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Entender a trajetória do Projeto Memórias do Comércio 
na Capital e seus módulos no interior e litoral do Estado de 
São Paulo é olhar para a própria trajetória da parceria entre 
o Sesc de São Paulo e o Museu da Pessoa. É entender as 
demandas e as possibilidades que se apresentavam, as 
escolhas pelas tecnologias disponíveis em cada época e as 
possibilidades de desenvolvimento de pesquisa e geração 
de produtos que permitiam e continuam a permitir, de 
forma cada vez mais abrangente, a coleta, o tratamento e a 
disseminação de conteúdo, de 1994 até os nossos dias.

A parceria entre o Sesc de São Paulo e o Museu da 
Pessoa teve início em 1994, quando a capital do Estado 
foi escolhida para a primeira etapa. Nessa época, em São 
Paulo, as transformações urbanas aceleravam-se em função 
do reaquecimento da economia com a estabilização da 
moeda após o Plano Real, do ressurgimento das vendas 
por catálogos e da aparição de uma nova modalidade de 
atuação: o comércio virtual, praticado através de comerciais 
veiculados na televisão. 

Nessa época, um levantamento bibliográfico em 
diversos acervos demonstrou que eram raros os estudos 
sobre o comércio urbano. A maior parte dessas análises 
– extremamente importantes − tinham o café e a cana-
de-açúcar como temas preferenciais. Situação que hoje se 
mostra bem diferente pelo fato de termos várias publicações 
de historiadores, antropólogos, arquitetos e economistas que 
analisam o comércio de São Paulo entre o período de 1900 a 
1930. Assim, em 1994, iniciou-se o processo de constituição 
desse rico acervo de histórias de vida de comerciantes e 
comerciários, de várias regiões do Estado de São Paulo, que 
hoje consideramos uma preciosa fonte de consulta. 

introdução

sexo dos 
entrevistados

masculino

feminino
49

184

200
30

3

ocupação dos 
entrevistados

comerciário

consumidor

comerciante

procedência dos 
entrevistados

brasileiros

estrangeiros

sesc-sp e museu 
da pessoa
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Esta coleção foi formada a partir de alguns parâmetros 
de pesquisa. Dois desses parâmetros permeiam todo o 
trabalho de localização dos entrevistados: ramo de atividade 
e modalidade de comércio. Os ramos de atividade traduzem 
o produto que é comercializado. São divididos por inúmeras 
categorias, sendo as mais comuns no projeto: calçados, 
vestuário, joias, cama, mesa e banho, alimentos e bebidas, 
hortifrutigranjeiros, papelaria, jornais e revistas, esquadrias e 
material de construção, metais não ferrosos e ferramentas. 
Enfim, um mundo de produtos que vem da indústria e é 
o comércio que se encarrega de levar esses produtos ao 
consumidor. Mas como se dá essa venda? Como o produto 
chega ao consumidor? É através da categoria chamada de 
modalidade de comércio, a qual corresponde à loja de rua, 
franquia, supermercado, loja em rede, atacado e varejo, loja 
de departamento, box em mercado, chegando aos dias de 
hoje ao comércio virtual.

Alguns anos depois, a boa acolhida que o projeto tivera 
levou o Sesc a pensar na possibilidade de estender essa 
forma de pesquisa para todo o interior e litoral do Estado 
de São Paulo. Para melhor contemplar a diversidade que 
se apresentava, foi proposta uma divisão da pesquisa por 
regiões definidas de acordo com o critério administrativo do 
Estado e um agrupamento dessas regiões segundo a lógica 
dos itinerários dada pelo desenvolvimento das vias férreas. 
A junção desses dois parâmetros levou a uma divisão por 
módulos, que foram abordados sucessivamente ao longo 
desses anos. Assim, no espaço de quase 20 anos, foi possível 
embarcar em uma viagem no tempo a partir do Porto de 
Santos, percorrer as estradas de terra dos tropeiros da Vale 
do Paraíba, subir o planalto passando pela São Paulo de 
Piratininga, passar pelas verdes campinas de Campinas do 
Mato Grosso até chegar aos cafezais do planalto dos campos 
de Araraquara e de São Carlos do Pinhal.

É um percurso que independente do tempo, mostra a 
ocupação econômica que foi se conformando primeiro 
na província e, mais tarde no Estado de São Paulo. Apesar 
das diferenças entre essas diversas regiões, sua ocupação 
deu-se fundamentada em três elementos: os meios de 
transporte junto às vias de acesso, os produtos e, por 
fim, as pessoas que, com sonhos e desafios, ocuparam 
lugares longínquos, dedicaram-se à arte do comércio e, 
estruturaram suas vidas. 

Nesse período, foi inegável a participação do Jesus 
Vasquez, na época superintende-geral do Sesc, para 
contribuir com a elucidação da melhor maneira de 
compreender a ocupação do interior e suas relações com a 
capital e o porto, local para escoar produtos e de chegada de 
mão de obra estrangeira. Também queremos registrar aqui 
a participação de uma dedicada equipe de pesquisa, que, ao 
longo dessas várias edições do projeto, deixou a sua marca 
pessoal, seja no mapeamento dos entrevistados, seja nas 

entrevistados por 
faixa etária

produtos alimentícios e bebidas
vestuário
calçados

livros, revistas e jornais
cama, mesa e banho

hospedagem; medicamentos; móveis e decoração
artesanato; artigos para presente e suvenires; eletrodomésticos; 

joias, relógios e bijuterias; material para construção; tecidos e fios
antiguidades; artigos esportivos; carnes, peixes, aves e ovos; 

ferramentas e ferragens; flores; informática; transportes
artigos de decoração; artigos filatélicos e numismáticos; 

bazar, armarinho e miudezas em geral; corretagem; 
entretenimento; galeria de arte; grãos; madeiras; produtos 

de higiene, perfumaria e cosméticos; tatuagens e 
piercings; venda e/ou aluguel de roupas para festa

aparelhos médico-hospitalares e próteses; armas e equipamentos 
militares; artefatos de papel; artigos de escritório, papelaria, 

embalagens, papéis e papelão; artigos de metal para confecções; 
artigos de ótica; artigos hospitalares; bicicletas; brinquedos; 
canetas e lapiseiras; chapéus; clínica de estética; comércio 

atacadista de frutas; comércio de artefatos de couro e peles; 
comércio de tintas vernizes e colas; derivados de petróleo e 

combustível; discos e cds; esquadrias, box, vidros e espelhos; 
exportação e importação de produtos agrícolas; fotografia 

aérea; gás liquefeito de petróleo; guarda-chuvas e capas de 
chuva; higiene e embelezamento pessoal; imóveis; importação 

de bebidas e alimentos; importação e exportação de produtos 
químicos e derivados; instrumentos musicais; joias, prêmios 

e peças para homenagens; máquinas de costura/ reparação; 
materiais para equitação; material esportivo; metais não ferrosos; 

molduras para quadros e espelhos; ótica; papel, jornais e livros; 
perfumes e cosméticos; produtos cerâmicos; produtos elétricos 

e eletrônicos; produtos hortifrutigranjeiros; produtos para 
agropecuária; propaganda e publicidade; sacaria; serviços de 

ensino; serviços de higiene e embelezamento; tabacaria; tintas, 
vernizes e colas; turismo; utensílios; veículos; veículos naúticos , 

peças e acessórios; velas e artigos religiosos; vidros para veículos

57
25
11

8
7
6

4

3

2

1

ramos de atividade dos 
entrevistados

São 86 ramos de atividades contemplados pelo projeto ao longo de mais 
de 18 anos de pesquisa. Muitos comerciantes, se dedicam ou dedicaram 

a trabalhar em dois ou mais ramos de atividade.
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realizações das entrevistas e na compilação de dados. Boa 
parte desses colaboradores eram jovens estudantes, recém-
saídos da faculdade e que também se encantaram com as 
possibilidades da história oral e das memórias do comércio. 
Participaram de um momento especial, da possibilidade de 
dialogar com  seu objeto de pesquisa e colaborar para a 
construção de uma fonte de pesquisa. Nesse sentido, esta 
coleção tem também vários autores.

