sindical. Foi ali que ele

cresceu dentro da Companhia Paulista como líder da categoria.

Lembro-me que, com dez anos de idade, eu já atendia o balcão no

sindicato. Então pra mim é muito comum quando perguntam sobre questões
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sindicais e trabalhistas, e me questionam: “Como você sabe?”. Eu sei pela

vivência, porque com dez anos eu sabia o que era uma carteira profissional, o

que era um dissídio coletivo, a família inteira vivenciava porque a nossa casa

era a casa dos ferroviários. Lembro que eu já era adolescente, com 14 ou 15

anos, quando nos mudamos para a Rua Rangel Pestana, onde minha mãe

mora até hoje. Era uma família muito grande e ficou insustentável continuar

morando ali na delegacia do sindicato. Precisávamos de privacidade, porém

meu pai continuou respondendo pela Delegacia por um bom tempo, até que

ele foi eleito presidente do sindicato e se transferiu para Campinas, na Rua

César Bierrembach, nº 80, onde é a sede até hoje do sindicato.

Em todas as greves da Companhia Paulista Jundiaí foi um eixo muito

importante. Jundiaí praticamente puxava a greve. Na minha casa, nas épocas

dos movimentos grevistas, não passava nem carro na rua. Ficava totalmente

congestionado pela presença dos ferroviários e pela presença da polícia.

Tínhamos aquela sensação de medo, porque a polícia invadia pra valer e

reprimia os movimentos. Meu pai era o mais procurado e visado pela polícia.

Muitas vezes ele ficou acuado, escondido, porque eles queriam saber quem

era o líder do movimento. E meu pai sempre liderou o movimento na linha

toda. Ele transitava em todas as cidades do interior que formavam essa

malha ferroviária para ver como estava o movimento, fazia inclusive esse

acompanhamento com helicóptero. Ele parava os trens também, ele entrava

nas composições em movimento e parava a locomotiva.
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Tudo isso aconteceu porque os ferroviários antes da São Paulo

Railway, depois Companhia Paulista, empresa que gerava o transporte

ferroviário no Estado de São Paulo, estava em dificuldades e os ferroviários

ganhavam menos de um salário mínimo. Então toda essa luta começou para

dar dignidade aos ferroviários, o que culminou na encampação, que trouxe

realmente para a categoria trabalhista esse conforto em termos de

remuneração e direitos. Infelizmente, com o decorrer do tempo, o Governo

não sustentou essa condição que havia sido dada aos ferroviários e deu no

que deu: o transporte coletivo hoje está totalmente deteriorado e o que

existia encontra-se danificado!
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O sindicato fez o movimento justamente por isso, porque os

trabalhadores da então Companhia Paulista, estavam numa situação

completamente precária. Eles ganhavam menos de um salário mínino e os

funcionários não queriam estar nessa condição de inferioridade diante de

outras companhias de transporte ferroviário no Brasil. Tudo começou

quando eles se rebelaram para ter melhores condições de trabalho.

Na Companhia Paulista, ainda menino meu pai já se manifestou um

líder dentro da empresa. Tem ferroviários, pessoas mais antigas, que contam

pra gente que o meu pai subia numa pedra e falava “o discurso que vou fazer

é esse”, e ele falava e começava a se inflamar e o pessoal começou a gostar

daquela firmeza dele, em dizer como ele estaria reivindicando. E meu pai foi

crescendo dentro dessa função de sindicato, primeiro como delegado em

Jundiaí, depois como presidente do sindicato, conduzindo todas as cidades

que pertenciam à malha ferroviária no Estado de São Paulo. Assumiu morar

na Delegacia em Jundiaí também por precisar acomodar sua já grande família

no local, então disseram (na pessoa de José Leme do Prado Filho, um de seus

grandes amigos, posteriormente seu compadre): “você não vai ganhar nada,

você vai ser o delegado do sindicato e pode colocar sua família para morar

ali”, então foi muito bom unir o útil à militância sindical, e em contrapartida

comandar os trabalhos no sindicato em Jundiaí. Ele aceitou a condição e por

isso morávamos ali.

Tudo isso foi uma vivência política. As pessoas perguntam como

nasceu em mim essa vontade de participação política. Tudo começou disso.

Eu não aprendi política, eu vivi a política, foi no berço. Se com dez anos eu

estava ali ouvindo conversas, observando que alguém tinha que se esconder

por estar reivindicando uma coisa que era o seu direito, que você estava

fazendo alguma coisa errada quando você reivindicava algo que era um
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direito, aí achei que essa luta era minha também. Desde criança, os dez

filhos, no almoço e no jantar, tinham como assunto a ferrovia, eram as

reivindicações dos ferroviários. Os piquetes e as estratégias eram

organizados dentro da minha casa. Quando aquela porteira da Companhia

Paulista se abria, era na minha casa onde os ferroviários se reuniam, nesse

salão, a ante-sala da minha casa.

Vivíamos ali e recebíamos delegações de todas as cidades do interior

entre elas, Rio Claro, Itirapina, Bauru, Marília, Pederneiras, Campinas, São

Carlos, Barretos, Descalvado, Jaú e outras, enfim, todas as cidades que

compunham a malha ferroviária faziam as reuniões na minha casa. Não

foram poucos os políticos que frequentavam a nossa casa. Ulysses Guimarães

e Mário Covas eram companheiros de lutas, são pessoas que hoje podem até

estar caindo no esquecimento na história do Brasil, mas lutaram muito pela

democracia, mesmo antes da ditadura.

Em 1952 meu pai já era delegado sindical em Jundiaí. Depois se

elegeu vereador. Nessa época o mandato de vereador não tinha

remuneração, podemos dizer que os melhores políticos da nossa cidade

atuaram nessa época, cito alguns entre muitos cidadãos: Pedro Raimundo,

Oswaldo Bárbaro, Zito Neto, Amadeu Ribeiro, Pedro Clarismundo Fornari,

Brites Figueiredo, Hermenegildo Martinelli que foi uma pessoa que até hoje

nos deixa saudades pela bondade e espírito cristão com que ele abraçava o

poder público, as pessoas. Eles entravam nessa pra serem realmente

interlocutores da população junto ao poder público.

Em 1958, no meio do mandato, ele conseguiu se eleger deputado

federal, uma proeza, salto nunca conquistado por políticos locais na época

com uma votação muito expressiva. Além de Jundiaí toda a linha ferroviária
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votou massiçamente nele. Na época, a votação dele, foi comparada a uma

votação para senado. Se ele tivesse se lançado como candidato a senador

teria ganhado. Foi o auge do movimento grevista na Companhia. Seu

primeiro mandato foi no Rio de Janeiro e depois em Brasília, na transferência

da capital. Participamos da fundação de Brasília, da instalação do Congresso,

da formação da cidade. Fomos todos. Meu pai levou a família toda. Lembro

que no começo não tinha nada, fazíamos compras num local isolado.

Frequentávamos o cinema dentro do Congresso, a única diversão.

Como deputado federal prosseguiu com muito mais intensidade e

abraçou a causa dos ferroviários. Viajou o mundo todo, representou o Brasil

nos Estados Unidos, Europa, participou de congressos na Itália, União

Soviética, visitou a China o Japão. Como sindicalista ele viajou o mundo pra

ter um embasamento pra trabalhar a questão ferroviária no Brasil com

equidade.
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Vale lembrar que o meu pai foi uma pessoa que não teve vida

acadêmica. Fez o ensino fundamental, que seria o curso ginasial.

Posteriormente ele fez o ensino médio, depois de ser eleito deputado

federal. Com 14 anos ele já estava trabalhando, frequentava a escola

profissionalizante da Companhia Paulista quando o pai dele faleceu, então

muito cedo ele foi para o trabalho para ajudar  a  família . No entanto, não

tinha quem entendesse mais de legislação trabalhista do que o meu pai, ele

buscou, porque conhecimento a gente busca. Essas viagens que ele fez

trouxeram muitas vivências e proporcionaram um embasamento para

trabalhar a questão ferroviária e ele passou a ser muito respeitado. Hoje nas

enciclopédias ele é citado dentro do sindicalismo como uma pessoa de proa,

que deu um ponta pé inicial na história do sindicalismo ferroviário.

Meu pai foi deputado federal por três mandatos, em 1969 houve o

AI 5, quando fechou o regime mesmo. Meu pai, Mário Covas, Padre Godinho,

Ivete Vargas, Israel Dias Novaes, Almino Afonso e outros foram cassados pelo

AI 5 em virtude do caso Márcio Moreira Alves. Meu pai não foi cassado por

responsabilidade dos movimentos grevistas da Companhia Paulista de

Estradas de Ferro, que culminou vitoriosamente com a encampação. Em

1961 a ferrovia foi encampada e quem liderou essa encampação foi o

deputado federal Hary Normanton, trabalhando conjuntamente com

Carvalho Pinto que era o governador do Estado na época.

A Cassação do meu pai foi em virtude do caso Marcio Moreira Alves,

que foi aquele deputado que foi acusado de proferir injúrias às Forças

Armadas, dentro da ditadura, foi acusado de um suposto boicote aos desfiles

do Sete de Setembro. Esse deputado iria ser cassado e o pedido foi

submetido ao Congresso Nacional para votação dos parlamentares para

decisão determinando se o deputado seria cassado ou não, pois
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consideraram o discurso feito por ele como indecoro e injúria às Forças

Armadas. Meu pai se pronunciou antes e disse que iria votar a favor do

Márcio, ou seja, contra a cassação do colega, assim como Mário Covas e os

demais que foram cassados. Foram cassados 171 deputados federais na

ditadura militar no Brasil. Nessa leva em que o meu pai foi cassado, em 1969,

foram aproximadamente mais 40 deputados em virtude do episódio Márcio

Moreira Alves. O Márcio foi cassado e os que votaram contra a cassação dele

também.

Meu pai foi punido por estar contra a medida punitiva ao Márcio

Moreira Alves. Vou descrever o dia da cassação, que foi um dia que marcou

muito a gente. Estávamos em casa, de repente ligamos a televisão e estava o

plantão da Globo anunciando a cassação dos deputados e o primeiro nome
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consideraram o discurso feito por ele como indecoro e injúria às Forças

Armadas. Meu pai se pronunciou antes e disse que iria votar a favor do

Márcio, ou seja, contra a cassação do colega, assim como Mário Covas e os

demais que foram cassados. Foram cassados 171 deputados federais na

ditadura militar no Brasil. Nessa leva em que o meu pai foi cassado, em 1969,

foram aproximadamente mais 40 deputados em virtude do episódio Márcio

Moreira Alves. O Márcio foi cassado e os que votaram contra a cassação dele

também.

Meu pai foi punido por estar contra a medida punitiva ao Márcio

Moreira Alves. Vou descrever o dia da cassação, que foi um dia que marcou

muito a gente. Estávamos em casa, de repente ligamos a televisão e estava o

plantão da Globo anunciando a cassação dos deputados e o primeiro nome
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da lista era o nome do meu pai. Ficamos todos apavorados, minha mãe, meus

irmãos... Meu pai estava naquele momento no Sindicato dos Ferroviários em

Campinas, onde era o presidente. A polícia entrou com tudo ali dentro,

pegou meu pai, levou não sei se para o exército ou para outro lugar. Ficamos

sabendo da cassação dele pela televisão. Simultaneamente na minha casa

entraram os policiais devastando tudo, quebrando tudo, empurrando o que

estivesse na frente. Lembro que eu estava na cama e puxaram o colchão. Eles

estavam atrás de livros, não sei do que eles estavam atrás. Queriam saber o

que de literatura tínhamos em casa, tipos de livros, levaram tudo. Levaram

até nossos livros escolares!

Meu pai ficou dois dias desaparecido e quando ele voltou pra casa

estava em estado de choque, com hematomas, totalmente debilitado, não

abriu a boca, se sentou em uma cadeira que ele tinha costume de se sentar

sempre, e só chorava. Nunca tinha visto na minha vida o meu pai chorando,

que era uma pessoa de um perfil firme. Nunca tinha visto!

Tivemos a impressão deque ele havia sido torturado e também sido

acuado, pressionado, emocionalmente ele tinha um sentimento de perda de

liderança e de toda a sua mobilidade como homem. Meu pai foi cassado pelo

AI 5 e teve os direitos políticos suspensos por dez anos. Ele não podia nem

votar.

Ficou impedido de escolher representantes durante dez anos. Alguns

anos depois, veio a sentença de absolvição de meu pai julgada pelos três

ministérios: Marinha, Exército e Aeronáutica, mas a esta altura dos

acontecimentos o estrago e a injustiça já haviam se consumado. Em 2003

recebemos o documento de anistia, assinado por Aécio Neves, então

Deputado Federal, presidindo o Congresso, acompanhado de um
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insignificante ressarcimento financeiro para minha mãe. Porém, os maiores

danos físicos, morais e sociais que meu pai e a família sofreram acreditam

que nunca serão compensados.

Passados os quase dez anos, (meu pai faleceu em 1978), ele já estava

se mobilizando para voltar à vida política, quando faleceu. Foram os dez anos

mais tristes da minha vida, porque a gente viu o político, o líder, se sentindo

impotente, se sentindo inoperante, entregando os seus anseios, seus ideais,

sua valorização como homem e ser político.

Durante esse tempo ele nunca discutiu o episódio com a gente. E isso

nos preocupou porque ele estava sempre muito triste e acuado. Ele não tinha

o que falar. Vieram buscá-lo várias vezes para depoimentos e ele voltava pior

ainda, mas sempre calado. Ele estava sofrido, deprimido mesmo. Inclusive

nesses dez anos ele se recolheu numa propriedade da gente, na época rural,

na Estrada da Malota, em frente à antiga Vigoreli de Móveis. Eu moro hoje

nessa propriedade, na porta ficavam sempre dois “policiais” ou espiões. Sei

lá! Ficavam prostrados e permaneceram se revezando durante o período de

dez anos. Todos os dias tinham dois deles na nossa porta. E o meu pai ficou

recluso nesse local, deprimido... Foi como se fosse uma prisão domiciliar,

embora ele tivesse o direito de ir e vir, mas era constantemente vigiado! As

únicas palavras que ele colocava pra gente, que eu me lembro, que ele tinha

se arrependido. Porque pra ser um político do perfil dele, ele deixou a

desejar como pai, marido... Ele se culpava por ter deixado a desejar nesses

aspectos, porque realmente o embate político que ele passou por vinte anos

foi uma aventura, foi um “viver perigosamente” em nome da democracia.

Talvez não que ele tivesse se arrependido, mas ele estava sentido por não ter

tido os filhos no colo, não ter ido à minha primeira comunhão, não estar

presente   em   meu   aniversário, não ter ido à minha formatura de ensino
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médio nem do fundamental, de não ter participado das emoções de cada um

de seus dez filhos. Parece que ele se arrependia disso, porque ele se

entregou intensamente a uma causa pública que o levou a uma depressão.

Foi uma entrega e que hoje se eu for analisar ninguém fala que ele se

envolveu com corrupção, que deixou a desejar como político, que fez mau

uso da tribuna, que não representou  devidamente   sua   categoria . Até hoje

se eu encontrar um ferroviário com oitenta anos de idade e ele souber que

sou filha do Hary Normanton, ele vai parar na fila do banco, no meio da rua,

aonde for e vai me dar um abraço e os parabéns. A memória ferroviária faz

todos os anos homenagem ao meu pai. A Estação Ferroviária de Jundiaí tem

o nome dele por um decreto sancionado pelo governador Franco Montoro,

com projeto de lei do Deputado Randal Juliano Garcia, aqui de Jundiaí. No

interior ele é nome de colônias de férias, estádios, de balsa, escola

profissionalizante, avenida, porque existe essa gratidão da classe ferroviária.

Se você for à cidade de Rio Claro e falar que é filha do Hary Normanton você

é aclamada diante do que tudo isso representou para o movimento, para a

classe ferroviária. Isso ficou muito marcado na história da família ferroviária.

A gente participava da vida política do meu pai nas cidades do

interior e em Jundiaí também. Lembro como éramos recebidos pela família

ferroviária. Quando a gente chegava à cidade, éramos recebidos assim: “Hary

Normanton, esposa e seus dez filhos”. Era uma coisa tão emocionante!

Recebiam com muito carinho, não tinha nada de luxo, nada de ostentação,

mas era a massa ferroviária nos recebendo na estação, porque íamos de

trem. Outra coisa que eu gostaria de registrar foi toda a nossa vivência

durante a infância e juventude dentro do trem. Hoje posso dizer com alegria:

eu vivi o trem! Porque nós íamos para Rio Claro, a família toda ia de trem,

assim como para São Carlos, entre outras cidades. A gente via o carinho e o
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calor daquela manifestação, daquelas pessoas e nós dormíamos na casa

daquelas pessoas. Não é como hoje que os políticos já vêm de helicóptero,

jatinho e ficam no melhor hotel. Nós ficávamos na casa das famílias

ferroviárias. Era muito bacana.

Lembro que eu frequentei o São Carlos Clube, porque a gente ficava

na casa de um ferroviário em que os filhos frequentavam o clube, então

íamos juntos conhecer. Então tudo isso não sai da memória, são momentos

felizes. Mesmo a nossa vida dentro da delegacia do sindicato era feliz, porque

quando tinha a greve e ela era vitoriosa, pra mim era muito mais vibrante do

que ganhar um brinquedo. E nós tivemos uma infância e juventude, não que

faltasse alguma coisa, mas vivemos sempre dentro da simplicidade, do

suficiente, não tivemos nenhum tipo de ostentação, estudamos em escola

pública. Então, o protótipo do político nas décadas de 1950, 60, 70, era

outro, era de servir a sociedade e não de se servir. Hoje percebo que mudou,

quando alguém chega ao poder público, seja legislativo ou executivo, mesmo

o judiciário, elas se servem daquela mordomia.

A última greve, a de 1961, que culminou na encampação, foi um

movimento fantástico, acho que eles ficaram quase um mês paralisados. Isso

acarretou vários problemas porque a linha férrea transportava gado, roupa,

alimento e o Estado de São Paulo ficou praticamente parado por conta disso,

mas a greve foi vitoriosa. O meu pai nessa época de greve ficava tão

descuidado, porque ele não parava para se cuidar, era um constante

acompanhamento do movimento grevista. A gente sabia em casa que a

senha dele era “operários ordeiros”, era a senha da vitória. Quando eles

estavam negociando com o governador Carvalho Pinto o desfecho da greve e

o atendimento das reivindicações ele avisou que se ele chegasse à rádio, na

imprensa local, e começasse o discurso dizendo “operários ordeiros” era uma
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sinalização de que a greve tinha sido vitoriosa. Foi um movimento muito

marcante porque quando ele falou “operários ordeiros”, os ferroviários que

estavam na frente do sindicato fizeram uma manifestação maravilhosa e pra

gente esse momento ficou marcado para sempre.

As pessoas me falam “seu pai foi um político muito correto, muito

legítimo” e meu pai do jeito que ele entrou na política ele saiu, não

enriqueceu, nunca vi meu pai tendo uma secretária, um carro zero, ele

atendia as pessoas às vezes até na sala da nossa casa, teve hábitos simples,

ajudou muita gente. Não hesitava quando alguém ia perguntar se o sindicato

poderia fazer um empréstimo, ele fazia o empréstimo dando dinheiro do

bolso dele. Tanto é que depois do falecimento dele, muitas pessoas

apareceram para pagar o dinheiro para a minha mãe, empréstimos que ela

nem sabia que haviam sido feitos. Foi uma pessoa boa de coração e muita

gente testemunha isso até hoje.

Então as pessoas colocam meu pai em uma posição de destaque e

fico pensando como é ter sido a mulher desse homem, do político famoso,

audacioso. Minha mãe teve dez filhos em casa, não é fácil. Então o marido ia

pra Brasília na segunda e ficava até sexta-feira – porque naquela época

deputado trabalhava de segunda a sexta – e às vezes ele prolongava com

movimento de sindicato e aparecia em casa depois de quinze dias. O que é

ser mulher desse homem? O que é ser filha desse homem, que você vê na

TV, no jornal e você não o vê há quinze dias?

Nós somos dez irmãos, todos estudaram e tem curso universitário,

todos são bem sucedidos. Fico pensando na grandeza da mulher que

acompanhou esse homem. Valorizo muito minha mãe. Meu pai não teve

muito estudo e no inicio da carreira dele os discursos, os manifestos, os
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ofícios e os encaminhamentos eram redigidos por minha mãe. Depois ele foi

aprendendo, mas no começo quem fazia era a minha mãe. Ninguém sabe

disso. Aí ele foi vendo como era, e ele era uma pessoa muito inteligente, e foi

tendo autonomia nessa questão de redação, porém sempre arrasando na

oratória.

Dizem que atrás de um grande homem há sempre uma grande

mulher. Pra mim minha mãe esteve ao lado e muitas vezes à frente. E ainda

criou dez filhos, sendo nove meninas. Lembro que o meu pai ligava de

Brasília e responsabilizava a minha mãe, ele sempre foi muito enérgico

conosco, nos acompanhava à distância. Ele falava “se acontecer alguma coisa

a responsabilidade é sua”. Fomos sempre bem vigiados. Minha mãe era uma

professora e quando ela se viu com dez filhos renunciou até da vocação dela,

porque ela era professora por vocação, daquelas que até levavam os alunos

com dificuldade de aprendizagem para casa, mas largou tudo para dar essa

retaguarda ao marido político. Eu tenho um único irmão que nasceu no ano

da greve da encampação da Paulista. Foi uma dupla vitória para o meu pai,

com a vitória dos ferroviários e o nascimento do meu irmão, depois de nove

meninas. Ele tem o nome do meu pai, Hary Normanton Júnior.

Digo que em nossa infância tivemos sempre o suficiente. Muitas

vezes o nosso presente de natal era o material escolar para o ano seguinte.

Muitas vezes ganhei estojo, lápis de cor. Um pai, mesmo deputado, e uma

mãe arcando com uma família, com dez filhos, não era fácil porque o

deputado naquela época não ganhava o que ganha um deputado hoje e meu

pai sempre colocou que o estudo que ele não teve, queria dar aos filhos.

Mesmo sendo bem sucedido, ele achava que o estudo fazia falta.

Quando ele via o Ulysses Guimarães falando na tribuna dizia que já tinha a
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oratória e a argumentação, mas que faltava ter o vocabulário do Ulysses. Mas

isso não o prejudicou de maneira nenhuma. Tanto é que o Ulysses era mais

votado que em Jundiaí, que era a terra do meu pai, e o meu pai era o mais

votado em Rio Claro que era a terra do Ulysses Guimarães. Nós

acompanhávamos as eleições e isso sempre aconteceu, porém ambos

sempre foram reeleitos com expressivas votações. Foram grandes amigos.

Viajaram juntos para os Estados Unidos e foram reportagem de capa no

jornal “The Times”, eu trouxe o exemplar para vocês. Mário Covas também

foi um grande amigo do meu pai. No episódio Márcio Moreira Alves eles

atuaram juntos contra a punição ao colega e foram cassados no mesmo dia,

com publicação no mesmo Diário Oficial. Esse episódio foi um momento de

repressão, o Márcio Moreira Alves, que faleceu no ano passado, usou a

tribuna e falou. O discurso dele não tinha nada demais. Era um discurso

democrático, mas diante do estado de endurecimento do regime, houve esse

problema. Acho que já havia essa nítida intenção em quebrar lideranças,

“cabeças foram cortadas”. Então quem desse o mínimo motivo seria a pessoa

prejudicada.

Lembro quando o meu pai foi cassado e quando a pessoa é cassada ela fica

com os bens suspensos e o salário é cortado. E nessa época minha mãe tinha

uma pequena confecção no porão de casa e ela sustentava a casa com essa

confecção, mas chegou uma hora que não dava mais e nós passamos até

necessidade, mas não chegou a faltar o alimento, mas outras coisas faltavam.

Por exemplo, eu tinha que estudar sempre em período contrário ao da minha

irmã Maria da Graça para poder usar o mesmo uniforme escolar dela.

Passamos por momentos difíceis e outros momentos de perseguição,

porque quando as pessoas foram cassadas pelo AI 5 a sociedade não

entendeu bem que  ser cassado  em  tempos de ditadura é uma coisa e ser

cassado por corrupção é outra, como acontece hoje no nosso país. Os



P MPontes da Memoria

99

militares deram conotação à sociedade de que os cassados tiveram

penalidades porque eram terroristas, agitadores com tendências comunistas

e subversivas. Nós como filhos do cassado também perdemos amizades,

tinham pessoas que não conversavam mais com a gente. Nós mudamos de

escola porque até alguns professores nos hostilizavam. Na época procuramos

o Colégio José Romeiro Pereira, o Geva, e Antenor Soares  Gandra onde

fomos muito bem acolhidos. Mas saímos de uma escola, o Instituto de

Educação, onde se estabelecia a elite, e a elite de Jundiaí por ignorância ou

preconceito nos hostilizava. Então minha mãe que foi professora no Instituto

retirou seus dez filhos. Em nenhum momento sentimos sensibilidade ou

interesse da escola em saber como nós, crianças e adolescentes, estávamos

resistindo a tudo aquilo.

Mudamos de escola para não sofrer o preconceito. Fomos para

outras escolas conversando antecipadamente com os diretores, dizendo o

que nós estávamos passando e se seríamos bem vindos na escola. Lembro-

me que tivemos uma acolhida fantástica e nos sentimos integrados,

passamos então a respirar melhor. Fomos bem perseguidos mesmo. E meu

pai também porque ele ficou praticamente recluso, faleceu muito novo com

55 anos, enfarte e edema pulmonar numa passagem de ano, com a mesa

posta, a família reunida e cardápio preparado por ele, que sempre se

esmerou na cozinha para receber pessoas. Largamos tudo para acudí-lo, mas

infelizmente em 06/01/1978 ele nos deixou. Posso falar com certeza e

atribuir esse episódio da cassação à essa decaída, esse stress, essa depressão

que o levou a problemas  de  saúde, porque ele era uma pessoa reprimida.

Por medo muitos amigos se afastaram, porque enquanto você é uma pessoa

que está no poder e tem a possibilidade de estar articulando, você é

respeitado, rodeado de gente. Mas ficaram alguns, poucos e bons amigos,
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que iam visitá-lo. Como eu digo, o tempo é o melhor remédio e hoje meu pai

pertence à memória ferroviária porque as pessoas reconhecem a história

dele no sindicato e na história da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

Minha família está em Jundiaí há quatro gerações. Eu já fui vereadora

e me lembro que quando em campanha as pessoas me encontravam na rua,

e na hora que eu ia pedir votos, de antemão me falavam condicionalmente

que era pra eu seguir o perfil do meu pai. A gente carrega isso como troféu e

orgulho. A gente sempre pensa nisso na hora de estar articulando com

qualquer grupo. Porque tenho esse peso, essa responsabilidade, de manter o

nome, esse perfil, a honestidade, essa tradição política e a maneira como

meu pai enfrentou a política. Isso é muito importante pra gente, porque se

não for pra ser assim, melhor não ser. Se for pra entrar em um grupo só pra

participar, sem ver com clareza a minha utilidade ali, como pessoa e

mobilizadora, prefiro não participar. Claro que temos que buscar esses

espaços e impor esse jeito de ser.

Meu pai era o tipo de pessoa que não gostava de incomodar a família

com os problemas que o afligia politicamente. Por exemplo, os

espancamentos que sofreu. Os jornais da época registram isso, tenho alguns

desses jornais, que falam desses espancamentos no movimento grevista, as

torturas, as prisões, mas ele não nos relatava estas ocorrências. Outra coisa

eram as estratégias de mobilização. Lembro que alguns dos maquinistas

eram “sequestrados”, de mentira. Por exemplo, para parar uma composição

tinha que convencer o motorista que dirigia a locomotiva. Tinham

maquinistas que queriam participar do movimento, mas eles tinham medo da

repressão e de serem dispensados. Então o combinado era dizer que tinham

sido sequestrados. E o meu pai tinha uma casa no interior, acho que em Rio

Claro, não me lembro direito, e ali ficavam os maquinistas, comendo bem,
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bem instalados, mas para efeito de imprensa e para a polícia os maquinistas

tinham sido sequestrados. Na verdade eles eram seqüestrados por estratégia

do próprio movimento grevista. Acho isso um fato pitoresco. A família era

avisada sobre isso, mas quem ficava como o bicho papão da história era o

meu pai, “olha, ele sequestrou os maquinistas, ele entrou no trem”, porque

meu pai na época andava armado, ele sempre andou armado, mais pra

proteção do que intimidação, porém nunca disparou nenhum tiro.  É duro

você falar que ia abraçar o pai e tinha duas armas ali. Ficávamos muito

preocupados com isso, ele tinha a imunidade parlamentar, mas mesmo assim

era muito visado, liderava o movimento, era ele quem estava na linha de

frente, nunca se acomodou e sempre esteve no front. Ele falava que parava

muitas composição e você fica boba de ver a capacidade de mobilização.

Mostrei a foto para vocês da locomotiva com os ferroviários deitados nos

trilhos dos trens. Você deitar em trilho de trem sem ter a certeza que a

locomotiva ia parar? Primeiro eles estendiam a bandeira do Brasil, cantavam

o hino e depois se deitavam, eu tenho fotos com estes registros. Até as

mulheres ferroviárias chegaram a se deitar nos trilhos. Lógico que o

maquinista parava porque ele sabia que tinha companheiros ali, mas era um

risco e isso aconteceu, há registros de tudo.

Tudo isso foi uma formação pra mim. Desde menina me lembro que

já manifestava certa liderança e respeito das pessoas pelo que eu falava. No

ensino fundamental eu era presidente do centro cívico, depois do grêmio

estudantil, no Geva. Na faculdade eu pertencia ao diretório acadêmico. Como

educadora também mantive a liderança. Fui Delegada de Ensino e militante

sindical. Sempre tive essa facilidade de argumentação para as pessoas, até

por uma questão de credibilidade, de abraçar a coisa certa e não ficar em

dúvida entre o certo e o errado. Atribuo isso a essa vivência e ao exemplo da

história do meu pai.
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Se fossemos falar só da ferrovia ficaríamos dias. É uma história muito

importante e muito bacana. A história da minha família está intimamente

entrelaçada com a ferrovia. Como disse, eu estou na 50ª página de um livro

que se chama “Senhores dos Trilhos” (título já registrado), onde eu conto a

saga da família articulada com a história da ferrovia e os momentos

marcantes pelos quais a minha família passou desde o meu bisavô. Já estou

concluindo esse livro, mas nem que eu escreva duzentas páginas seria

possível colocar tudo, em termos de redação ou ilustrações, como jornais da

época e fotos. Tudo isso eu preciso organizar para que essas histórias

estejam disponíveis para a sociedade. A sociedade precisa saber. O meu

único medo é estar entregando para a cidade esse material e por alguma

vaidade pessoal, alguém omita para geração atual.