 Mas esta não é só uma coleção formada por práticas do 
ato de comprar e vender. O Sesc, ao optar por dar voz aos 
comerciantes, comerciários e prestadores de serviço, a partir 
da metodologia de história oral, trouxe também a riqueza 
das histórias pessoais: a necessidade do sustento próprio 
e da família, a descoberta de uma profissão, o sonho que 
está por se realizar, os desafios de continuar com o negócio 
em épocas de quase hiperinflação e o olhar sobre a cidade 

que rapidamente se transforma. Esse é o diferencial desta 
coleção, que possui hoje: 233 entrevistas gravadas em um 
período que vai de 1994 a 2012.

São ricas narrativas, que merecem um olhar mais atento 
e daí o desafio de disponibilizá-las neste Guia de Acervo. Foi 
o comércio, junto com outros fatores, que modificou a cena 
urbana, transformou estradas em avenidas, abriu novas ruas 
e novos bairros, trouxe também especulação e investimento 
imobiliário, valorizou áreas ao seu redor e, a reboque, 
trouxe novos investimentos, tais como ruas pavimentadas, 
iluminação e transporte público. E, acompanhando toda 
essa modificação das paisagens urbanas, o olhar atento do 
comerciante, por trás do balcão. 

Muitos já se foram, mas deixaram a marca indelével de 
sua experiência de vida e de sua trajetória no comércio. A 
eles, o nosso agradecimento.

1

2

7

9

10

21

121

43
Campinas

Santos

Araraquara

S. J. dos Campos

São Paulo

quantidade de
estabelecimentos pesquisados

Campo Belo, Campo de Marte, Campos Elísios, 
Capão Redondo, Diadema, Liberdade, Luz,
Monte Azul, Penha, Represa de Guarapiranga,
Rua 24 de Maio, Sé, Tatuapé, Vila Guilherme,
Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila Prudente 1

Santa Ifigênia , Santana, São Miguel Paulista, 
Tucuruvi, Vila Clementino, Freguesia do Ó 2

Moema, Vila Madalena 3

Consolação, Lapa, Mooca 4

Itaim 5

Pinheiros 8

Jardins 13

Centro 35

Obs: na capital paulista, alguns 
estabelecimentos estão presentes 

em mais de um bairro

Bananal, Caçapava,
Guaratinguetá, Ibitinga,
Itápolis, Jacareí, Lorena,
Praia Grande e Quiririm

Pindamonhangaba e Matão

São Carlos e Taubaté

Atacado 116
Banca 32
Ceagesp 31
Comércio ambulante 14

Comércio solidário 8
Loja de rua 7
Feira 6
Galeria 5

escopo de modalidades comerciais pesquisadas
Loja de Departamento 4
Loja de fábrica 4
Loja em rede 4
Mercado 4

Secos e molhados 3
Serviços 2
Shopping 2
Supermercado 2
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são paulo, 1994
Entre o final de 1994 e início de 1995, realizou-se a 

primeira etapa do projeto. Foram percorridos muitos locais 
e ruas de um centro expandido da cidade de São Paulo, que 
à época contava com cerca de 15 milhões de habitantes. 
As histórias registradas de comerciantes e de comerciários 
nessa época retratavam uma capital cujas mudanças mais 
radicais ainda estavam para acontecer.

Nessa etapa, buscou-se entender como se organizava 
a atividade comercial e toda a sua riqueza. Uma pergunta-
síntese era o ponto central: como era a vida do outro lado 
do balcão? Para isso, optou-se pelo registro de narrativas 
não só de trajetórias de grande sucesso, mas também as 
narrativas dos anônimos, dos pequenos comerciantes 
que ilustram o cotidiano de grande parte da população 
paulistana. Esse conceito permeou todos os módulos 
posteriores.

Para chegar a esse universo restrito, porém representativo 
de 61 narrativas, foram elencados critérios, tais como ramos 
de atividade (o que se vende) e modalidade de comércio 
(como se vende), bem como em qual espaço geográfico a 
troca comercial se realiza, além das práticas inovadoras e 
pioneiras. Isso equivale a dizer que ruas como a 25 de Março, 
José Paulino, Augusta, Florêncio de Abreu, Teodoro Sampaio 
ou João Cachoeira e locais como Ceagesp, Shopping Center 
Iguatemi e Mercado Municipal foram considerados pontos-
chave para o projeto. O novo ao lado do antigo; o tradicional 
ao lado da inovação; o varejo frente ao atacado; a caderneta, 
o cheque e o cartão de crédito. Em São Paulo, um elemento 
diferenciador dessa etapa foi a busca de imigrantes que, 
para “fazer a América”, escolheram ou foram escolhidos pela 
atividade comercial.

raio x

entrevistas 61

cessões de direito 61

ano de execução 1994/1995

produtos livro
 cd-rom
 exposição

nome do livro memórias
 do comércio

tiragem 3 mil exemplares

Esta etapa, patrocinada pelo Fcesp, Sesc, Senac e Sebrae 
teve como produtos vídeo, livro, exposição e um inédito 
CD-ROM. Por que inédito? Porque em 1994, nem a internet 
brasileira era uma realidade. Ela seria disponibilizada para o 
grande público somente em 1995. Portanto, esse primeiro 
módulo do Projeto Memórias do Comércio, que recebeu 
simplesmente esse título, ocorreu no limiar da revolução 
digital, quando ainda era latente o chamado comércio virtual, 
através de chamadas na televisão. Dessa época, quem não 
se lembra das meias Vivarina e das facas Ginsu?



11

Abram Szajman 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Atacado / Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Tecidos e fios / Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Kupfer e Companhia / Grupo VR 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1939 

Identificação. Vinda da família para o Brasil. Atividade dos pais 
e a casa no Bom Retiro. As dificuldades na época da guerra e 
o trabalho do pai. As escolas e o primeiro emprego. O serviço 
militar no CPOR. Análise da imigração no Brasil. As brincadeiras. 
Definição de sua personalidade. A decisão de seguir seu caminho. 
O primeiro carro que comprou. A corretora de valores e a indústria 
têxtil. O sistema de refeição-convênio e as outras atividades 
do Grupo VR. A relação com o pai. O envolvimento com as 
entidades ligadas ao comércio e as atividades desempenhadas. 
Sonhos e homenagem do CPOR. Importância da entrevista. 