Essa história precisa ser levada à tona. Às vezes percebemos uma

intenção de menosprezar essa história ou de colocar isso dentro da história

do Brasil como uma passagem banal, tudo isso precisa ser revisto. Este

episódio do movimento sindical foi um divisor de águas na história do Brasil,

mobilizou toda a sociedade. Hoje vemos os sindicatos de outra maneira, são

na maioria corporativistas e funcionam como um trampolim, o que poderia

até ser, desde que fosse legítimo e autêntico, mas percebemos que muitas

vezes o sindicato é usado para vaidades pessoais, mais preocupado com

recreação do que com a luta, e a gente não concorda, porque o sindicalismo

no Brasil já foi forte em várias categorias. Tenho uma foto aonde um

ferroviário chegou a fazer uma faixa dizendo “nós confiamos no nosso

sindicato” e empunhou esta faixa pelas ruas. O pessoal saía às ruas em

passeatas, inclusive os estudantes, a cidade inteira ficava envolvida.

Com a encampação em 1961 os funcionários tiveram regalias

importantíssimas, tanto que os ferroviários recebem uma complementação
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até hoje, garantida através de uma lei do meu pai. O salário deles na época

praticamente dobrou. Se você falasse em Jundiaí “eu sou ferroviário” até o

estabelecimento bancário te tratava diferente, havia um respeito, era uma

posição que tinha certo status na sociedade. Quando mudou para Fepasa ela

passou a ser patrimônio do Governo de São Paulo, as Ferrovias Paulistas S.A,

sendo uma empresa pública estadual.

Acho que o Governo do Estado não arcou com as responsabilidades,

assim como não arca com a saúde, a educação. A qualidade dos serviços caiu

e linhas foram sendo desativadas. Hoje temos um patrimônio de malha

ferroviária sendo sucateado e deteriorado, quando em países da Europa,

mesmo encampada e sendo patrimônio público, como no caso da Inglaterra

e do Canadá, por exemplo, eles preservaram. Lá o governo foi inteligente,

eles preservaram o meio ambiente, optaram pelo mais econômico com

menor poluição. Então aconteceu que pra beneficiar a indústria

automobilística o Brasil abriu mão de um transporte seguro, mais barato e

mais limpo em termos de energia.

Quase tudo que temos hoje em termos de patrimônio em Jundiaí nos

remete à história da ferrovia, prova disso é o Grêmio da Companhia Paulista

de Ferro, a sede do sindicato na Rua Prudente, Gabinete de Leitura Ruy

Barbosa, o Paulista Futebol Clube, Rua Visconde de Mauá, as oficinas, a

Estação Ferroviária e seu entorno, a Rua Conde de Parnaíba e outros centros

e locais que ficaram estabelecidos como territórios da ferrovia. Lembro que

na Rangel Pestana, encostada ao Grêmio tinha a cooperativa, na esquina a

Farmácia e na Siqueira o ambulatório médico que servia os ferroviários. Se

fizer uma viagem de trem vai ver aquelas casinhas, que foram das famílias

dos ferroviários, dos maquinistas. Hoje Jundiaí está se transformando, mas se

pegar fotos da cidade há dez ou vinte anos, ainda tinha muita coisa do
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patrimônio deixado pela ferrovia. Quando foram construídas as instalações

da Companhia de Estradas de Ferro, simultaneamente ocorreu a imigração

italiana e de europeus para o Brasil e Jundiaí não ficou fora disso. Muitos

imigrantes italianos que vieram para Jundiaí tinham como atividade

econômica a função de ferroviário.

Entre recortes de jornais da época, fotos e até o que ficou cravado

em minha memória, poderia preencher páginas e páginas de histórias

emocionantes para contar.

Carina Bentlin
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É impossível
tratar da história
da cidade de
Jundiaí sem fazer
referência à
presença da
ferrovia. Embora
grande parte do

“patrimônio
ferroviário” esteja
abandonado e
esquecido importa
perceber e
compreender que

sem a ferrovia, Jundiaí seria uma cidade completamente diferente
do que é hoje. Muito mais do que só os trilhos, a ferrovia,
principalmente a Companhia Paulista, deixou marcas e influenciou o
surgimento de vilas, bairros, associações sociais, culturais, esportivas,
modificando a dinâmica social de Jundiaí chegando, inclusive, o
apito das locomotivas a servir como referencia para os moradores
da cidade organizarem o horários de seus compromissos.

Contudo, deve-se ressaltar que a presença da ferrovia em
Jundiaí, marcou profundamente aqueles que dela fizeram parte: os
ferroviários. As histórias destes homens e mulheres que trabalharam
na famosa Paulista, nos revelam curiosidades, alegrias, detalhes
sobre o funcionamento de uma empresa que sempre prezou pelo
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bem estar de seus funcionários, em uma época em que isso não era
comum. Revelam também e, principalmente, o orgulho por fazer
parte de uma empresa como a Cia Paulista.

A história de vida do Sr. Ademilson é uma dessas histórias.
Como ele mesmo nos contou, tudo o que ele tem hoje, tem como
base a ferrovia. A sua história de vida nos revela que muito mais
que uma empresa de onde tirou o seu sustento e de sua família, a
Cia Paulista foi uma escola que moldou também o seu caráter.
Torna sua história mais rica o fato de ter atuado de maneira
decisiva para a manutenção do Museu Ferroviário de Jundiaí,
juntamente com seus colegas de trabalho. Sua trajetória de vida
narrada para este trabalho nos ajuda a compreender e a valorizar a
memória ferroviária, tão relevante para a história de Jundiaí.
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Admilson Jose Moraes

“Enfim, tudo que eu tenho, tem como base a ferrovia”.

Meu nome é Admilson José Moraes, sou natural de Jundiaí, nasci no

dia 11 de julho de 1953 e a origem da minha família é italiana e portuguesa. E

aí tem um pouquinho de mistura de bugre, uma linhagem lá do meu pai que

é calabrês com índio mesmo, tem essa mistura de raça.

Do lado da minha mãe, “Manuel Teixeira” veio de Portugal imigrante

para Jundiaí. Veio sozinho, se instalou e arrumou emprego na “Companhia

Paulista”. A princípio pelo que eu sei, não tenho muitos detalhes, ele veio

para trabalhar na via permanente, que era onde absorvia muita mão de obra.

E como o serviço era pesado, também a rotatividade de funcionários era

muito grande. Naquela época não tinha a função de pedreiro. Quem

trabalhava na via permanente tinha que fazer bueiro, parte de alvenaria,

carregar dormente, pôr os trilhos, acertar as pedras, limpar a linha. A ferrovia

mantinha a linha como hoje se conservam as nossas estradas privatizadas. A

Cia. Paulista, o leito dela era mais bem cuidado que a casa das pessoas. Não

tinha lixo, era plantada cidreira ao lado da linha. Aquilo tudo era mantido

limpinho, tudo arrumadinho!

Aí em Jundiaí aconteceu um fato, que também era história da minha

tia. Ele conheceu minha bisavó aqui no Centro, onde hoje é o Fórum. Ali era

uma praça, aquelas figueiras. O pessoal que era tropeiro trazia o gado do

interior para ir para São Paulo, parava ali com o gado para descansar, beber



P MPontes da Memoria

108

água e ficar um tempo. Dois, três dias pro gado descansar e depois seguir a

viagem para São Paulo. E esses tropeiros normalmente eram portugueses. E

eles, enquanto o gado descansava, faziam bailes, festa. Não sei como

funcionava, mas aí meu bisavô dentro desse grupo que passava por Jundiaí,

acabou conhecendo a minha bisavó, que era filha de um tropeiro. E eles se

casaram, ela ficou morando com ele em Jundiaí e dessa união do Manoel

Teixeira com a Rita Leal, nasceram sete filhos: cinco mulheres e dois homens.

As cinco mulheres foram casadas com pessoas que trabalhavam na ferrovia,

tinham até cargos importantes.

Nessa época, a Cia. Paulista era considerada uma empresa de ponta.

Se a gente pensar em comunicações, trabalhar numa TV pequena é uma

coisa, agora trabalhar na Globo é outra situação. Então tinha essa fama.

Quem trabalhava na Cia. Paulista arrumava as melhores namoradas. Os pais

já incentivavam as filhas: “Oh, se for namorar ferroviário da Cia. Paulista o

casamento já é garantido” e com a minha família não foi diferente. As cinco

filhas do meu bisavô se casaram com o pessoal da ferrovia e os dois homens,

um que é meu avô, seguiu carreira dentro da ferrovia e aposentou como

eletricista, auxiliar de chefia de sessão da área elétrica. Meu bisavô então

trabalhou e aposentou na Companhia Paulista. A última função que eu tenho

guardado em história, que ele trabalhou, foi na casa do “Jaime Cintra”, que

era uma casa que ficava na esquina da Rua São Bento com a Rua do Rosário

bem em frente ao Fórum. Aquela casa era da justiça e agora eu nem sei o que

é mais ali. O Jaime Cintra foi o último presidente da Cia. Paulista e meu

bisavô trabalhou de jardineiro na casa dele. Depois meu avô trabalhou e

aposentou na Cia. Paulista também, na sessão elétrica. Já meu pai trabalhou

uns 3, 4 anos. Meu avô conseguiu pôr ele lá.
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Aí meu avô se casou e já misturou um pouco a raça, porque eram

portugueses e aí tinha uma família em Jundiaí que se chama Zancopé, era

uma família também muito tradicional na cidade. Eles tinham um comércio

no centro, um açougue. E a família inteira era desse ramo de frigorífico.

Tanto que o “Frigorífico Guapeva”, que hoje tá desativado, era da família da

minha mãe. Aí então juntou Maria Zancopé com Benedito Teixeira, se

casaram e tiveram três filhas e um filho. Dessas três filhas uma é a minha

mãe, que viveu no centro da cidade, teve uma influência muito grande no

“Grêmio C.P.”, que é um clube que foi fundado por ex-ferroviários. Como a

influência da Cia. Paulista nessa cidade você tinha muitas coisas que saíram

da ferrovia. E aí você vê os clubes, você vê o Gabinete de Leitura Rui Barbosa,

a Esportiva, que também foi fundada por ex-ferroviários. E aí você tem o

campo do Paulista, o time do Paulista, então se for ver na história, quase

todos os bairros mais próximos da ferrovia foram criados por ferroviários:

Vila Rio Branco, o Centro mesmo ali perto do cemitério. Aí a gente tem uma

história vasta da influência da ferrovia no dia a dia das pessoas.

E então, meu pai, que veio de Bragança, trabalhou em Várzea

Paulista, numa empresa de química. Naquela época Várzea também era

município de Jundiaí e o pessoal vinha pra Jundiaí pra ir nos bailes, festas e

ele acabou conhecendo minha mãe. Eles se casaram e dessa união nasceram

três filhos: dois homens e uma mulher e eu sou o caçula. Naquela época,

também como hoje, normalmente se casa e fica morando com os pais.

Começaram a viver com meu avô na Rua Prudente de Moraes, no centro.

Meu avô já trabalhava na ferrovia, na Companhia Paulista. Depois, buscando

novas condições de vida, eles foram pra zona rural, foram trabalhar um

período em fazendas. Meu pai era oriundo de fazenda e com essa cultura

eles foram pra área rural. E lá nasceram dois filhos, que são meus irmãos.

Como não conseguiram muito futuro lá, meus pais voltaram pra cidade e aí
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nessa vinda eu nasci. Minha infância até os cinco anos vivi na Vila Rami,

moramos ali uns quatro, cinco anos. Não tenho muita história, a gente

lembra muito pouco, só fragmentos. Depois fui morar mais próximo dos

meus avós aqui na Rua Prudente e daqui fui fazer o meu primeiro ano de

escola. Fui fazer no “Conde de Parnaíba”, que era uma escola tradicional em

Jundiaí. Então fiz ali o meu 1º e 2º anos.

As pessoas, nessa época, não tinham casa própria e então iam

alugando as casas e morando um pouco em cada bairro. Um período da

minha vida com a minha família não foi diferente. A gente fez várias

caminhadas dentro da cidade. Na ferrovia a gente brincava que tinha pessoas

que mudavam, tanto que quando chegava o caminhão de mudança o

cachorro já pulava em cima, as galinhas já viravam o pé pra amarrar. E

naquela época a mudança era assim: levava os cachorros, as galinhas, as

coisas que tinha. Os animais, as plantas. Meio caminhão era só de planta. Era

vazo de flor pra tudo que é lado. Levava inclusive as plantas medicinais

também.

E eu fui vivendo um pouquinho em cada bairro. Vim pra Ponte São

João, fiz o 3º ano aqui na escola “Pedro de Oliveira”, já na faixa entre nove e

onze anos. Aí vivi um período aqui e depois a família da minha mãe

conseguiu uma casa no bairro da Colônia, através dos parentes e compraram

uma casa. E fomos morar numa casa própria. Mudamos pra Colônia onde eu

vivi minha juventude até próximo dos 21 anos. Depois eu já comecei a viver

minha vida. Parte do meu estudo eu fiz naquela época, terminei meu 4º ano

do grupo no SESI, que era mantido pela “Companhia Light” no Centro, já com

quatorze anos de idade. Veja bem a dificuldade que era estudar naquela

época.
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E dali com 14 anos eu já fui trabalhar no comércio. Meu irmão

trabalhava numa padaria que era tradicional em Jundiaí, a “Padaria

Alvorada”, que era bem atrás da matriz e eu entrei pra trabalhar no balcão,

atendendo o público. E aí segui uma carreira nessa área de panificação até

meus 19, 20 anos. Comecei como balconista e fui galgando dentro da padaria

os cargos. Fui pra ajudante de padeiro, depois fui padeiro, confeiteiro, fui

fazer doce gelado. Nessa padaria o patrão era uma pessoa que tinha muita

cultura no sentido universal. Eles eram uma família portuguesa. Não é

história dele, mas minha também. Eles fizeram a primeira casa de lanches de

Jundiaí, o “Mirim Dog”, que é famoso na cidade. Depois ele quis trazer

também uma pizzaria de forno à lenha, isso na época de 1970. E o costume

dele era criar as coisas e repassar pros funcionários que eram pessoas que

sempre o ajudaram. Assim aconteceu com o Mirim Dog, que ficou com um

funcionário dele, hoje é até falecido e quem toca são os filhos. E comigo ia

acontecer o mesmo. Ele disse: “Vamos montar uma pizzaria e depois você vai

seguir”. E montamos a pizzaria em dezembro de 1970. Uma pizzaria que ficou

em frente do Mirim Dog e chamava “Forn”. Foi a primeira pizzaria de forno a

lenha de Jundiaí. Ele me levou pra São Paulo, no Bexiga, na Mooca pra

conhecer, aprender a fazer a pizza italiana e aí começamos a fazer essa pizza

aqui em Jundiaí. Mas não deu certo, ele faleceu quatro meses depois e a

família repassou toda essa empresa, foi vendendo. Nessa época, eu sai e

parei minha vida de padeiro, de confeiteiro e tudo mais.