Alex Periscinoto 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja em rede / Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Propaganda e publicidade 
eStABeLeCiMento 
Mappin / Almap & BBDO 
LoCAL De nASCiMento 
Mococa, SP 
Ano De nASCiMento 
1925 

Identificação e origem do nome da família. Infância em Mococa. 
Vinda para São Paulo e primeiros trabalhos. As obrigações dentro 
de casa. O interesse pelos desenhos dos jornais. Trabalho nas 
Indústrias Matarazzo e ida para a Sears. A publicidade na época. 
Ida para o Mappin. O trabalho de free-lancer para a Volkswagen e 
as agências de publicidade da década de 60. O desenvolvimento 
de seu trabalho. Avaliação do consumidor. Sociedade com 
José de Alcântara Machado e as campanhas que fez. Sonhos. 
Atuação na Feira da Bondade. Avaliação da entrevista. 

Álvaro Lopes 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Secos e molhados / Supermercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Casa Santa Luzia 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1925 

Identificação. Atividades do pai. Lembranças da Rua Augusta 
e de sua infância. A educação recebida. As primeiras funções 
no empório do pai e os produtos que existiam. As irmãs. 
Avaliação da Rua Augusta. O uso da caderneta e a evolução dos 
produtos. Os fornecedores e a Rua Santa Rosa. A dificuldade 
de abastecimento durante a Guerra. Os portugueses e os 
supermercados. O dia a dia de trabalho. O sítio e o fornecimento 
de produtos. Casamento e filhos. Projetos realizados.
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Antônio Nori 
BAirro 
Consolação 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de decoração 
eStABeLeCiMento 
Lustres Vila Rica 
LoCAL De nASCiMento 
Pirassununga, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Identificação. Infância em Pirassununga e estudos na fazenda. 
Vinda para São Paulo, descrição da cidade e sua adaptação. 
Primeiros trabalhos em alfaiataria e tinturaria. Trabalho como 
alfaiate autônomo. Casamento. Trabalho nas Lojas Garbo. 
Mudança e trabalho no ramo da iluminação. A Rua da Consolação. 
Os fabricantes de lustres e seus produtos. A montagem de sua 
loja de lustres. Avaliação do comércio e perfil dos clientes. Filhos. 
A Associação dos Comerciantes da Consolação. Sonhos.

Anna Maria Garrone Negrini 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Doceria Dulca 
LoCAL De nASCiMento 
Turim, Itália 
Ano De nASCiMento 
1933 

Identificação. As atividades do pai e lembranças da guerra. 
A ida para a África. A imigração para o Brasil e as primeiras 
impressões. Estadia em Santos e vinda para São Paulo. O 
trabalho na Gardano. A abertura da Doceria Dulca e a clientela. 
As receitas que herdou da família. Os doces favoritos. O 
cultivo do fermento vivo e as docerias de origem italiana. 
Os problemas com fornecimento. O trabalho na Dulca. O 
interior da loja. As formas de pagamento. Origem do nome 
Dulca. Casamento. O sistema de franquia. O gosto para 
compras. Sonho de levar a família para conhecer a Itália.

Antônio Peres 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Supermercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Sirva-se / Pão de Açúcar 
LoCAL De nASCiMento 
Campos Gerais, MG 
Ano De nASCiMento 
1930 

Infância em Minas Gerais. O pai, administrador de fazenda e 
proprietário de empório. Brincadeiras da infância e o trabalho no 
empório. Lembranças da escola. Produtos comercializados e formas 
de pagamento. Trabalho em bicicletaria. Migração para São Paulo e 
trabalho em loja de tecidos e em empório. Produtos comercializados 
e distribuição. O comércio atacadista e varejista e a relação com os 
fornecedores. O início do trabalho no Supermercados Sirva-se. O 
funcionamento dos supermercados. Perfil do consumidor. Importância 
do surgimento das embalagens no desenvolvimento de autosserviços. 
Crescimento dos supermercados e surgimento dos hipermercados.

Armando Rocha 
BAirro 
Largo do Arouche 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Camisaria Rocha 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1914 

Infância em São Paulo. Fundação da camisaria em 1914. 
Brincadeiras de infância. Trabalho com o pai e conciliação com 
os estudos. Importação de tecidos na década de 1910 e perfil do 
consumidor. Trabalho na General Motors. As camisas e a evolução 
da moda. Confecção de outros produtos e a indústria nacional de 
tecidos. Casamento e filhos. Perfil do consumidor e atendimento 
personalizado. A economia e os fornecedores. Formas de pagamento 
e embalagens. Funcionários e equipamentos da oficina. Trabalho 
e lazer. Comércio no Largo do Arouche. Sonhos, importância do 
registro de seu depoimento e perfil do comerciante brasileiro.

Assis Pereira de Albuquerque 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
O Rei do Mate 
LoCAL De nASCiMento 
Afogados da Ingazeira, PE 
Ano De nASCiMento 
1941 

Infância no interior de Pernambuco. Ocupação dos pais como 
agricultores. Trabalho e brincadeiras na infância. Migração para 
São Paulo e trabalho de balconista na Casa do Mate. Produtos 
comercializados e fornecedores. Surgimento do mate com leite. 
Fundação da Rei do Mate. Lembranças da época do serviço militar. 
Perfil do consumidor. Franquias e diversificação dos produtos. Formas 
de publicidade e fornecedores atuais. Casamentos, filhos e lazer. 
Trabalho como vendedor ambulante: “marreteiro” e os produtos 
comercializados. Vida religiosa. Propriedades e conservação do mate. 
Autorretrato. Sonhos. Importância do registro de seu depoimento.
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Cecília Apollônio Motta 
BAirro 
Cambuci
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Perfumes e cosméticos 
eStABeLeCiMento 
Avon 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1928 

Infância no bairro do Cambuci e estudos no Dante Alighieri. 
Seu casamento. A necessidade de trabalhar e a vinda da 
Avon para o Brasil. Seu desempenho como revendedora de 
produtos de beleza. O procedimento da venda em domicílio. 
As formas de pagamento. O convite para ser promotora de 
vendas e a montagem da equipe. As campanhas de vendas 
e o incentivo às revendedoras. Os principais produtos da 
Avon e suas embalagens. Saída da Avon e dia a dia atual.

Avraham Ben Avran 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Doceria Burikita 
LoCAL De nASCiMento 
Novisdad, Iugoslávia 
Ano De nASCiMento 
1914 

Identificação. Aprendizado do ofício de marceneiro e seus 
primeiros trabalhos. Ida para Belgrado e casamento. Estadia 
em Israel e o trabalho que desenvolveu. As diferenças de 
benefícios para operários. Problemas de saúde. Vinda para o 
Brasil e montagem da oficina de móveis. Mudança do ramo 
de atividade e o início da Doceria Burikita. A clientela. O hábito 
de comer burikita. As propagandas e formas de pagamento. O 
bairro do Bom Retiro e sua diversidade. Avaliação do Brasil.

Chaim Siche Kuperman 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artefatos de papel 
eStABeLeCiMento 
Papelaria Formosa 
LoCAL De nASCiMento 
Safed, Israel 
Ano De nASCiMento 
1915 

Infância em Israel. Imigração para o Brasil. O cotidiano e a educação 
no orfanato, em Israel. Trabalho de mascate em Belo Horizonte. 
Migração para São Paulo e trabalho em loja de acessórios para carros. 
Ida para o Rio de Janeiro e trabalho em agência de automóveis. Volta 
para São Paulo e aquisição de loja de confecções. Início do trabalho 
na Papelaria Formosa. Formas de pagamento no trabalho de mascate. 
Lazer na juventude. Lembranças da escola. Trabalho em loja de 
tecidos em Belo Horizonte. Loja de confecções em São Paulo e o 
perfil do consumidor. Descrição da cidade de São Paulo. Trabalho na 
Papelaria Formosa e especificidade de seus produtos. Filhos e sonhos.

Consolato Laganá Filho 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Calçados Laganá 
LoCAL De nASCiMento 
Decollatura, Itália  
Ano De nASCiMento 
1904 

Infância na Itália. O pai, proprietário de armazém de secos e molhados. 
Migração para o Brasil e trabalho em fazenda de café no interior do 
Estado de São Paulo. Migração para a cidade de São Paulo e trabalho 
em fábrica de tecidos. Abertura de oficina para consertos de calçados. 
Aperfeiçoamento do trabalho e crescimento da clientela. Reflexos 
da imigração ocorrida no período pós-guerra. Transformações 
das ruas comerciais de São Paulo. Especialização na fabricação 
de calçados ortopédicos, formas de pagamento e distribuição do 
produto. Casamento, filhos e lazer. Crise de 1929. A clientela e os 
costumes da época. Revolução de 1932. Cotidiano atual e lazer. 

David Vaie 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Farmácia Ribeiro de Lima 
LoCAL De nASCiMento 
Rotim, Romênia 
Ano De nASCiMento 
1912 

Identificação. Descrição da escola e da casa. Vinda para o Brasil e 
adaptação. O bairro do Bom Retiro. O primeiro trabalho e o sonho 
de estudar. A Escola de Farmácia. A montagem de sua farmácia, 
os produtos que manipulava e o interior da loja. Avaliação dos 
cursos de Farmácia. A Sociedade Ecológica Brasil-Israel. A guerra 
e o abastecimento de matéria-prima. A clientela e as formas 
de pagamento. Casamento, filhos e netos. O atual sistema 
farmacêutico. Produtos famosos, propagandas e embalagens. 
Dia a dia atual e venda da farmácia. Avaliações e sonhos.
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Francisco Sala Montserrat 
BAirro 
Rua João Cachoeira 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Franita 
LoCAL De nASCiMento 
Barcelona, Espanha 
Ano De nASCiMento 
1931 

Descrição da família e da cidade de Barcelona. Estudos em 
um colégio para órfãos de guerra. A vinda para o Brasil e 
suas primeiras impressões. Trabalho em fábrica de tecidos, 
como mascate e sua primeira loja. O surgimento da Franita. 
Instalação da loja à Rua João Cachoeira. O consumidor, 
formas de pagamento e atendimento. O bairro do Itaim-Bibi. 
Avaliação de seu trabalho e da sucessão em sua empresa.

Diogo Queiroz Gadelha 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Material esportivo 
eStABeLeCiMento 
Center Sport 
LoCAL De nASCiMento 
Araçoiaba, CE 
Ano De nASCiMento 
1925 

Infância no interior do Ceará. Trabalho familiar na lavoura e 
na exploração da cera da carnaúba. Migração para Fortaleza 
e trabalho em padaria e mercearia. Migração para o Rio de 
Janeiro e trabalho em padaria e camisaria. Migração para 
São Paulo e trabalho em loja de artigos de cama e mesa. 
Casamento. Aquisição de charutaria e tabacaria. Aquisição 
de cotas no Shopping Iguatemi. Aquisição de loja de artigos 
esportivos no Shopping Center Iguatemi. Descrição do 
trabalho. Avaliação sobre a imagem do comerciante.

Gilberto Afif Sarruf 
BAirro 
Rua 25 de Março 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Bazar, armarinho e miudezas em geral 
eStABeLeCiMento 
Ao Rei do Armarinho 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1948 

Infância em São Paulo. Trabalho do pai, imigrante sírio, no ramo de 
armarinhos. Lembranças da casa e brincadeiras da infância. Formação 
escolar. Início do trabalho na Ao Rei do Armarinho. O processo de 
modernização da loja, desde sua fundação. Perfil do consumidor 
e produtos comercializados. Transformações da venda de balcão 
ao autosserviço. Importância do bom atendimento. Características 
da Rua 25 de Março e agremiações. Venda no atacado e varejo e 
perfil do consumidor. Investimentos em publicidade e promoções. 
Relação com fornecedores. Atuação da associação dos lojistas da 
Rua 25 de Março e agremiações. Casamento e filhos. Sonhos.

Giovanna Kupfer 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Giovanna Baby 
LoCAL De nASCiMento 
Roma, Itália 
Ano De nASCiMento 
1946 

Identificação. A família e as atividades desenvolvidas pelo pai. 
Costumes religiosos. A infância na Itália. Ida para os Estados 
Unidos e a viagem de navio. A adaptação à vida norte-americana. 
A loja da mãe. Vinda para o Brasil e as primeiras impressões. Os 
estudos e o curso de Artes Plásticas. Seu casamento e as filhas. 
O surgimento da Giovanna Baby. O conceito de roupa infantil 
e o desenvolvimento dos produtos. Relação com o público 
infantil. Abertura das lojas no mercado americano e a dificuldade 
de mantê-las. Relação com as filhas e seu grande sonho.

In Sung Cho 
BAirro 
Luz 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Creações  Light Breeze 
LoCAL De nASCiMento 
Seul, Coreia do Sul 
Ano De nASCiMento 
1956 

Identificação. Atividade do pai. Infância na Coreia e costumes. 
Imigração e primeiras impressões do Brasil. O processo de 
adaptação. Os imigrantes coreanos e a ajuda aos que estão 
chegando. O trabalho no supermercado do pai. Casamento. 
O início de sua confecção e a montagem de uma padaria. 
O Fashion Center Luz e o trabalho como síndico. A clientela 
do shopping e as dificuldades para gerenciá-lo. Viagem 
à Coreia e os campeonatos de tiro ao alvo. Avaliação da 
imigração no Brasil. Descrição da Coreia. Os filhos.
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Ítalo Tucci 
BAirro 
Rua Santa Rosa 
MoDALiDADe 
Atacado 
rAMo De AtiviDADe 
Grãos 
eStABeLeCiMento 
Irtucci Comércio e Importação 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Descrição dos avós e pais, comerciantes na Itália. Migração do 
pai para São Paulo e seu trabalho em armazém atacadista de 
cereais até fundar seu próprio estabelecimento. Principais cereais 
comercializados, armazenagem e distribuição. Conciliação entre 
trabalho e estudos. Surgimento de novas regiões produtoras de 
grãos. Importação de cereais e mercado consumidor. O advento 
dos supermercados e o surgimento de empacotadores. A 
decadência das feiras livres. As novas regiões produtoras de arroz e 
a mudança de hábitos alimentares. Ascensão do comércio varejista 
em detrimento do comércio atacadista. Casamento e sonhos. 

Isaac Lescher 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Joias, relógios e bijuterias 
eStABeLeCiMento 
Top Time 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1938 

Infância em São Paulo. Descrição dos pais que migraram para o 
Brasil fugindo da perseguição aos judeus. Lembranças da casa, 
do bairro e do primeiro trabalho como vigia de construções. 
Educação. Trabalho como vendedor em malharias. Trabalho 
em atacado de joias e relógios. Casamento. Produtos e clientes. 
Aquisição de loja de joias e relógios no Shopping Center Iguatemi 
e perfil do consumidor. Publicidade e importância do bom 
atendimento. Incentivo na formação de funcionários. Expansão 
dos negócios e perfil do consumidor. Trabalho em teatro e 
televisão. Atividades de lazer e avaliação sobre o depoimento.