Minha infância, até os meus 10 anos, vivi mais no centro da cidade.

Nasci na Rua Prudente de Moraes aqui perto da Rua Torres Neves, na casa

dos meus avós. Fui morar na Vila Rami até os 5 anos e tenho poucas

lembranças. Um pouquinho mais de lembrança eu tenho da Rua Prudente, lá

no final. Inclusive minha casa era do lado do Sindicato da Companhia

Paulista. Quando fui morar lá não tinha sindicato. Era um terreno onde a
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gente brincava, jogava bola. E a recordação que eu tenho de época é ligada à

ferrovia de novo. Nós tínhamos, como qualquer criança que viveu nesse

período, duas coisas que eu guardo e passo pros meus filhos também nas

conversas de família. Primeiro que com sete anos de idade já conhecia a

cidade inteira a pé, porque eu vivia no Centro. Ônibus nem pensar, porque

era mais pros lugares retirados que tinha. Eu já andava a pé na cidade inteira,

ia na escola, ia pra rua, a gente ia jogar bola. Eu era o caçula e seguia os

maiores. Quantas vezes saí pra ir nadar lá onde hoje é a UNIP. Tinha umas

lagoas lá que chamavam lagoa da Prel. Pegava a linha Sorocabana e ia até lá

pra nadar e minha mãe nem sabia. Ficava umas coisas escondidas, das

crianças.

E eu também falo com meus filhos: “Se eu não fosse o que eu sou

hoje, eu ia ter um ferro velho pra mim. Porque eu gosto de tranqueira”. Tudo

que eu via na rua eu pegava e levava pra casa. E minha casa tinha um terreno

muito grande, que nem uma chácara. Uma casa no meio do terreno e tinha

40, 50 metros até na rua. E no fundo também, cheio de árvores. Então eu

pegava tudo o que eu achava: palito de sorvete, tampinha de garrafa,

colecionava maço de cigarro, colecionava tudo. Tudo que eu encontrava eu

trazia pra montar as brincadeiras no chão, as estradinhas. E eu sempre tinha

um ferro velho. Ia até em lixo de oficina, achava peça que a turma jogava

fora, que tinha três, quatro parafusos, ia lá, mexia, em casa, cheio de graxa

eu desmontava pra ver o que tinha dentro. Essa era a minha diversão. Tenho

uma tendência porque um tio meu, que é irmão da minha mãe, sempre

consertou carro velho. Uma história à parte, o único emprego que ele teve

foi na Companhia Paulista, meu avô colocou ele lá, ele ficou um ano, daí teve

que mandar ele embora, porque ele sempre foi uma pessoa que não

conseguia ficar preso.
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Nesse período uma coisa que me vem na memória é a Companhia

Sorocabana, porque a Paulista já tinha os trens elétricos, era um trem

evoluído e a Sorocabana, que vinha de Itu, passava aqui e ia até a estação

com aquela máquina jogando fogo. E cada vez que aquilo passava a criançada

ia tudo lá pra ver, pra curtir. E saía fumaça, vapor pra tudo quanto é lado, e a

gente achava legal. E tinha os funcionários da Cia. Sorocabana que moravam

no leito da linha, próximo do Sororoca, onde tinha o frigorífico. E depois do

Sororoca tinha o campo, eram dois campos: sororocão e sororoquinha, que

era da molecadinha menor. E a gente tinha amizade com os filhos do pessoal

que morava ali, jogava bola, soltava pipa, essas coisas. A gente não saía dali.

O trem passava e a gente ia atrás. E acontecia que o gado que vinha pro

frigorífico, ou vinha pela Sorocabana, ou vinha pela Paulista. Na Paulista eles

descarregavam o gado ali onde é uma casa, do semáforo, onde tinha o túnel,

o casarão antigo, que ainda tá lá. No fundo dessa casa era um lugar que o

trem chegava e deixava o gado ali. Na sexta feira à noite os boiadeiros

pegavam o gado, subiam a Rua Henrique Andrés, entravam na Rua Prudente,

passavam em frente a minha casa, ia até o fim e saía na Rua Bandeirantes,

onde desciam pro frigorífico. Esse era o trajeto da boiada. A nossa diversão

era matar carrapato depois, pode uma coisa dessas? Passava o gado e depois

a gente ia lá com um pedaço de pau estourando os carrapatos. Uma diversão

que não existe! Se o boi escapava, era aquela correria até capturar e levar

embora.

Ali no Sororoca você tinha a Paulista. A cerca deles era de dormente

de três metros de altura. Ninguém pulava porque era bem fechado mesmo.

Depois tinha o campo do Sororoca e do outro lado a Sorocabana. Só que a

cerca da Sorocabana tinha arame farpado. Três, quatro fios só. Então a gente

entrava, ia lá e jogava bola. E quantas vezes você tava lá jogando bola e

escapava um boi do frigorífico. E aí vinha pra dentro do campo. Aquilo a
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molecada perdia até os cabelos, deixando no arame farpado tanto que os

adultos orientavam nós, que éramos menores: “Se você for correr, não vai

passar naquele arame assim (de frente), deita e rola de lado”. Quantos não

estreparam as costas, os braços. E outra coisa: quando a Sorocabana vinha

trazer o gado, eles paravam o trem ali perto do cemitério, em frente o portão

do frigorífico e vinha puxando o vagão. Descarregava vagão por vagão. Não

tinha comunicação dentro. Parava o vagão, abria a porta e ia tocando o gado

que descia numa rampa. Aí puxava outro vagão e assim por diante. Ia

movimentando e descarregando o boi. A molecada ficava ajudando a cutucar

o boi, ajudando a descer. Um perigo. Não tava nem aí. Passava debaixo do

vagão pra lá e pra cá. E quando o trem acabava de descarregar ia até a

estação, porque lá eles lavavam os carros, abasteciam a locomotiva, depois

viravam o trem e seguia. A gente subia no trem, o trem começava a andar e a

gente ia junto agarrado por um período. E aí a gente pulava naquelas erva

cidreira, machucava, riscava tudo o braço, mas algumas vezes o trem pegava

uma velocidade maior e aí você ficava com medo de pular e ia embora. Ia até

a estação e voltava a pé. Olha a situação! Era gozado, porque dos dois lados

do leito tinham umas valetas mais fundas, que era onde vinham as águas de

chuva da cidade pra depois ir pro rio. Então ali tinha todas as tranqueiras que

vinham da cidade. E ficava nesse leito. Tinha perigo, porque eu mesmo

cheguei a cortar o pé, tinha caco de vidro, tinha tudo, tinha bolinha, que era

o que a gente procurava, carrinho quebrado. Então a gente vinha nessa

valeta procurando com um pauzinho, revirando aquela areia, aquelas coisas.

Um dia eu cortei o pé nessa valeta. Tinha um amigo meu, que o pai dele

trabalhava na cancela, na Rua São Bento, por onde entrava o pessoal na

Paulista. Nós fomos levar almoço pra ele, e a gente não tinha calçado, então

andando pela valeta, eu cortei o pé. Chegando lá na porteira, o pai dele

passou um pano, viu o corte, pegou uma latinha, não lembro se era de



P MPontes da Memoria

115

marmelada, picou fumo, misturou bem com um líquido lá, pegou um pano,

enrolou no meu pé e falou: “Fica um pouco aí”. Esperamos ele comer e

viemos embora. Sei que cheguei em casa e já tava sem pano, nem lembrava

mais do corte.

Nesse período começaram também a construir o sindicato e eu tenho

uma passagem legal, porque nessa época do fortalecimento do sindicato, o

Hary Normanton, se elege Deputado. E nessa campanha dele, como nós

morávamos ali do lado, a gente participou ativamente. Eu lembro que tinha

uma das salas lá, com uma mesa comprida e um monte de papelzinho. Não

tinha nada impresso, então eles conseguiram um monte de papelzinho

quadriculado e vários carimbos, e a criançada ficava carimbando os

papeizinhos pra depois distribuírem. Eu não cheguei a distribuir, mas ficava lá

carimbando. Depois, quando ele ganhou a eleição, veio o governador, acho

que era o Adhemar de Barros. Eu era muito pequeno e não lembro, só

lembro que veio um monte de gente e soltou fogos. Meu pai que entendia

dessas coisas é que ficou lá pra soltar os fogos na hora e eu acabei ficando

junto.

Outra passagem da cidade que eu me recordo e passo pros meus

filhos é que a gente começava a aprender a trabalhar desde cedo. Minha

mãe sempre plantou flores. Ela colhia e depois nós íamos vender. Não

chegamos a vender no cemitério, mas a gente ia vender nas casas, tinha o

pessoal que comprava e a gente ia entregar. Mas o cemitério em dia das

mães, finados, a gente ia lá ganhar um troquinho. Como eu era o menor, eles

não me deixavam vendendo lá fora, porque o comércio era muito grande.

Hoje ainda é, mas naquele tempo, pelo amor de Deus, aquilo fechava o

centro, formava uma feira com um monte de barracas vendendo velas,
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fósforo. Pra gente que era pequeno sobrava vender água pras pessoas lavar o

tumulo. Eu lembro que a gente pegava aqueles galõezinhos de tinta e ia,

porque a torneira era longe, tinha só três ou quatro pontos dentro do

cemitério onde tinha torneiras. Então as pessoas de idade que tinham que

lavar os túmulos e com as torneiras longe, tinha aquela molecadinha que

vendia o baldinho de água, na época por cinco cruzeiros, e cobrava 2,50 pra

ajudar a lavar. Era que nem guardar carro hoje. Nossa, eu vendi muita água!

E era uma competição, porque formava fila na torneirinha.

A única coisa que eu me lembro, é que eu sempre fui maior que a

molecada da minha idade, então o pessoal tinha um pouco de respeito. Eu

até hoje tenho muitos amigos, sempre fui uma pessoa extrovertida, mas

amizade de andar em grupo eu nunca tive. Não sei se pelo meu signo, se

pelas minhas condições, sei lá, tive amigos, mas nunca turma. Nesse período

eu era meio ermitão, era na minha. Então nesse período tinha essa

competição de querer judiar do menorzinho. Meus pais nunca me ensinaram

a ser violento, mas eu tinha na minha bolsa um cabo de aço, olha a situação!

Eu via cabos de aço de freio que os caras jogavam fora e pensava: “Se algum

vier eu dou na testa”. Mas nunca precisei usar, graças a Deus! Mas cheguei a

brigar debaixo daquelas figueiras lá na praça, porque ali era cadeia pública e

a gente saía dali e no trajeto pra casa eu passava por lá e quantas vezes o

pessoal tava me esperando pra gente brigar! Mas nada aconteceu de mais

grave. Só uma vez que numa dessas brigas eu chutei um moleque e, depois,

eu em casa ajudando meu pai consertar bicicleta, o pai do moleque chegou

no portão de casa. Aí tomei uma bronca do meu pai. Mas meu pai nunca

bateu em nós. Ficou na conversa e foi a única vez.

Ali no Glória Rocha era o Mercadão. Eu estudava no Conde e a gente

ia no Mercadão pra comprar as coisas. Tinha um barzinho lá, não era nem
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bar, nem sei o que era, mas a gente comprava bala, lápis, borracha, nesse

boteco, nesse barzinho, nessa quitanda que tinha lá dentro. E era

competitivo, enchia de gente. Era um ponto que a gente frequentava.

Outra lembrança dessa época do Conde é que minha mãe me dava

um dinheiro e tinha uma cantina lá que vendia suco e eu levava esse dinheiro

pra comprar, porque, nessa época, a escola não dava nada de merenda.

Lembro também que foi a primeira vez que fui no dentista, porque tinha que

cada mês passar lá pro dentista ver.

Depois fui fazer SENAI e me formei, a princípio, na área mecânica,

mas eu tinha uma tendência pra área elétrica. E aí fui trabalhar na

“Ferraspari”, uma empresa de bebidas, como ajudante de mecânico já

estudando no SENAI, e depois eu consegui entrar na “Duratex” como

ajudante de eletricista e segui minha carreira como eletricista. Nesta

empresa, fiquei um ano e meio. A FEPASA abriu inscrição porque acontecia

um fenômeno dentro da ferrovia: a ferrovia era uma empresa que foi uma

concessão do governo. A empresa explorou por um período e depois voltou

pra mão do Estado e, nessa vinda, como eles tinham um regime de trabalho

específico, diferente da empresa comum, ela acabou criando um estatutário,

uma coisa assim. E esse estatutário sofreu, nesse período de decadência da

ferrovia, uma diminuição do salário. Aí o pessoal ficou na esperança de que ia

melhorar. Esperavam pra se aposentar todos num período só e aí a empresa

fez um trabalho de valorização da mão de obra.

Mas, aconteceu uma debandada na ferrovia e nessa debandada, em

1971, a FEPASA se viu sem mão de obra e foi buscar no mercado as pessoas

que estavam disponíveis pra suprir essa necessidade na ferrovia. Nessa

época, já em 1976, eu já formado no SENAI, com certa experiência, minha tia,
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com influência dentro da ferrovia, conhecia todo mundo, me avisa: “Oh, vai

entrar um pessoal na ferrovia e tal, tá precisando...” Então, fui pra ferrovia e

comecei minha vida como ferroviário.

A Cia. Paulista começou em 1868 e teve um período de concessão do

governo por 100 anos, teve um apogeu e depois foi decaindo até devolver

pro Estado. Foi nesse período que meu pai entrou. A ferrovia estava em

declínio, então o salário era um pouco achatado, uma situação não muito

boa da empresa. As empresas que começaram a vir pra Jundiaí foram buscar

mão de obra qualificada e encontraram na Cia. Paulista. Essa ferrovia foi uma

empresa que não se preocupou só em transportar as coisas, era uma

empresa diferente. Como não se tinha nada no mercado pra comprar, ela foi

montando uma condição pra se manter e também desenvolver as coisas. Era

uma empresa que tinha uma cooperativa pros funcionários, vilas de

moradias, onde a ferrovia foi passando foi criando núcleos. Existiam os

hortos e neles, além de produzir a madeira para a Cia Paulista, também

produziam alimentos, frutas, ovos que depois eram vendidos para os

funcionários. Dependendo da situação, eles até entregavam lenha na casa do

funcionário. Nesse período, quem tinha fogão a gás? Todos tinham fogão à

lenha, então a empresa produzia a lenha pra ela e tinha um caminhão que

distribuía para cada funcionário. Eu não lembro direito se era um ou dois

metros de lenha por mês. Ela se preocupava com isso, um pouco com a

saúde dos funcionários. Tanto que em São Paulo eram mantidos alguns

hospitais pela ferrovia, casas de saúde. Ela implantou o primeiro plano de

previdência social, que surgiu aqui em Jundiaí. A Cia Paulista já tinha uma

caixa de pensão, de aposentadoria. Ela oferecia toda essa condição que dava

para o funcionário não sair da empresa.
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Com a Cia Paulista decaindo e outras empresas se instalando em

Jundiaí, uma delas, muito forte, a KRUPP, foi buscar mão de obra

especializada no mercado e a diferença salarial era muito grande. Então a

pessoa não ia pensar duas vezes. O pessoal saía e ia pra ganhar mais. E nessa

condição meu pai saiu da Cia. Paulista e foi para essas empresas e não voltou

mais para a ferrovia. Depois aconteceu aquilo que eu já comentei: com a

empresa indo pro Estado, ela se reestruturou, melhorou o salário das pessoas

que lá estavam. Mas, aconteceu uma aposentadoria em massa dentro da

ferrovia e a empresa se viu sem perspectiva de mão de obra, que ela mesma

formava.