Jorgete Bichara Jeleilate 
BAirro 
Rua 25 de Março 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Casa Mimosa 
LoCAL De nASCiMento 
Rochedo, MS 
Ano De nASCiMento 
1924 

Infância em Rochedo, Mato Grosso do Sul. Descrição do pai, 
imigrante libanês que adquiriu armazém de secos e molhados e 
trabalhou na exploração e venda de pedras preciosas no interior 
do Mato Grosso do Sul. Lembranças da escola. Migração para o Rio 
de Janeiro e depois para São Paulo. Trabalho na confecção e venda 
de camisas. Casamento. Fundação da primeira loja de vestidos 
de noiva na Rua São Caetano. Venda no varejo e, posteriormente, 
no atacado. Formas de pagamento. Relação com funcionários. 
Importância do bom atendimento. Trabalho atual. Sonhos.

José Leite da Silva 
BAirro 
Rua 24 de Maio 
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Zéleite Alfaiataria 
LoCAL De nASCiMento 
Correntes, PE 
Ano De nASCiMento 
1922 

Infância numa fazenda em Correntes. Mudança para Jacobina 
para ser aprendiz de alfaiate. Ida para Garanhuns (PE) e 
Pirajuí (SP). As diferentes alfaiatarias em que trabalhou. Ida 
para São Paulo e a instalação de sua alfaiataria na Galeria 
24 de Maio. O consumidor, a publicidade e os produtos que 
aprendeu a fazer. As relações de trabalho numa alfaiataria. A 
galeria hoje e seus frequentadores. Balanço de sua vida. 

Juvenal Capato 
BAirro 
Moema 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Material para construção 
eStABeLeCiMento 
Depósito Santo Antônio 
LoCAL De nASCiMento 
Birigui, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

Infância numa fazenda em Birigui. As brincadeiras e os estudos. A 
vinda para São Paulo e a adaptação à cidade grande. Os primeiros 
dias de trabalho num depósito de material de construção. As 
viagens de caminhão, o fornecimento de produtos e a evolução 
dos materiais de revestimento. “Causos” da clientela antiga 
e atual. Seu casamento e os filhos. Avaliação do seu ramo 
de atividade. O sonho de conhecer as pirâmides do Egito.
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Leila Maria Furlan da Silva Telles 
BAirro 
Centro / Jardins 
MoDALiDADe 
Loja de rua / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Importação de bebidas e alimentos 
eStABeLeCiMento 
Bruck / Bacco’s 
LoCAL De nASCiMento 
Concórdia, SC 
Ano De nASCiMento 
1955 

Identificação. Infância em Concórdia (SC) e a vinda para São 
Paulo. Estudos e as idas à importadora Bruck. O bairro da Luz 
e a Rua Paula Souza. O trabalho na Bruck e a fundação da 
Bacco’s. Os produtos importados e a clientela. Atendimento 
e treinamento de funcionários. Dificuldades para trabalhar 
com franquias. A loja da Praça Vilaboim e a Bacco’s Store. 
A Sociedade Amigos da Praça Vilaboim. O vinho produzido 
pela Bacco’s e as cestas de Natal. As formas de pagamento. A 
atual administração das lojas. Casamento, filhos e sonhos.

Krikor Tcherkesian 
BAirro 
Rua 15 de Novembro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Ducal 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1938 

Identificação. Família e sua origem armênia. As dificuldades 
com a Revolução de 1932 e a mudança de atividade do pai. 
A infância dentro do ambiente das feiras livres. Fornecedores, 
produtos e suas embalagens. As feiras que fazia e suas 
obrigações. As formas de pagamento e as entregas em 
domicílio. A conciliação entre trabalho, escola e lazer. Montagem 
do Supermercado Kiko. Dificuldades de abastecimento 
e distribuição das mercadorias. A Ducal. O trabalho 
desenvolvido na Warner. Avaliação do comércio. Sonhos.

Leonardo Chiappetta 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Mercado / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Empório Chiappetta 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1954 

Infância em São Paulo. Descrição da família de agricultores e 
comerciantes na Itália. Imigração da família e trabalho no comércio de 
gêneros alimentícios. Inauguração do Mercado Central; loja de secos e 
molhados. Perfil do consumidor e costumes da época. Exposição das 
mercadorias e principal produto comercializado. Visitas ao trabalho 
da família na infância. bairro, escola e brincadeiras. Conciliação entre 
trabalho e vida acadêmica. Relação com fornecedores. Diversificação 
dos produtos e perfil do novo consumidor. Inauguração de empório 
no shopping e importância do bom atendimento. Diferenças 
entre clientela. Representação autônoma e telemarketing. 

Leonie Rosenthal 
BAirro 
Moema 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Casa Eurico 
LoCAL De nASCiMento 
Ham, Alemanha 
Ano De nASCiMento 
1900 

Identificação. Vinda para o Brasil. Estudos na Antuérpia e seu 
primeiro trabalho. A vida na fazenda em Marília. A vinda para 
São Paulo e a abertura de uma loja de calçados em Moema. O 
bairro nessa época. A dificuldade para atender a clientela. Os 
sapatos que vendia e a especialização em números grandes. As 
embalagens e as formas de pagamento. A clientela da loja. A saída 
da loja e a administração do estabelecimento. Atividades de lazer.

Leovegildo Motta 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante / Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Tecidos / Cama, mesa e banho, confecções 
eStABeLeCiMento 
Erontex / Centro Industrial de Distribuição 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1924 

Identificação. Estudos e primeiro trabalho. As brincadeiras 
e o relacionamento com os padres do colégio. O curso de 
Administração de Empresas. O trabalho no porto de areia, como 
despachante e no posto de gasolina. Ida para o ramo de materiais 
elétricos e contratação pela Vick Farmacêutica. A carreira na 
Erontex. A venda de carnês, o sorteio de prêmios e os programas 
de televisão. O Centro Industrial de Distribuição e o investimento 
em propagandas. A saída da Erontex. A atividade com pescados. 
Trabalhos atuais. Avaliação do comércio. O gosto para compras 
e o seu dia a dia. Avaliação de sua vida e seus sonhos. 
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Maria Augusta Alexandre 
BAirro 
Largo do Arouche 
MoDALiDADe 
Banca 
rAMo De AtiviDADe 
Flores 
eStABeLeCiMento 
Floricurtura Dora 
LoCAL De nASCiMento 
Funchal, Ilha da Madeira, Portugal 
Ano De nASCiMento 
1913 

Infância na Ilha da Madeira. Imigração do pai e o trabalho em fazenda 
de café. Vinda da família e lembranças da viagem e da cidade de 
São Paulo. Trabalho familiar na fazenda de café. Migração para a 
cidade de São Paulo. Produção e comércio de flores e verduras 
em chácara arrendada pelo pai. Distribuição desses produtos e 
costumes da época. Trabalho na produção de flores. Casamento 
e costumes da época. Primeira banca de flores do marido e a 
freguesia. Transformações do comércio de flores; principais espécies 
comercializadas e formas de embalagem. Costumes da época e 
distribuição de flores. Abertura de outras floriculturas. Sonhos.

Luciano Strambi 
BAirro 
Consolação 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Carnes, peixes, aves e ovos 
eStABeLeCiMento 
Açougue Mato Grosso 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1929 

Identificação. Origem da família e moradia. O trabalho do pai 
e os primeiros contatos com o açougue. As entregas e formas 
de pagamento. Os cortes de carne. O transporte da carne e as 
crises do setor. O Açougue Mato Grosso. A freguesia. Brincadeiras 
e estudos. As embalagens e a questão da higiene. Os cortes 
preferidos. Plano Cruzado e o abastecimento. Publicidade 
e entressafra. Lazer. Participação no Sindicato do Comércio 
Varejista de Carnes e sua atuação como juiz classista.

Marília Gessy Taddei Sorrentino 
BAirro 
Praça Benedito Calixto 
MoDALiDADe 
Feira 
rAMo De AtiviDADe 
Antiguidades 
eStABeLeCiMento 
“Antiguidades de ‘Marília Gessy’” 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1943 

Infância em São Paulo. Trabalho do pai como alfaiate. Lembranças 
da escola e das brincadeiras. Trabalho em fábrica de tecelagem 
e, posteriormente, em papelaria. Produtos mais vendidos e perfil 
do consumidor. Aquisição de carrinho de cachorro-quente, 
pipoca e algodão-doce e o início de trabalho como ambulante. 
Trabalho nas feiras de antiguidades e na loja de móveis. Perfil do 
consumidor de objetos antigos. Relação com fornecedores e 
formas de pagamento. Casamento. Participação na associação dos 
expositores da feira de antiguidades do Bexiga. Distribuição dos 
produtos. Sonhos e importância do registro de seu depoimento.

Mário Gomes D’Almeida 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Supermercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Sirva-se / Peg-Pag 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1925 

Identificação. Vinda dos pais para o Brasil. Infância no bairro 
da Mooca. Educação e brincadeiras. Os primeiros empregos 
que teve. A montagem do Sirva-se: instalações, produtos e 
propagandas. A estruturação da rede de lojas do Peg-Pag. 
As promoções, os fornecedores e o trabalho desenvolvido. 
O trabalho na Cica e na Indústria de Alimentos Amaral. O 
advento dos magazines. As promoções de produtos. O 
funcionamento dos supermercados e o perfil do consumidor. 
As lojas de conveniência. Projetos para o futuro. 

Mario Roberto Rizkallah 
BAirro 
Rua Florêncio de Abreu 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
RAMo De AtiviDADe 
Metais não ferrosos 
eStABeLeCiMento 
Casa da Boia 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

Infância em São Paulo. Descrição da família e do avô, fundador da 
Casa da Boia no final do século XIX. Origem do nome da loja. Fábrica 
de fundição. Origem do nome, costumes e visitas ao trabalho da 
família. Descrição da fachada da loja. Escola e formação profissional 
acadêmica. Mercadorias produzidas e a relação com fornecedores. 
Características da Rua Florêncio de Abreu e o comércio de balcão. 
As vendas no atacado e no varejo e a concorrência. Comércio da 
Florêncio de Abreu, formas de pagamento e perfil do consumidor. 
Publicidade e importância do bom atendimento. Casamento. 
Realizações da associação dos lojistas da Florêncio de Abreu.
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Miguel Perez Filho 
BAirro 
Rua Santa Rosa 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Sacaria 
eStABeLeCiMento 
Comercial Sacaria Perez 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1916 

Infância em fazenda no interior de São Paulo. Descrição dos 
pais, imigrantes espanhóis que trabalhavam na lavoura de 
café. Migração para Jundiaí e São Paulo. Escola e brincadeiras 
na fazenda. Início do trabalho no ramo de sacaria. Importância 
do estoque do produto e perfil do consumidor. O trabalho 
de recuperação da sacaria. Importação da matéria-prima e 
industrialização do produto. O atacado na zona cerealista. 
Casamento. Formas de pagamento e modernização do trabalho 
de recuperação da sacaria. Aquisição de fazenda no Paraná e 
produção de café, feijão e milho. Queda nas vendas de sacaria. 

Mario Santoni 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Fiorana Massas 
LoCAL De nASCiMento 
Ascoli Piceno, Itália 
Ano De nASCiMento 
1932 

Infância na Itália. Atividades dos avós e pais como agricultores. 
Trabalho na entrega de leite e venda de verduras. Costumes 
da cidade natal. Migração para São Paulo. Trabalho em fábrica 
de fios de seda e como mordomo em casas da colônia italiana. 
Casamento. Aquisição de armazém de secos e molhados. 
Problemas com assaltos em seu estabelecimento comercial. 
Relação com clientes. Surgimento de supermercados e 
transformações no comércio. Aposentadoria. Problemas de saúde. 
Volta ao trabalho através de abertura de rotisseria. Lazer no sítio. 
Clientela atual. Avaliação sobre a imagem do comerciante.

Milton Tertuliano Barros 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Mercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Empório 493
LoCAL De nASCiMento 
Princesa Isabel, PB 
Ano De nASCiMento 
1940 

Infância e trabalho com venda de pães. Lembranças da escola, dos 
costumes e das brincadeiras. Trabalho nas feiras livres e na lavoura. 
Migração para João Pessoa e trabalho no Mercado Municipal. Ida 
para São Paulo e trabalho de carregador no Mercado Central. 
Produtos e embalagens. Perfil do consumidor, embalagens e 
pagamento. Fornecedores e distribuição de mercadorias. Aquisição 
de carrinho e trabalho autônomo. Abastecimento de frutas no 
Mercado Central. Vendas no atacado e no varejo. Casamento 
e filhos. Aquisição de loja de secos e molhados. Produtos, 
fornecedores e formas de pagamento. Trabalho com os filhos. 

Mira  Fridberg Felmanas 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Galeria de arte 
eStABeLeCiMento 
Galeria Pró-Arte 
LoCAL De nASCiMento 
Budapeste, Hungria 
Ano De nASCiMento 
1945 

Identificação. Imigração e infância em Montevidéu e 
vinda para o Brasil. A loja do pai. Os estudos de Direito e o 
casamento. A confecção do marido e a mudança para o 
ramo de objetos antigos. O primeiro leilão que organizou. 
A Rua Gabriel Monteiro da Silva. A organização de um leilão 
e os objetos mais procurados. Os clientes. A avaliação das 
peças. O desenvolvimento de um leilão. O trabalho que 
realiza na Pró-Arte e a participação dos filhos. As formas de 
pagamento e o leiloeiro. O relacionamento familiar. Sonhos.

Nelson Ferreira Dias Rodrigues 
BAirro 
Liberdade 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Velas e artigos religiosos 
eStABeLeCiMento 
Casa de Velas Santa Rita /
Fábrica de Imagens Bahia 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1921 

Infância em São Paulo. Descrição dos pai, imigrante português 
que trabalhava na distribuição de pães. A escola e das 
atividades esportivas. Ida para Portugal e retorno a São Paulo. 
Revolução de 1932. Trabalho em escritório de representação 
de artigos importados. Trabalho em fábrica de cachimbos e em 
laboratório farmacêutico. Aquisição de leiteria e loja de velas. 
Fornecimento e distribuição do leite. Processo de fabricação 
das velas e formas de embalagem. Perfil do consumidor e 
costumes da época. Comércio de imagens religiosas e profanas 
e fundação da fábrica de imagens. Casamento e filhos.
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Oswaldo Siciliano 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua / Sshopping 
rAMo De AtiviDADe 
Papel, jornais e livros 
eStABeLeCiMento 
Livraria Siciliano 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1931 

Origem do sobrenome. Sua casa e o trabalho do pai como 
distribuidor autônomo de jornais. Os gibis que mais vendiam e 
o começo do trabalho na Siciliano. As formas de pagamento, 
os meninos que vendiam jornais e as mudanças que 
ocorreram nos editoriais. O início da rede de lojas. O interior 
das lojas, o consumidor e o atendimento. O comércio livreiro 
hoje e a questão da sucessão dentro de sua empresa.