A formação de mão de obra começou com os cursos de capacitação

na ferrovia em torno de 1896, que ela começou a criar, no Brasil, o cargo de

ofício. Então, foi buscar os filhos dos ferroviários que foram pra aprender

dentro da ferrovia com o profissional. Ele era aprendiz e depois continuava

trabalhando, não tinha escola de formação. Em 1905 ou 1906, essas

informações têm lá no museu ferroviário, criaram um espaço, dentro da

ferrovia mesmo, aqui em Jundiaí, como se fosse uma escolinha. Na escolinha

o pessoal ficava um período, tinha reforço de matemática e outras matérias,

pra depois, em outro período ficar junto com o artífice. Começava já uma

ideia de escola de formação profissional.

Depois começou a desenvolver, em 1915, já mais estruturado, um

centro de treinamento e aí foi embora... Outras ferrovias também

acompanharam esse raciocínio, tanto que o primeiro SENAI foi em Sorocaba,

da Cia Sorocabana. Lá também implantaram uma escola de formação

profissional. Essa era a situação. E pra fazer esse curso, entravam as pessoas

que tinham as melhores notas nas escolas. Era competitivo como se fosse

hoje entrar numa UNICAMP, numa USP. Eram mil alunos pra entrar dez. Era
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uma competição tremenda. Entravam sempre os melhores profissionais.

Tanto que se a gente fizer um estudo nas empresas das décadas de 1940 até

1960, todas as pessoas que ocupavam cargos de chefia nas empresas eram

oriundos da Cia. Paulista. Quando eu entrei, em 1975, na Duratex, os três

encarregados, que eram os três chefes maiores lá, tinham passado pela Cia.

Paulista.

Eu entrei na Cia Paulista em 1976, como eletricista. Entrei numa

sessão em que o chefe, três meses depois aposentou. Nessa estrutura, eles

promoveram um monte de gente. O cara nem conhecia a função, mas

trabalhava na sessão, de ajudante, trabalhava na sessão de almoxarifado.

Como tinham vagas, foram preenchendo, mesmo que a pessoa não tinha

experiência. Eu cheguei numa sessão que tinha doze eletricistas, mas destes

doze, só três eram eletricistas mesmo. O resto era de outra sessão. Cheguei

com muito conhecimento de empresa, de cargos de comando. Eu tinha uma

visão melhor. Sempre fui arriscado. Sempre fui uma pessoa que serviço difícil

pra mim era um desafio. E cheguei lá, aquelas pontes rolantes com 40 metros

de altura, dava um defeito na máquina e eu, novo, subia lá e resolvia a

situação. Por isso, logo me destaquei na sessão. Pouco tempo depois meu

chefe se aposentou, o auxiliar subiu pra chefe e com isso abriu uma vaga de

auxiliar. Os outros, as pessoas de mais idade que estavam na sessão, já

tinham visto em mim uma pessoa com potencial, com conhecimento. E eles

falavam assim: “Ah, eu não quero cargo de auxiliar, que é muita dor de

cabeça”. E aí foram empurrando pra mim, mas eu só tinha três, quatro meses

de empresa. E ficou aquele impasse. Nessa época aconteceu um fato novo

dentro da ferrovia: estavam chegando os trens do subúrbio. Chegavam umas

locomotivas francesas e essa negociação fez com que os funcionários, as

pessoas de cargos aqui na ferrovia tivessem que fazer um estagio na França

pra aprender, pra conhecer a locomotiva, os trens do subúrbio e tal. E aí o
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engenheiro chefe da oficina foi pra França, ficou seis meses lá e pra ficar no

lugar dele ficou um engenheiro que tinha dificuldades em assumir

compromissos porque meu chefe estava fora. Então eu entrei nesse

imbróglio. O chefe também não queria me deixar assumir o cargo porque eu

era muito novo, e eu sempre meio líder. Como eles não queriam me colocar

no cargo eu disse: “Já que vocês vão trazer outro aqui eu vou embora,

porque se eu não tenho nenhuma chance de crescer dentro da empresa, eu

vou embora”. Eles ficaram meio balançados, mas o impasse continuou.

Aí aconteceu uma coisa que eu falo que é o carro chefe da história e

que me manteve na ferrovia. Nós tínhamos lá um quarto só com ferramentas

e que era utilizado para restaurar os velocímetros dos trens. O velocímetro é

uma máquina que vai dentro da cabine e ele marca a velocidade do trem.

Tem junto o tacógrafo que registra o que tá acontecendo, a velocidade, a

frenagem, se parou ou não parou etc. É um relógio e, inclusive, são máquinas

suíças. Mas não tinha quem fizesse a calibração destes relógios. Hoje você

tem o INMETRO, mas naquele tempo a própria empresa criava seu

parâmetro. Então, a Cia Paulista comprou uma máquina suíça pra fazer isso e

colocava nesse quarto de ferramentas, que era o pessoal de ferramentaria

que cuidava. Então desmontava, trocava as pecinhas, montava, depois

colocava nessa máquina pra aferir, regular e depois ia pra máquina. Mas esse

aparelho de calibragem veio com defeito. E ninguém conseguia resolver. Essa

máquina tinha um botão de “mais” e outro de “menos”, que você regulava,

aumentava e diminuía a rotação e calibrava com um padrão. Mas essa

máquina só enroscava. Chegou um dia que tinha, dentro da sala pra restaurar

a máquina, além do suíço que veio lá da empresa, mais quatro ou cinco

engenheiros, mas a máquina não ia e ninguém conseguia fazer a máquina

funcionar. Chamaram o meu chefe e eu fui junto com ele. Chegamos lá, com

todo aquele povo, mapa, esquema, tudo em cima das mesas pra tentar
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descobrir o defeito da máquina. E vai, e vai, e vai e nada. Cheguei lá e fiquei

meio querendo saber o que estava acontecendo. Checamos a tensão,

olhamos a parte de alimentação e estava tudo OK. Eu sei que a gente ficou lá

olhando tudo e eu perguntei pro meu chefe se a gente não podia abrir pra

ver o que tinha dentro. Era uma máquina de dois, três metros de

comprimento. Disseram que não podia mexer porque estava na garantia e eu

disse: “Mas, gente, alguém vai ter que abrir pra ver se tem alguma coisa

enroscada, um fio solto etc”. Questionaram o suíço, tinha um tradutor lá,

porque ele não falava português, conversaram com ele, o cara ligou na

fábrica lá na Suíça pra perguntar se podia abrir a máquina. No fim das contas,

autorizam a abrir a máquina. Deslocamos a máquina da parede, tiramos a

tampa e quando bati os olhos e vi que era o mesmo sistema de motores que

tínhamos na Duratex, que eu já conhecia. Quando vi aquilo ali na ferrovia eu

disse: “É esse motorzinho aí que não tá mudando a calagem do outro motor”.

E o técnico perguntou: “Tem um problema no motorzinho aqui, podemos

tirar pra ver?”. Tiveram que ligar pra Suíça novamente pra ver se podia mexer

no motor. Eles autorizaram e eu tirei o motorzinho, levei pra bancada. Ele

tinha um freio, como é de precisão, pra aumentar e diminuir a velocidade

não pode ter inércia. Você desligava o motor e ele parava imediatamente.

Esse freio tinha uma mola e essa mola tava muito dura. Então quando você

ligava, a mola não liberava o freio e o motorzinho não virava. Uma hora

virava, outra não. Eu peguei a mola, fui na ferraria e pedi pra fazerem uma

molinha nova. Voltei na bancada, coloquei no motor, vi que voltou a

funcionar, fechei o motorzinho, botei na máquina. Os caras ligaram e voltou a

funcionar perfeitamente. E aí me perguntaram: “O quê que você fez?”. E eu

falei: “Olha, não sei o que eu fiz”. E até hoje eles não sabem o que eu fiz. Na

semana seguinte o chefe da oficina me colocou no cargo como auxiliar por

um período temporário, até voltar o chefe da França e em dezembro de 1976
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eu já estava como Auxiliar da Sessão Elétrica e comecei a seguir minha

carreira na ferrovia.

Essa sessão que eu trabalhava cuida da parte elétrica do prédio e não

era ligada às locomotivas. Tinha um setor dentro que reparava armadura,

enrolava a armadura que ia nos motores, essas coisas. Eu não trabalhava

direto com os trens. Mas o rebobinamento sempre foi muito caro dentro da

empresa, pararam por um período e começaram a mandar pra fora pra fazer

o serviço. Passaram cinco, seis anos e eles acharam que tinha que reativar

essa sessão de enrolamento de motor. Aí eu apareci lá de novo na lista,

porque era a pessoa que sabia aquela informação, os antigos tinham ido

embora. Por isso me chamaram e me falaram: “Você vai trabalhar nessa

sessão, eu quero você lá”. A princípio eu não queria ir porque era um

‘abacaxi’. Sair de uma sessão onde eu já tinha uma certa condição, todo

mundo já me aceitava e ir pra outra sessão, também tinha gente lá querendo

o cargo superior, e tal, foi difícil, mas ele foi taxativo: era pra eu ir e acabou!

Tinha horas que era que nem exército. Você não quer ir na frente da batalha,

mas o cara falou, ou você vai ou você vai preso, não tem jeito. Então fui pra

essa área de elétrica dos trens. Era uma sessão específica, chamava “Truman

333”, e nesta sessão eu fui como auxiliar, onde comecei a organizar a sessão

de reparação, e segui minha carreira até chegar a Supervisor da Área Elétrica.

Nesta época, a empresa implantou um Plano de Qualidade Total,

dentro dessa filosofia japonesa, de Toyota e um monte de empresas que

criam esse conceito de ‘Qualidade Total’. Neste momento, a empresa deu um

“up”, uma alavancada e mostrou que os funcionários eram bons e a empresa

era produtiva. E eu, dentro desse processo, como líder, fui escolhido, aqui em

Jundiaí, para ser um dos gestores da qualidade. Criamos um setor, buscamos

funcionários dentro da empresa pra criar grupos de estudo, fizemos algumas
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melhorias em locomotivas, em processos. E isso foi destaque nas convenções

em Sorocaba, Campinas.

Hoje vejo que as empresas que estão nas mãos do governo são deficitárias.

Vejo as pessoas criticando muitas vezes o governante, mas veja: na mão do

governo a FEPASA começa em 1971, cada governador que entrava colocava 4

mil funcionários. Depois de quatro anos ele saía, esses 4 mil funcionários já

ganharam estabilidade no emprego. Entrava outro governador e punha mais

4 mil. Eu entrei numa empresa que depois de oito anos na mão do governo já

tinha 29 mil funcionários. E depois, foi privatizada em 1998. A empresa que

comprou fala assim: “Eu toco com 4 mil funcionários. Então, onde que tá 25

mil funcionários dentro dessa empresa?” Quer dizer, se não acaba com a

ferrovia ela acaba  com o estado. Porque era um ralo de dinheiro todo mês

pra fechar as contas. O governo do estado jogava milhões e milhões lá dentro

pra poder segurar. Então a solução era privatizar, e aí sai da mão do governo,

que vai fazer outras coisas. Nós, dentro da empresa e, principalmente eu,

como encarregado de 60 funcionários, recebia pressão de tudo quanto era

lado: é sindicato, é empresa que quer continuar ou quer mostrar pra quem

vai comprar que a empresa é boa etc.

E com essa preocupação de como ia ser o processo de privatização,

os funcionários ficaram inseguros, causou um transtorno terrível. A empresa

precisava diminuir o quadro de funcionários e como íamos fazer isso? Um

processo mais lento seria esperar o pessoal se aposentar e não entrar

ninguém, mas levaria 100 anos e a empresa tinha que fazer isso mais rápido.

Então foi feito um acordo com o sindicato, criando Plano de Demissão

Voluntária. Quem queria sair da empresa, a empresa oferecia x. Para aqueles

que a empresa não sentia falta, que eram muitos, esses nós mandamos

embora, não compensava manter esses caras lá. Havia essa ‘balança’. Aquele

funcionário que era bom pra empresa, a empresa dava até menos se ele
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quisesse sair, por exemplo, 70% da indenização. Agora, aquele que a

empresa queria se desfazer, recebia 100%. Mas isso acabou criando um

impasse dentro da empresa, pois acabava premiando o cara ruim. Imagine,

nós como chefes, convivendo com isso. Foi um processo terrível, mas foi

acontecendo.

Nesse período a oficina aqui de Jundiaí sofreu uma paralisação

momentânea. Decidiram fechar a oficina e levar pra Campinas. As oficinas de

locomotivas estavam instaladas em três cidades: Sorocaba, Campinas e

Jundiaí. A unidade de Sorocaba não podia sair de lá porque tinha vagões

também estacionados e era trecho de bitola média. A Sorocabana não tinha

condições de sair de lá. A unidade de Campinas era o centro, tinha a junção

das duas ferrovias: Mogiana e Paulista, uma oficina grande. Tirar de lá era

difícil! E Jundiaí ficou no vácuo e o pessoal que tava aqui passou pra

Campinas. Nessa situação, eles já tinham decidido que as locomotivas

elétricas não seriam privatizadas, só as locomotivas a diesel. Como a oficina

de Jundiaí reparava as locomotivas elétricas e a diesel, sendo que as elétricas

acabaram, e as díeseis tinham ido pra Campinas, o problema da oficina de

Jundiaí estava resolvido. Aí acabou! O que sobrou de funcionários foi pra

Campinas, ficaram lá até a saída. Uns foram adaptados, outros quiseram

continuar na ferrovia. Eu acabei ficando na oficina de Jundiaí por

determinação da chefia pra entregar o que ficou da ferrovia. Ainda tinha

máquinas, materiais de almoxarifado.

E Jundiaí tinha outra particularidade que era o ‘Museu Ferroviário’.