Nichan Bertezlian 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Calçados Cobricc 
LoCAL De nASCiMento 
Alepo, Síria 
Ano De nASCiMento 
1920 

Origem da família. Infância na Síria. Imigração com a 
família para o Brasil. Educação religiosa e lembranças dos 
lugares onde morou na infância. Escola e trabalho na 
fábrica de calçados de seu pai. Trabalho de representação 
comercial no ramo de calçados. Viagens pelo interior do 
Estado e formas de pagamento. Aquisição de fábrica de 
calçados. Casamento. Sonhos. Importância do registro 
de seu depoimento. Atividades de lazer. Autorretrato.

Pedro Antônio Duarte 
BAirro 
Largo de São Francisco 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos filatélicos e numismáticos 
eStABeLeCiMento 
“Moedas Antigas de Pedro Antônio” 
LoCAL De nASCiMento 
Engenheiro Franca, BA 
Ano De nASCiMento 
1918 

Infância no interior da Bahia e trabalho familiar na lavoura 
e criação de animais. Comercialização de produtos 
alimentícios em feiras livres e início da coleção de moedas 
antigas. Migração para São Paulo. Trabalho em empreiteira 
e em indústria de refrigeradores. Trabalho de mascate na 
compra de ouro e prata e venda de joias. Trabalho como 
ambulante no comércio de moedas e cédulas, no Largo 
São Francisco. Problemas enfrentados com a fiscalização. 
Relação com os fregueses e fornecedores. Peculiaridades 
das moedas e cédulas. Prazer no trabalho com o público.

Pedro Favalle Filho 
BAirro 
Itaim 
MoDALiDADe 
Banca 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Banca Favalle / Revista Bar Favalle 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1932 

Identificação. Primeiro trabalho como entregador de jornais. 
As revistas e a Editora Abril. O sistema de distribuição 
e as formas de pagamento. Os jornais da época e a 
concorrência para a banca. A morte de Getúlio Vargas. As 
revistas da época e o comportamento dos leitores. Seu 
trabalho e o Juizado de Menores. O Bar Revista Favalle e 
as transformações da Avenida Santo Amaro. Avaliação 
do papel do jornaleiro. Censura e imprensa. Casamento. 
A freguesia. Os filhos. Infância e atividades atuais. 

Pedro Lanzoni 
BAirro 
Praça da República 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos filatélicos e numismáticos 
eStABeLeCiMento 
“Selos de Pedro Lanzoni” 
LoCAL De nASCiMento 
Bolonha, Itália 
Ano De nASCiMento 
1899 

Infância na Itália. Pai e parentes eram pedreiros. Trabalho 
em barbearia. Participação na Primeira Guerra Mundial. 
Falecimento do pai e migração para o Brasil. Aspectos da 
cidade de São Paulo naquela época. Aquisição da barbearia. 
A Revolução de 1932. Infância e interesse por selos. Países 
colecionados. Banca de selos e moedas na Praça da 
República. Perfil do consumidor. Vendedores ambulantes da 
Praça da República. Fiscalização da Prefeitura. Casamentos. 
O trabalho com a família. A economia brasileira.
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Raul Milton Souza Sulzbacher 
BAirro 
Rua Augusta / Shopping 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Jeans Store/OshKosh B’gosh 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1940 

Identificação. Infância em São Paulo. Família e a origem de seu 
sobrenome. O dia a dia escolar. O trabalho desenvolvido no 
Diners Club. A ida para as Lojas Garbo. O mercado de roupas 
da época e a moda jovem. A vinda da Levi’s e a montagem da 
Jeans Store. Perfil dos jovens dos anos 70 e 90. A Jeans Store 
e a promoção de eventos culturais. A Rua Augusta nesse 
período. O Shopping Iguatemi. As promoções da Rua Augusta. 
Os shoppings, as lojas de rua e os outlets. A Jeans Store e a 
Jeaneration hoje. Projetos para o futuro e as atividades de lazer.

Pedro Sérgio Libanori 
BAirro 
Consolação 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de decoração 
eStABeLeCiMento 
Libanori Lustres 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1935 

Infância na Itália. Trabalho do pai e de outros parentes como 
pedreiros. Trabalho em barbearia. Participação na Primeira 
Guerra Mundial. Falecimento do pai e migração para o Brasil. 
Aspectos da cidade de São Paulo. Aquisição da barbearia. 
A Revolução de 32. Infância e interesse por selos. Países 
colecionados. Banca de selos e moedas na Praça da República. 
Perfil do consumidor. Vendedores ambulantes da Praça da 
República. Fiscalização da Prefeitura. Casamentos. O trabalho 
com a família. Considerações sobre a economia brasileira.

Regina Fleider 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Guarda-chuvas e capas de chuva 
eStABeLeCiMento 
Confecções Fleider 
LoCAL De nASCiMento 
Usolj, Rússia 
Ano De nASCiMento 
1949 

Infância na Rússia. Migração da família para a Polônia e 
depois para São Paulo. Trabalho com os pais em vendas de 
tecidos e confecções em domicílio. Lembranças da escola 
e conciliação entre os estudos e o trabalho. Casamento e 
trabalho na loja de capas e guarda-chuvas de propriedade 
do marido. Perfil do consumidor e formas de embalagem. 
Desenvolvimento da indústria de guarda-chuvas. Prazer 
no atendimento ao público. Avaliação da imagem do 
comerciante e do registro de seu depoimento. Sonhos.

Reinaldo Abramovay 
BAirro 
Centro / Jardins 
Modalidade 
Mercado / Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Amor aos Pedaços 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1959 

Identificação. Infância em São Paulo. Atividades comerciais 
do pai. Descrição das casas em que morou e lembranças da 
infância. Os empregos que teve. A compra de uma banca 
no Mercado Municipal. Atividades teatrais e a saída do 
Mercado. A sociedade do Amor aos Pedaços. A faculdade e os 
ensaios de teatro. O funcionamento do Mercado Municipal. 
A venda de pedaços de bolo por peso. A expansão da rede 
e o sistema de franquias. A divisão da sociedade e a ida para 
o mercado exterior. O processo de adaptação e as receitas 
de família. Avaliação de seu trabalho. Projetos futuros.