Dentro dessa cultura de manter a história da ferrovia, a FEPASA mantinha

três museus: um em Jundiaí, com peças e locomotivas, um em Sorocaba,

também com peças e locomotivas e um em Rio Claro, que era da madeira, do

horto. Deve ter até hoje, nunca mais fui pra lá.
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Esse pessoal do museu ficou em Jundiaí. Ficou um funcionário de

cada setor (gráfica, almoxarifado e oficina) pra ir levando, entregando,

cuidando desse material até acabar. Eu fiquei responsável pela oficina, pela

parte mecânica e elétrica. Vinha o pessoal de Campinas buscar as coisas, de

São Paulo vinha com ordem e carregava o caminhão. Nesse período ficou o

Celinho, da Gráfica, o Lucena, que era do almoxarifado e o Carlão ficou no

museu. E ficou aquele imbróglio: o que vai acontecer com o museu? O prédio

é tombado, não pode mexer. Nessa condição, na época, o Mário Covas, que

era o governador, instituiu uma Secretaria, um órgão que cuidava da

administração dos museus de Jundiaí, Sorocaba e Rio Claro. Essa Secretaria

cuidava dos museus junto com as prefeituras, por causa da situação do

patrimônio histórico. Era uma Secretaria de bens culturais. Só que quando o

governo passa a FEPASA para o governo federal eles não seguraram o museu,

passaram tudo. Foi um erro que fizeram. O prédio de Jundiaí não foi pro

governo federal, porque é um prédio do tempo do Império. Não tem planta,

escritura, não tem nada. Ainda é uma gleba de terra para o município. Tudo

isso que foi construído ficou pro estado. E o estado passou para o CPA, que

cuidava dos presídios. Jogaram goela abaixo, mas o CPA nem queria. Ficou

então o prédio do Estado, e o que tinha dentro, uma parte dos móveis era da

rede e outra parte ficou com a empresa que comprou a concessão. Tinha

peças lá dentro que era da FERROBAN, na época a empresa concessionária.

Tinha peças que eles não queriam, parte de elétrica, que era da RFF SA. O

museu, os móveis, as peças antigas, tudo era da rede federal. Eu era

responsável pela oficina, por esses móveis e equipamentos. O Carlos era

responsável pelo museu. O Celinho e o Lucena eram responsáveis pela

gráfica. Mas nós queríamos sair também. Eu fui protelando, porque eu já

tinha tempo de aposentar, fui esperando pra receber a indenização.
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Aí o Massarani (funcionário da secretaria estadual de bens culturais,

na época), que era o responsável pelos museus, no Estado, numa reunião

aqui, falou: “Olha, nós estamos batalhando pra que a União devolva os

museus pro Estado. Assim, vai ficar na Secretaria da Cultura e nós vamos

administrar os museus. Vocês gostariam de ficar protegendo o museu até

resolver esse problema?”. E nós ficamos. Praticamente nosso escritório era

dentro do museu. E se hoje tem roubo imagina naquela época! A gente

cercava, chamava a polícia, mas os roubos eram inevitáveis. Aí em julho de

1999 nos posicionam assim: “Olha, a última pessoa que vai sair, vai sair

agora. Ou vocês saem agora ou depois não sai mais. Não vai ter acordo”.

Então, nós fomos em Campinas, fizemos um acordo e saímos da empresa.

Naquela época eu dava aula no SENAI. Vieram novamente com a

história de que o Museu ia ficar com o Estado etc. Eu estava pra me

aposentar, trabalhava à noite no SENAI e resolvi continuar. Aí o Celinho e o

Carlos resolveram ficar também. O Lucena resolveu comprar uma Kombi pra

trabalhar e buscar crianças na escola e então ficamos em três. Fizemos um

acordo com a FERROBAN, ganhamos a indenização de 70%, porque daí a

gente tava pedindo pra sair. Não entregamos a chave pra ninguém.

Chegamos no Museu e começamos a trabalhar. Neste momento, não éramos

funcionários da rede nem da FERROBAN. Éramos funcionários do museu. E

nós começamos a administrar o museu porque nessa época ia escola direto

pra fazer monitoria. Era o Carlos que fazia essa monitoria e como eu tava

junto e tinha toda a condição cultural, começamos a revezar. Cada escola que

vinha, ou ele, ou eu fazia. Monitorava as crianças, explicava tudo.

Começamos a mexer ali no museu e tocar.

Depois de quatro meses fizemos uma reunião em São Paulo e o

Massarani convidou o Eusébio, que esta até hoje no CELMI, pra ajudar a
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gente. Ele veio pra Jundiaí e acabou ficando nós quatro no museu.

Começamos a cuidar das coisas pra FERROBAN e continuamos trabalhando

no museu, atendendo escolas. Começamos a criar situações lá dentro pra

manter o museu pelo menos em ordem. As reuniões com o governo eram

quinzenais, mensais pra resolver. E a gente ficou, mas sem salário, sem nada.

Após um ano e meio sem solução, nós fomos conversar com o advogado que

nos disse: “Vamos pôr na justiça pra que eles reconheçam que vocês estão lá

trabalhando”.

No dia que entramos na justiça, que foi comunicado à Rede, eles

imediatamente vieram e cortaram telefone, água e luz do museu. Ficou

aquela confusão, o prédio era do CPA, mas não tinha nada a ver com isso, e

começa uma pressão pra sairmos dali. A justiça pra julgar nosso processo

chamou a Rede, o pessoal da FERROBAN e nós. A juíza pôs a mão na cabeça e

diz: “Como é que faz? Vocês dão a conta pro funcionário e ele continua

trabalhando no mesmo serviço”. Ela se julga incapaz de julgar este processo.

Aí foi pra 2ª instância e também acharam uma aberração. E não deixam

passar de lá. No fim das contas entendem que a culpa é do Estado que não

resolveu esse negócio do museu, deixando a gente trabalhar lá. Tiraram

nossa culpa, porque senão o processo ia contra nós.

Mas nessa altura com o patrimônio já tombado pelo IPHAN e pelo

CONDEPHAT, aconteceu uma história: a USF (Universidade São Francisco)

veio aqui com o reitor, um frei, conhecer o prédio. Queriam comprar o prédio

e trazer a USF pra cá. Chegaram no Museu e quiseram conhecer o prédio. O

Eusébio e eu mostramos todo o prédio pra eles, o espaço de 10 mil metros

quadrados de área. Marcamos uma reunião com o Miguel Haddad, que era o

prefeito na época, depois marcamos de conversar com o deputado estadual,

na época, era o Ary Fossen. No fim das contas, esse processo não avançou
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porque o pessoal da USF queria que a área fosse doada, ficou uma briga

entre cachorro grande, como se fala, mas a coisa não andou.

Depois disso, a prefeitura de Jundiaí comprou o prédio e assumiu a

administração, posicionando isso perante a imprensa e o fórum. Quando a

prefeitura assumiu o prédio, nós entregamos os pontos também. Entregamos

as chaves pro secretário e fomos embora. O secretário ainda nos pediu pra

ficar um ou dois meses e acabamos ficando. Não me lembro se dois ou três

meses. Mas a gente trabalhou bastante lá, nós fizemos toda a documentação

com o IPHAN, registramos tudo que tinha no museu, tiramos foto, fizemos

filmagem.

Nessa possível vinda da USF, aconteceu outra coisa importante:

como eles queriam pegar o prédio, nesse período nós criamos no museu, eu,

o Carlos e o Eusébio, a Associação de Preservação da Memória da Companhia

Paulista. É uma associação que está lá até hoje. Começamos a fazer um

trabalho “Meu Pai Foi Ferroviário”, que tinha outro título inicialmente. O que

a gente começou fazer? Começamos a filmar o pessoal antigo, levar lá dentro

do museu, levar nas sessões que ainda existiam para e fazer um relato com a

pessoa explicando o que era. E começamos arquivar as fitas. O mesmo que a

gente está fazendo aqui.

A USF, acreditando que eles iam ficar com o prédio, acertaram com o

Massarani uma área lá dentro e trouxeram a Faculdade da 3ª Idade. Era uma

Faculdade da 3ª idade que estava no Divino Salvador. Reformaram o prédio

onde é a SETRANSP.  Como o negócio não foi pra frente, eles foram embora,

mas a escola ficou ali, com 150 alunos! Nossa associação então assumiu essa

escola com a concordância dos professores e dos alunos e acabamos criando



P MPontes da Memoria

130

a CELMI – Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade - que é uma escola

que está dentro da APMCP. Nessa época o Eusébio ficou administrando isso

com o Carlos. Eu saí porque já tinha outro compromisso. Eles continuaram

com a CELMI e eu ajudando de fora. A gente entregou o museu pra prefeitura

e está assim até hoje. O Eusébio continuou, o Carlos já prestou outro serviço.

Hoje o CELMI tem dez anos, o projeto Meu Pai Foi Ferroviário, em vez de

filme, virou livro. E estamos nessa luta de preservação da história até hoje.

Eu participei da inauguração do museu, em 1979. A parte elétrica fui

eu que fiz com mais um eletricista que era auxiliar naquela época. Então nós

participamos da primeira inauguração do museu. Aquela caixa na frente era o

caixa da Cia. Paulista, não tinha porta como hoje tem. Durante o período em

que batalhamos com o Museu, começamos a restaurar a locomotiva Jaburu e

conseguimos terminar. Dividimos o trabalho em quatro etapas, fomos atrás

de empresas, conseguimos material, decapamo, tiramos a ferrugem etc. Mas

o museu passou pra prefeitura e esse trabalho todo foi perdido, ficou tudo lá

caindo água em cima, apodrecendo tudo de novo e não se fez nada.

Conseguimos restaurar um vagão, através da prefeitura e através do nosso

esforço, aquele vagãozinho, Fantoro, que está lá até hoje. Eu fui me

envolvendo com esse trabalho, foi terrível, porque não sabia onde tava

enfiando a mão. Acabamos fazendo um monte de coisa que não devia. Mas

essa história do museu até chegar Fatec, nós passamos três, quatro meses

sem luz, sem água, a calha do museu pingando, entrando água dentro do

museu, sem recurso nenhum. O Estado não dava um tostão, porque também

não era do Estado, era uma confusão.

Por um lado, a gente queria preservar as coisas, mas não tínhamos

apoio de ninguém até que a Prefeitura comprou, veio a Fatec, que foi um

salto do desenvolvimento. Ligaram a força de novo, ligaram água. Um pedaço



P MPontes da Memoria

131

já vai pra CIRETRAN, então ela já começa povoar lá dentro e até então a

gente tava sozinho lá, sem eira nem beira, não tinha a quem recorrer. E a

gente ficou nesse período, preservando algumas coisas, a gráfica foi vendida

num leilão, nós conseguimos segurar três ou quatro maquinas antigas,

porque a gráfica não se interessava. Fizemos uma negociação com o cara que

comprou, que deixou umas máquinas antigas lá no Museu. Nesses três anos,

também fizemos parcerias com escolas, pra fazer festa junina, criaram

algumas condições para que a gente ganhasse uns recursos pra poder

concertar telhado, calha, fechar o portão, cadeado, porque não tinha nada.

Hoje a gente olha o passado e dá risada, mas na época a gente ralava sábado

e domingo. Saía na sexta-feira e não sabia como ia chegar na segunda feira,

não sabia como ia encontrar o museu.

Desses três anos que a gente ficou lá, a gente preservou o museu,

conseguimos revitalizar todo aquele espaço, fizemos um encontro regional,

trouxemos pessoas do ferromodelismo, criamos a maquete lá dentro,

tivemos festas, eventos culturais, fizemos exposição de quadros, artes, umas

coisas assim. E nesse período, com a prefeitura assumindo, conseguimos

fazer uma filmagem para aquele programa da Sandy e Júnior que passava na

rede Globo. Ficaram aqui uns 15, 20 dias, filmando lá dentro. Participamos da

filmagem e da festa que eles fizeram.

A vinda da Fatec pra nós foi um grande ganho. A prefeitura

assumindo, trouxe condição de melhoria e aí é a hora que a gente fala: “A

nossa missão aqui já cumprimos”. Eu fiz uma filmagem inteira de tudo que

tinha dentro do museu, guardei uma fita comigo, tá guardada até hoje e

tiramos fotos de tudo. Está tudo registrado. Quando entregamos o museu,

entregamos um catálogo com todas as peças que tinha. Criamos também

uma sala de relógios pra poder fixar as peças e, uma vez fixado, fica difícil de
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tirar, porque antes tava tudo guardado em caixas. Espero que não tenha

sumido nenhum. Aqueles relógios que sobraram são tudo das sessões. Cada

departamento tinha seu relógio.

Na época em que a FEPASA era dona, ela fez o que quis com o

patrimônio. Se o cara pegou aqueles telefones, fez um leilão, sei lá. Na época,

quem guardou, guardou; quem não guardou foi pra leilão e vendeu um

monte de coisa. Quando fechou a ferrovia, fiquei de entregar as coisas que

foram vendidas. Entreguei muita coisa para uma empresa de Mairiporã, que

trabalha com demolições e prédios antigos. O dono vai lá e compra tudo que

tem antigo, até pilastra antiga. Ele vai lá, desmonta e leva pro ferro velho

dele que é em Mairiporã. Então, ele comprou no leilão todos os móveis de

madeira da oficina de Jundiaí: bancadas, armários, mesas, cadeiras, comprou

tudo no leilão, na época, por R$ 4.600 reais. Só eu, com a empilhadeira,

carreguei seis carretas das grandes, Scania, com bancadas. Cada sessão tinha

10, 15 bancadas. Depois ele vinha com os caminhões buscar os armários,

mesas.

Na copa de 1978, tínhamos uma sala com as mesas, as cadeira, tinha

um sofazinho com umas cadeira de balanço que eram da sala do Jaime

Cintra, diretor da Cia Paulista. Eu falei pro “Serjão”, brinquei com ele: “Oh,

Sergio, eu faço aniversário dia 11 de Julho e eu quero assistir o jogo do Brasil

em casa, nessa poltrona aqui. Eu quero essa poltrona de presente. O senhor

vai dar pra mim?” Ele falou pra mim: “Faz o seguinte: essa sala aqui, tudo que

tá aqui eu não vou levar embora, fica pra você! Sobrou uma mesinha lá

também, que era minha desde quando entrei, aí falei pra ele: “Então eu vou

levar essa mesinha mais essa cadeira aqui”. Está comigo até hoje, mandei

reformar e tá em casa.
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Uma coisa que eu não contei é que o prédio da Cia Paulista, em si,

tem um valor histórico. A oficina de Jundiaí, na realidade, veio pra cá por

uma condição da época em que Campinas era centro da Cia Paulista. Jundiaí

era um ramal, vinha aqui e voltava embora pra Campinas. Começou em

Campinas, no centro, a administração da Cia Paulista, mas na época, devido à

guerra e problemas até da febre amarela, ela mudou pra Jundiaí. Aqui tinha

uma estaçãozinha e depois um balcãozinho. Vindo a administração pra cá, eu

percebo, é que nem a História do Brasil, quando o Rei Dom João VI veio pro

Brasil, pro Rio de Janeiro e trouxe toda a cultura, toda a condição cultural!

Também acontece isso aqui, quando a administração saiu de Campinas e veio

pra cá. Começaram a fazer os prédios e foram aumentando, fazendo essa

parte arquitetônica. Nossa, foi um ganho muito grande! Em 1950 fizeram um

viaduto, porque não conseguiam mais passar as pessoas, as carroças, os

carros, caminhões, não conseguiam mais atravessar a linha do trem. Nessa

época, e está registrado nos documentos da Cia Paulista, tínhamos 140 e

poucos trens, fora as manobras por dia. Só de passageiros eram 48 trens.

Agora você imagina o tanto de carga e mais as manobras. Ninguém conseguia

atravessa a linha, tamanho movimento. Até que fizeram um acordo entre a

Prefeitura e a Cia Paulista. Acho que a Cia Paulista deu o material e

construíram o viaduto da Ponte São João. Então foram construindo os

prédios aos poucos, não foi tudo de uma vez, e foram criando toda essa

arquitetura devido à vinda da administração pra cá.

Se tivesse mais gente interessada em querer preservar essa história é

uma condição de ir pressionando também o público pra poder estar

retornando, refazendo isso. A idéia agora que eu sei, é que tem um trabalho

com o Sindicato, querendo pressionar o meio público pra restaurar a

locomotiva nº 01 e colocar de volta em frente ao museu, como era na época

da Cia Paulista e depois FEPASA. Ela foi guardada porque estava apodrecendo
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e para poder, um dia, restaurar, e voltar a ficar exposta. E agora tudo isso

tem um custo, tem que pegar uma empresa. Mas isso é fácil, com as

tecnologias e condições que tem hoje, é tranqüilo. Então é questão de querer

e ter gente que possa se unir ao grupo e pressionar.

Outra coisa que fizemos lá também e que eu gostaria de falar é que

preservamos uma locomotiva que está na Avenida dos Ferroviários, perto da

Estação Ferroviária. E a Avenida dos Ferroviários, também a gente brigou lá

no Fórum, na Câmara porque iam dar o nome do Luis Latorre. Fizemos um

grupo porque a gente queria que se chamasse Avenida dos Ferroviários.

Então prevaleceu o nosso desejo e da estação até a Avenida 9 de Julho se

chama Avenida dos Ferroviários! Só dali pra frente se chama Avenida Luis

Latorre. Como era leito da ferrovia a gente quis dar o nome, claro! Fomos

brigar na Câmara no dia de votação e conseguimos manter então como um

marco uma locomotiva, na cor da Cia Paulista, com os seus emblemas, não

colocamos de cobre, mas fizemos um de alumínio e ferro fundido, que é

barato, mas assim mesmo roubaram. Por isso quiseram fechar, colocar

grades, mas ficava feio demais! Agora estão fechando porque sabem que os

vândalos vão mesmo, então quem sabe fechando, restauram de novo e

deixam lá nas cores que era da Cia Paulista.

Existem muitas histórias! Também lembro que dentro da ferrovia

existia uma Associação dos Mestres da Companhia Paulista, que eram os

encarregados, os chefes. Antigamente, falavam mestre. Eu fui participar

desse grupo, conheci muitos aposentados, inclusive. Era dos chefes, mas o

pessoal já aposentado vinha, participava, tinha uma caixinha, se cobrava uma

mensalidade e no final do ano, fazia um churrasco com a família desse

pessoal. Era praxe, você entrava lá e já ficava sócio do Grêmio. Como sócios a

gente foi convidado a participar da administração do Grêmio também.
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Quando chegou em 1979, a diretoria do Grêmio conseguiu, através de um

deputado e condições do próprio clube, comprar as terras do clube de

campo, e eu fui convidado a entrar na diretoria, pra participar dessa compra.

Fui o primeiro Diretor Administrativo do clube de campo. Entrei nessa

diretoria, que já estava lá há dez anos. O pessoal da ativa da oficina achava

que tinha que mexer na estrutura, mudar o perfil da administração. Eu

também achava e na eleição de 1980, a gente conseguiu montar um grupo

dentro da oficina, inclusive o presidente era o supervisor da área de

manutenção elétrica. Então se criou uma nova diretoria, uma nova forma de

trabalhar, e eu entrei nessa nova diretoria. Fiquei um ano, mas como não

tinha estudado lá atrás, fui buscar formação técnica. Não fiz faculdade

porque era muito difícil, então fiz o ginásio, no Colégio Divino Salvador, e

como para conciliar emprego, estudo e Grêmio não estava dando, eu saí.

Continuei como sócio, mas fora da diretoria. O Grêmio sempre esteve na

nossa vida, a gente ia em bailes, nas festas de aniversário, carnaval. Minha

esposa não é muito chegada em bailes, então a gente se limitava. Meus filhos

que utilizavam as piscinas, o campo. Meu filho ingressou na escolinha com 10

anos e conseguiu até se profissionalizar. O Grêmio está na nossa vida.

Tem uma história da minha mãe e das minhas tias, que foram

Rainhas do Carnaval. Naquele tempo o carnaval era um glamour, e minha tia

tem muitas fotos de quando elas ganharam. Quero ver se consigo montar

com essas fotos uma história da minha família. Era uma competição entre os

dois clubes: Grêmio C.P. e Clube Jundiaiense, que eram os maiores. Sempre

foram os dois pólos.

Quando entrei, em 1976, ainda tinha a cooperativa da Cia Paulista. Já

não entregava mais lenha, porque já existia fogão a gás, mas a Companhia

mantinha a cooperativa funcionando. Com a diversificação das empresas, a
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cooperativa começou a ter problemas, porque trabalhava com apenas

algumas marcas, aí você comprava as coisas lá e comprava também fora.

Aquilo foi degradando até o fechamento. Apesar disso vejo que era bom,

porque às vezes o pessoal dependia das facilidades de parcelamento que a

cooperativa dava, por exemplo, que lá fora não tinha. Na cooperativa

descontava no salário e tinha um limite. Tinha também a assistente social

que intervinha. Eu, como encarregado, também recebi casos de doença,

problemas de separação e algumas outras coisas. Então causa um transtorno,

na parte financeira do funcionário. Esses vícios, drogas, acabam

desorientando as pessoas. Eu sempre tive esse lado social, chamava as

pessoas da sessão e muitas vezes chegava a ajudar essa família até a manter

a casa. Isso por iniciativa própria. Essa assistente social que tivemos aqui em

Jundiaí teve uma participação efetiva minha, porque ela veio pra Jundiaí em

1977. Morava em Rio Claro e vinha pra Jundiaí de trem, descia na

estaçãozinha da Paulista e, esse trecho do leito da Sorocabana já naquela

época desativado, era um lugar ermo, em alguns horários era perigoso. E ela,

mocinha nova, descia na estação e me esperava. Eu morava na Ponte São

João, vinha a pé também e eu a acompanhava toda segunda-feira de manhã

e na sexta-feira quando ela voltava para Rio Claro. Depois ela se casou com

um engenheiro amigo nosso e ainda mantivemos contato. Hoje ela já faleceu,

mas era uma pessoa formidável.

Enfim, tudo que eu tenho, tem como base a ferrovia. Fui buscar

informação, conhecimento, fui trabalhar fora também, dei aula à noite no

SENAI, me sacrificava, mas hoje o que eu tenho devo tudo à ferrovia. As

pessoas me conhecem, principalmente, porque sou ferroviário, não por outra

coisa. Não porque eu sou o Ademilson, mas porque eu sou ferroviário! O

trabalho é que faz aquilo que você é. E todas as pessoas que me conhecem

sabem o que eu fui lá dentro da ferrovia. Eu me realizo muito por ser ou ter
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sido ferroviário, tanto que eu fiz uma dedicatória para o livro “Meu pai foi

ferroviário” e escrevi uma lauda que retrata aquilo que realmente eu sou. Eu

não fiquei parado no tempo também, porque entendo que as coisas vão

virando, acontecendo. Sou uma pessoa muito técnica dentro daquilo que eu

fazer, na minha área, que é elétrica. Só não consegui fazer uma faculdade de

engenharia elétrica porque não tive condições financeiras, mas teria toda a

condição intelectual para atingir esse nível. Como não consegui, me

especializei naquilo que faço. Fui buscar o melhor conhecimento, tanto que

fui professor por um período de dez anos, além de supervisor e orientador da

área de elétrica do SENAI. Inclusive, me aposentei nessa condição. Cheguei a

comandar toda a área de mecânica, elétrica, marcenaria, metrologia,

desenho, informática dentro do SENAI por causa do conhecimento que

adquiri no tempo de serviço dentro da ferrovia.

O SENAI sempre buscava as melhores cabeças, com as melhores

condições do mercado para dar aula e nessa época, em 1990, eu estava

saindo de um curso que consegui no SENAI de Campo Limpo que chamava

Técnico em Chefia Primeira Linha, um curso oferecido pelo SENAI, mantido

pela Krupp e pela Federação da Alemanha com reconhecimento na

Alemanha. Esse curso durava dois anos e era para os funcionários da Krupp e

algumas outras empresas. Como a FEPASA tinha um bom relacionamento

com o SENAI, quase todos os chefes passaram por esse curso. Saí desse curso

e já fui chamado para dar aula e o gozado é que fui chamado por um amigo

da FEPASA que já dava aula de mecânica no SENAI. Fui convidado e disse que

gostaria porque já dava aula dentro do SENAI da Companhia Paulista.

Quando cheguei lá, conversei com o chefe da área e quando disse

que era chefe da FEPASA o cara já brilhou os olhos. Ele disse: “Dá para você

vir conversar como o Savoia aqui?” O Savoia foi um diretor muito conhecido
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que passou 45 anos dentro do SENAI. Fui pensando que ia ter uma

preparação, que ia começar a dar aulas dali a seis meses etc. Fui conversar

com o Savoia, levei os documentos, um currículo que eu tinha, cheguei lá, a

mocinha me disse: “Pode esperar na salinha que ele te chama”. Aí abriu a

portinha, um velhinho carequinha me chamou pra conversar, pegou meu

currículo, pôs na mesa e falou: “Então, é o seguinte: o seu curso começou

ontem e você já começa a dar aula hoje, às 7 horas da noite. Os alunos vão

estar na sala te esperando”. Foi assim, a toque de caixa. Quando cheguei lá

me deram a apostila e mostraram o que era o curso. Mas eu nem dei aula, só

me apresentei para os alunos.

Depois fui fazer faculdade de administração, após me aposentar.

Parei no segundo ano porque vi que não era isso que eu queria. Então fui

fazer Filosofia, me formei na UNICEB ano passado (2011) e foi muito

gratificante conhecer esse lado. Agora continuo na internet pesquisando e

estudando para entender por que estamos aqui. A ferrovia é o meu centro,

tanto que estamos aqui hoje por causa da ferrovia. Já dei várias entrevistas

para jornais, para rádio e televisão falando de ferrovia, dizendo o que é a

Companhia Paulista, que Jundiaí é o que é hoje, essa condição de

desenvolvimento que a cidade teve, é por causa dessa posição estratégica. O

local foi escolhido pelos tropeiros, pelas pessoas que aqui passavam, por ser

um ponto próximo do porto e de São Paulo. Nesse ponto era necessária uma

cidade, tanto que esta é a primeira ferrovia do Estado de São Paulo, que sai

de Santos e vem até Jundiaí. Por causa dessas condições, Jundiaí recebeu

então um entroncamento ferroviário, uma ferrovia que sai de Santos, chega

aqui em Jundiaí e daqui sai quatro outras ferrovias. Então vem a Paulista

ligando Santos ao interior, aí vocês tem a Sorocabana, Louveirense, outra

ferrovia que tentou expandir, mas não deu certo, a Bragantina sai de Campo
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Limpo para Bragança Paulista. Então esse entroncamento traz a importância

de Jundiaí para o Estado.

Na FEPASA, trabalhei 23 anos e alguns meses e no museu três anos.

Como tinha tempo de fora já tinha tempo de aposentar. Eu me vejo uma

pessoa realizada, no sentido de que não fiz tudo que eu queria fazer, mas de

tudo que eu fiz, não me arrependo de nada, porque entendo hoje, até por

causa da filosofia, que tudo é uma continuação, uma transformação que não

pára. A vida é assim. E você tem que fazer o seu momento, porque somos

nós mesmos que criamos as condições, mas aquilo que você tem de história é

sua, e isso ninguém tira. É sua particularidade e talvez morra com você. Mas

eu vejo que aquilo em que participei, me fez parte da história de cada um e

cada um tem a sua história, que faz parte da minha vida também. Tudo que

eu fiz, com sucesso ou não, é a minha vida. Não tenho crítica, nenhuma

mágoa. Tem até um grupo de ferroviários que se reúne de vez em quando

pra relembrar do passado, trocar ideia e vive o presente também.

Não tenho nenhuma mágoa pela ferrovia ter fechado, acabou aqui

em Jundiaí, mas vejo um futuro em que a ferrovia deve voltar. Aqui ou em

outro lugar, em outra condição. De vez em quando vou pra São Paulo, vou de

trem, e o trem funciona. Eu tive a satisfação de pegar uma composição nova,

sem ruído, sem barulho e rápida. É a evolução do tempo. Essa semana,

conversei com o pessoal do sindicato que está batalhando pra estender o

subúrbio até Campinas. Vejo que de Jundiaí, Campinas até Limeira é muita

gente pra andar de trem. Não sei por que não se implantou ainda. O futuro é

promissor para a ferrovia! Tenho uma visão futurista, a empresa sempre

formou a mão de obra dela, que é específica. Nem o SENAI forma ferroviário.
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Precisaria ter um departamento, uma escola que formasse essa mão de obra

e não perceberam isso ainda.

Hoje estou montando uma escola de formação profissional, pra

mecânica de autos e, futuramente, vou montar um centro de formação da

área elétrica, no prédio que adquiri com a minha indenização da Companhia

Paulista. Estou vendo que o mercado está precisando e não está fazendo

nada. Na época do museu, criamos a CELMI e tínhamos um plano de que se

continuássemos no museu. Com o que tinha sobrado de equipamento,

podíamos montar uma escola de qualificação profissional da prefeitura, ou

do sindicato ou de quem ficasse com o prédio. Seria uma forma de o museu

continuar contribuindo com a formação da mão de obra pra manutenção das

peças e locomotivas do próprio museu. Hoje o SENAI não dá conta e não se

investe mais nisso. Quando Jundiaí tinha 90 mil habitantes criou-se o SENAI

com duas turmas de 16 alunos da área elétrica. Hoje com 400 mil habitantes

na cidade o SENAI é o mesmo, com as duas turmas de elétrica ainda. Deveria

ter três, quatro SENAI desse. Tem uma deficiência de mão de obra, não só em

Jundiaí, mas no Brasil todo.

Acho que contei um pouco de cada coisa, desde o passado até hoje.

Estou com 59 anos, formado em filosofia, conhecimento técnico na área

elétrica, buscando informação do futuro que é a física quântica. Sou casado,

minha esposa sempre me apoiou nessa caminhada, porque a gente nunca faz

nada sozinho e a gente sempre conversa. Tenho dois filhos já criados,

formados, uma é professora, trabalha na prefeitura e dá aula há mais de

cinco anos. Um filho que é Engenheiro Elétrico na área de comunicações,

trabalha na parte de criação de eventos e programas de televisão e rádio.

Trabalha na Rádio Cidade, na produção também tem uma empresa de

treinamento de liderança. Não tenho neto ainda, gostaria de ter, mas não
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tenho. A filha tá esperando ainda o príncipe. O filho vive com uma

companheira, mas ainda não tem filhos.

Faço parte de um pessoal que busca não parar no tempo. Hoje,

pesquiso muito com a internet, mas tenho uma frustração pessoal, é que eu

não consigo aprender inglês, por mais que eu me esforce, tenho uma

dificuldade tremenda. Tenho facilidade com espanhol e, então, fui em busca

disso para poder pesquisar as coisas na internet, ou em português ou

espanhol. Espero ter mais um bom tempo de vida pra poder realizar esse

sonho, esse projeto. A escola precisa ser criada, formada e os filhos podem

continuar nesse caminho também. O que eu tenho é isso aí. Nos anos 70 fui

roqueiro, sempre gostei de música, mas não sou músico. Montamos uma

banda naquela época e chegamos a tocar em bailes, tínhamos uma vida mais

solta, mas depois que conheci minha esposa, a banda foi ficando de lado.

Sempre quis ter uma família, e eu e minha esposa começamos do nada. Eu

não tinha estudo nenhum, não tinha posse nenhuma. Ela também, muito

simples, veio do interior, também não tinha posse nenhuma e a gente

começou a vida juntos. Decidimos nos unir e partir pra conseguir alguma

coisa na vida. Graças a Deus, hoje com o meu trabalho e o trabalho dela,

conseguimos realizar. Temos dois filhos estudados, um prédio comercial,

uma casa, uma vida bem simples.

Fazemos uma parte social. A vida não é só você se fechar dentro de si

mesmo, então nós, que somos de famílias católicas, desde quando casamos a

gente participa de movimentos de ajuda na Igreja. Já trabalhamos em quase

todos os movimentos que existem dentro da igreja, desde o ECC,

trabalhamos mais de 25 anos com palestras, ajudando e hoje participamos de

um grupo que se chama Movimento da Mãe Rainha, já há 11 anos, somos

coordenadores, na Paróquia Santa Terezinha.
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Quando vim morar aqui no Jardim Danúbio, o bairro tinha uns 10

anos e eu fui um dos fundadores da Associação dos Amigos do Bairro. Essa

associação começou em 1990 e hoje já temos uma sede própria, realizamos

eventos no bairro e uma tradicional Festa Junina, que está na 15ª edição esse

ano. E a renda dessa festa a gente cede para entidades de Jundiaí. Elas vêm,

montam suas barracas e ficam com o lucro. Nessa associação, já fui

presidente e diretor, sempre trabalhando em prol da sociedade. Pensamos

que vivemos em sociedade e não só pra família, só pra gente. E minha vida é

essa!

Vinícius Rocha de Melo

e Emanuel Vito Vieira
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A calma na voz do Senhor Clóvis demonstra
um carinho muito grande pelas suas lembranças...

A conversa na mesa do restaurante, no lugar
Onde por muitos anos trabalhou, traz uma satisfação visível.
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A calma na voz do Senhor Clóvis demonstra
um carinho muito grande pelas suas lembranças...

A conversa na mesa do restaurante, no lugar
Onde por muitos anos trabalhou, traz uma satisfação visível.
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Clovis Spiandorello

“O restaurante para mim é uma vida, porque nesses anos
todos fiz muitas amizades, todas as pessoas...

Fiquei realizado!”

Eu nasci em Jundiaí em 6 de novembro de 1934, sou Clovis

Spiandorello.  Meu pai nasceu aqui no sítio, onde hoje tem o restaurante.

Naquela época não tinha o restaurante, era apenas o sítio em que

trabalhávamos...

Meu avô veio para o Brasil, da Itália com 13 anos e foi morar na

cidade de Araras, onde ele casou e se mudou para Jundiaí, aqui mesmo no

sítio... Não sei por que ele veio... Acho que era por causa do governo, sei lá.

Não sei porque naquele tempo eles não falavam para a gente o que era...

Meu pai nasceu aqui, se casou e formou família; somos seis irmãos, três

homens e três mulheres. E ficamos aqui, trabalhávamos na uva, no sítio até

1958. E começamos a trabalhar no restaurante, e trabalhávamos no sítio e no

restaurante!

Quando era criança trabalhava na uva! Oh! Trabalhava! Comecei a

trabalhar, sei lá, criança mesmo, porque desde quando me lembro, já

trabalhava no sítio, ia carpir uva! Acho que com seis ou sete anos... Na minha

infância não tinha nada aqui... A gente não tinha nada... Ia caçar com

estilingue pó aí .aos domingos, só aos domingos... E durante a semana

trabalhávamos no sítio, não tínhamos folga não!
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Com sete anos minha mãe queria que eu fosse para a escola, mas eu

não queria ir! Não queria ir! Por fim, quando fiz oito anos comecei ir para a

escola, fiz três anos, 1º, 2º e 3º, só! Não tive nada de estudos, nada!

Na época não tinha nada também, não tinha nem estrada para ir

para a cidade, era quase uma estradinha de carroça. A escola era pertinho,

era na igreja do bairro da Roseira. Era perto, eu é que não queria ir, sei lá por

quê...

Fui crescendo e ficamos por aqui. Quando era moço tínhamos o

Clube da Nova Odessa, ficava no Clube...Tinha amigos, ia jogar futebol, ficava

por aí... Estudei música, então nós formamos um conjunto e íamos tocar nos

bailes, no carnaval. Esse conjunto que tivemos foi fundado aqui mesmo por

um senhor que gostava muito de música, Nelo Fazano. Ele vinha e ficava na

casa dos Fontebasso, ficava temporada. Na época sua esposa estava doente,

então ele vinha de São Paulo e ficava por aqui, era parente dos Fontabasso. E

como ele quase não tinha o que fazer por aqui, trabalhava de pedreiro, fazia

alguma coisa para não ficar parado e de noite dava aula de música para nós...

E formou o conjunto...

Eu tocava pistão, o Gino Marquesim saxanfona, o Nino Fontabasso,

“saxanfona”, o Fraim Fontabasso, bateria, então formamos o conjunto! Era

uma festa! Todo sábado tocávamos em um baile, na época era só baile que

tinha... E a gente se divertia! O grupo na época... e agora que não me

lembro? Isso faz mais ou menos 54 anos... Esse grupo durou mais ou menos

cinco anos, não tinha nome essa orquestra. Quando formamos tínhamos um

professor, o Ciro Barros, que ensinava também, dava aula de pistão, e

compramos uma bateria dele. Ficamos de colocar um nome, mas o conjunto
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ficou sem nome até que parou... Um foi se desligando, eu me desliguei por

causa do restaurante, e todo mundo parou...

Quem fundou o restaurante foi meu pai, João Batista Spiandorello,

meu irmão, o Moacir Spiandorello e eu. Começamos a trabalhar com o

restaurante em primeiro de janeiro de 1958… É uma vida! Naquele tempo

que começamos com o restaurante cabiam 25 pessoas, tinha uma cozinha e

uma dispensinha, muito pequena... Bom, prá nós já era bastante, era uma

coisa que a gente não tinha noção o que ia ser. Aqui era um lugar muito

distante. Não por causa da quilometragem, mas porque não tinha estrada até

aqui, era estrada de terra. Quando chovia, não dava para subir o morro

porque encalhava. Até aqui era uma viagem! Ônibus? E que ônibus? Não

tinha não...

O cardápio do restaurante é receita da família, é uma comida como a

dos italianos, que quando vinham para cá, para o Brasil, era o que eles

comiam: a polenta, o frango, o macarrão, o risoto, a salada, a linguiça feita

aqui... Matávamos o porco e fazíamos a linguiça aqui. Também criávamos

porco para fazer a linguiça para o restaurante. E tem o moinho que faz o

fubá... Sou eu que faço o fubá ainda... A massa do macarrão nós mesmos

fazíamos. Minha mulher, minha cunhada e minha mãe às vezes vinham

ajudar...

Desde a fundação o restaurante cresceu bastante! A evolução foi

boa! Porque nossa freguesia é de geração para geração, então tem freguês

aqui que já seria da terceira ou quarta geração da família que está

frequentado... Porque se os primeiros fregueses vieram aqui com mais ou

menos 60 anos, então já tem a quarta geração da família vindo aqui... As

criancinhas...
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No cardápio não mudamos nada, continua o mesmo. Aumentamos

um pouco o número de pratos, mas o carro chefe é: frango, polenta, risoto,

macarrão e linguiça. Na época da fundação a gente também criava galinha,

tínhamos uma vaca para ter o leite em casa, para o gasto. E teve mais

plantações, a gente trabalhava na uva e tinha outras plantas também como

marmelo, milho, tomate, plantamos até trigo aqui!

Foi na época da 2ª Guerra Mundial, então não tinha nada, faltava

tudo... Não tinha trigo, não tinha nada... Não tinha querosene, não lembro

direito, mas o governo arrumava algum pouco de querosene, então

precisávamos ir até a cidade buscar, às vezes tínhamos que ir a pé porque

não tinha condução. A gente não tinha nem uma carroça para ir até a cidade,

tinha que ir a pé mesmo... Foi difícil! Então a gente colhia até trigo, plantava

e no moinho de moer o milho, moíamos também o trigo, ficava um trigo

escuro, mas era gostoso!

Agora eu não trabalho mais no restaurante, ficou para o meu filho, o

Fernando e para a minha neta. Meu filho ficou no meu lugar e minha neta no

lugar dele, foi subindo de cargo. Se pudesse mudar alguma coisa… Às vezes

falamos sobre isso, mas acho que não dá certo, porque a freguesia está cada

vez maior, se mudarmos alguma coisa, é capaz de não agradarmos a

freguesia, porque a pessoa, o freguês nosso já sabe que vai encontrar isso

aqui, então tem certeza que vai encontrar, e se mudar, fala:

- Então, será que nós vamos lá, no Spiandorello, e vamos

encontrar aquela comida? -Se não tem aquela comida,

não vou mais!

Então é por isso que nós não mudamos, porque cada vez são mais

pessoas, e agora tem tudo isso aqui, essas mesas aí fora, e ainda não vence,



P MPontes da Memoria

148

não são suficientes... Tem gente que vai embora! É! Tem gente que vai

embora, vira o carro e vai embora sem entrar mesmo! Domingo foi um

desses dias. Eu não estava aqui, mas um empregado nosso me falou que teve

carro que entrou no pátio, virou e foi embora porque estava muito cheio.

“Puxa vida!" E vem pessoas de fora de Jundiaí, a maior parte delas é

de fora de Jundiaí. Temos fregueses que vem de São Paulo. Onde a gente vai

encontra conhecidos. Já esteve aqui Sérgio Reis, Pelé, Silvio Caldas, Coutinho,

Dona Eloá, mulher do Jânio Quadros, na época em que Jânio Quadros foi

presidente... Fizemos festa para ela aqui! Nem me lembro, de tantas as

pessoas que estiveram aqui...

O restaurante sempre foi importante para a cidade de Jundiaí,

porque os comerciantes quando chegava alguém de fora, então falavam: -

Vamos para o Spiandorello! E vinham todos para o Spiandorello... Inos

Corradim é uma pessoa muito conhecida! É um artista plástico, um dos

melhores do Brasil! Freguês nosso aqui! Paulo Abreu, da Indústria Têxtil, da

cidade de Itatiba, e a turma de Jundiaí, os políticos... Walmor Barbosa

Martins, Pedro Fávaro...

Não dá para citar todos, porque em 58 anos muitas pessoas

estiveram aqui. O restaurante para mim é uma vida, porque nesses anos

todos fiz muitas amizades, todas as pessoas... Para mim, fiquei realizado!

Realizado no restaurante, porque é um prazer para mim sair daqui e ser

conhecido, ter amigos. A amizade  não tem preço!

Geralmente tem pessoas que veem a amizade assim, sem

importância, é só uma amizade e pronto! Para mim é assim, é uma amizade

verdadeira, os nossos fregueses são amigos de verdade! Porque se fosse só

uma amizade, quando encontramos uma pessoa, é indiferente se
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cumprimenta ou não, e quando encontro algum freguês, nos

cumprimentamos, nos conversamos, é uma beleza!

Agora que não estou mais trabalhando aqui no restaurante, os

fregueses perguntam por mim, por que não venho aqui, pelo menos para

cumprimentá-los. Ou quando os encontro pela cidade:

-“ Oh! Ficou orgulhoso! Não vai mais lá no

restaurante conversar com a gente!”

Justifico que não fiquei orgulhoso, deixei para os outros trabalharem,

para os mais novos.

Tenho uma satisfação muito grande em passar esse conhecimento

para vocês, porque como tenho mais idade, 77 anos, tenho um pouco mais

de experiência, de conhecimento adquirido. Não tive estudo, aprendi na

prática, porque naquele tempo não tinha facilidade de estudar como se tem

hoje, tinha só até o terceiro ano. Quando terminei o terceiro ano, a

professora me deu um papel escrito à mão, assinado embaixo, como se não

tivesse valor nenhum, dizia que era um certificado, um diploma por ter

frequentado três anos a escola! Eu fui quatro anos para a escola porque

quando comecei frequentar as aulas, estava no final do ano, então não fui

aprovado, e fiz o primeiro ano novamente, e o 2º, e o 3º.

Para escrever usava penas, hoje nem existem mais, eram ruins,

algumas abriam ao meio. Havia duas: uma era melhor, se chamava Mosquito,

com essa podia escrever melhor. Eram duas penas juntas, mais finas e não

abriam, mas custava caro, e não podia comprar... Eu usava a outra, a que

abria, e quando escrevia, pareciam dois riscos juntos, não era tão bom...

Usava um tinteiro onde molhava a pena e ia escrevendo, mas às vezes
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borrava e a professora pegava a régua e batia na mão da gente! Queria que

aprendesse mesmo! E não podia contar para a mãe que apanhava da

professora, porque apanhava novamente… Porque a professora tinha

autoridade, e o aluno tinha respeito! Eu tive uma professora, a que me deu o

diploma do 3º ano, ela era mais calma, e a molecada aproveitava e fazia

barulho na sala, não respeitava muito.

Mas tive outra professora, uma morena, me deu aula antes de chegar

ao 3º ano, ela era mais brava e não se ouvia nenhum “pio” na sala de aula,

era um silêncio só, "era ela que batia”! Não tomei nenhuma “reguada”, tinha

uma molecada mais peralta, eu era “meio caipira”, quietinho, não podíamos

sentar em duplas e conversar...

Hoje os professores sofrem muito! Antigamente, eram mais

respeiadtos que uma mãe! Porque a mãe incentivava que fôssemos para a

escola:

- “Vai lá! Aprende!”

Então se aprendia mesmo! E era só no lápis, não tinha livro...

Aprendia também a ler, mas pouco, não tinha tempo para estudar, ia para a

escola de manhã, das oito horas até o meio-dia. Antes do horário de ir para a

escola, trabalhava na roça. Ia para a roça às seis e meia, e até as sete e meia

trabalhava, depois vinha para casa e tomava café, comia pão, mas não era

todo dia que tinha pão... Só então ia para a escola.

Quando voltava da escola, se quisesse comer tinha que comer o que

tivesse, não tinha essa coisa de perguntar para a mãe se tinha outra coisa, ou

falar que não queria aquela comida, porque se não quisesse comer, ia para a

roça sem almoçar mesmo...
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-“Oh! Se quiser é isso, senão vai para a roça trabalhar, pega a enxada

e vai carpir!” – dessa maneira falava a mãe.

E era assim que eu fazia... Porque naquele tempo as coisas eram

difíceis, hoje é tudo mais fácil, a criança chega em casa e diz que não quer,

que não gosta, sem mesmo ter experimentado...

-“Não gosta?! Se nunca comeu, você não sabe se gosta ou não!!!”

Hoje tudo é diferente, as coisas são diferentes... É bom assim! Pior

seria se nos dias de hoje houvesse a dificuldade de antigamente... Assim

como hoje é bom, o progresso é bom!

Eu só gostaria de ter uns 20 anos a menos, mas não sei o que faria se

tivesse mesmo. Essa dúvida vai ficar no ar...

Conceição Capobianco Pereira de Souza
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