Roberto Vicente Frizzo 
BAirro 
Jardins 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas / Venda e/
ou aluguel de roupas para festa 
eStABeLeCiMento 
Frevo / Tudo a Rigor 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1945 

Infância em São Paulo. Descrição da casa, do bairro, da cidade 
e dos costumes. Formação acadêmica. Inauguração do Frevo 
na Rua Oscar Freire e o projeto arquitetônico. Inovações 
nos produtos comercializados. Inauguração do Frevo e da 
casa de chá Augusto’s. Início do trabalho com o padrasto. 
Aquisição de lanchonete e inauguração da loja Tudo para 
Rigor. Perfil do consumidor. Abertura de nova loja de aluguel 
de roupas e sociedade em agência de turismo. A abertura 
do Frevo no Shopping Iguatemi e perfil do consumidor. 
A Rua Augusta e a importância do bom atendimento.
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Rubem de Lima Ferraz 
BAirro 
Campo Belo 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Derivados de petróleo e combustível 
eStABeLeCiMento 
Posto de Gasolina Campo Belo 
LoCAL De nASCiMento 
Jaguariúna, SP 
Ano De nASCiMento 
1918 

Infância em fazenda de café em Jaguariúna. Lembranças 
da casa e da família. Migração para Piracicaba e lembranças 
da escola. Migração para São Paulo, trabalho na companhia 
telefônica e no IBGE. Migração para o litoral santista e 
comercialização de carvão, tijolos e aguardente. Migração 
para a região de Jaú e o trabalho na fazenda de gado e café. 
Casamento, migração para São Paulo e trabalho em indústria 
de carroceria. Aquisição de posto de gasolina e inovações 
implementadas nesse ramo. Distribuição e formas de pagamento. 
Atuação no sindicato. Aposentadoria, lazer e sonhos.

Romeu Fiod 
BAirro 
Rua Santa Rosa 
MoDALiDADe 
Atacado 
rAMo De AtiviDADe 
Grãos 
eStABeLeCiMento 
Regular Representações de Grãos 
LoCAL De nASCiMento 
Igarapava, SP 
Ano De nASCiMento 
1922 

Migração da família do pai do Líbano e estabelecimento no 
comércio de arroz no interior de São Paulo. Descrição da família no 
Líbano. Infância em Igarapava, São Paulo. Educação e brincadeiras. 
Trabalho com o pai e os irmãos no beneficiamento de arroz. 
Distribuição do produto. Migração para São Paulo. Trabalho na zona 
cerealista. Casamento de seus pais. Costumes. Primeiro casamento. 
Aquisição de armazém atacadista de cereais. Distribuição 
dos produtos. Formas de pagamento. Perfil dos produtores/
fornecedores. Inundação de 1968. Trajetória profissional. 
Participação na Bolsa de Cereais de São Paulo. Trabalho e sonhos.

Saburo Shirasaca 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Mercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Empório Shirasaca 
LoCAL De nASCiMento 
Piratininga, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Infância em fazenda no interior de São Paulo. Descrição dos 
pais, imigrantes japoneses que trabalhavam em lavoura de 
algodão. Trabalho familiar na infância. Escola e brincadeiras. 
Lembranças da casa da infância e o trabalho na criação do 
bicho-da-seda. Falecimento do pai e trabalho em granja no 
interior de São Paulo. Migração para a cidade de São Paulo 
e trabalho no Mercado Municipal. Produtos comercializados 
e perfil do consumidor. Aquisição de quitanda de frutas e 
verduras. Perfil do consumidor e formas de pagamento. 
O lazer na juventude. Casamento e filhos. Sonhos.

Sebastião Martins Vieira 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Canetas e lapiseiras 
eStABeLeCiMento 
Ravil Canetas e Lapiseiras Ltda 
LoCAL De nASCiMento 
São José da Bela Vista, SP 
Ano De nASCiMento 
1941 

Nascimento e ida da família para São Paulo. Trabalho do pai em 
fazenda. Imigração dos avós maternos da Espanha para o Brasil. 
Lembranças da casa e brincadeiras de infância. Conciliação 
entre trabalho e estudos. Trabalho com a venda de instrumentos 
de escrita. Formas de exposição das mercadorias e vitrinas. 
Desenvolvimento da indústria nacional e as diversas formas 
de pagamento. Aquisição de loja de instrumentos de escrita. 
Casamento e filhos. Perfil do consumidor e mudanças ocorridas 
nas embalagens. Feiras internacionais e a indústria de instrumentos 
de escrita. Surgimento de novos produtos. Lazer e sonhos.

Sérgio Peli 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Armas e equipamentos militares 
eStABeLeCiMento 
Ao Gaúcho Armas 
LoCAL De nASCiMento 
Penápolis, SP 
Ano De nASCiMento 
1931 

Identificação. Origem do nome, as influências italianas. 
Infância em Penápolis e primeiras funções na oficina de armas. 
Aprendizado do ofício com o pai. Consertos e desenho de 
peças. Vinda para São Paulo e o convite para trabalhar no Ao 
Gaúcho Armas. Diferença dos trabalhos que desenvolveu. As 
habilidades de um armeiro. Armas mais utilizadas e a clientela 
que atende. O trabalho no Clube Paulistano de Tiro. Atividades 
culturais. Casamento e filhos. Formas de pagamento e 
propaganda da oficina. Cuidados com a procedência das armas. 
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Sidnei Donizetti Zózimo da Costa 
BAirro 
Rua Teodoro Sampaio 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis e decoração 
eStABeLeCiMento 
Clamoi 
LoCAL De nASCiMento 
São Manuel, SP 
Ano De nASCiMento 
1957 

Identificação. Nascimento no interior do Estado e atividades do 
pai. A vinda para São Paulo e o bairro do Mandaqui. Os estudos e a 
banca de jornal. O trabalho de office-boy e a cidade de São Paulo. 
Mudança para Itaquaquecetuba e primeiros empregos em lojas 
de móveis. O aprendizado de vendas e promoções. O trabalho 
do vendedor. A ida para a Clamoi e o trabalho de gerência. A Rua 
Teodoro Sampaio e os móveis de estilo. A clientela. Sonhos.

Sergio Picchiarini 
BAirro 
Itaim 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Ristorante e Rosticceria Piatto D’oro 
LoCAL De nASCiMento 
Bagni di Lucca, Itália 
Ano De nASCiMento 
1934 

Infância e trabalho na oficina mecânica do avô. A vinda para o 
Brasil. As lembranças da Segunda Guerra Mundial. O primeiro 
trabalho como garçom. O aprendizado da língua portuguesa e 
o começo do trabalho no Restaurante Carlino. A Casa Fasano, 
a Confeitaria Piatto D’oro e o Restaurante Piatto D’oro da Rua 
Iguatemi. O início do namoro e o casamento com a prima que 
morava no Brasil. Descrição da hotelaria na Itália e a prática 
do intercâmbio. O perfil do público e dos profissionais. O 
trabalho como representante comercial. Descrição detalhada 
do curso de garçom na Itália. O sonho de voltar para a Itália

Sinfrônio de Souza Campos 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Consumidor 
 
 
 
 
LoCAL De nASCiMento 
Capim Branco, MT 
Ano De nASCiMento 
1905 

Identificação. Estudos. Vinda para São Paulo e impressões 
da cidade. Moradia e trabalho no Banco Ítalo-Belga. O 
conto do violino. O fornecimento de leite. As principais 
ruas de comércio do centro de São Paulo e os produtos 
que consumia. Os eventos culturais e as festas. O trabalho 
como auditor para lojas e indústrias. Suas funções 
durante a Revolução de 1932. Casamento. Avaliação 
de sua vida e seus sonhos. As atividades de lazer. 

Theodor Bittar 
BAirro 
Rua São Caetano 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Casa Bittar 
LoCAL De nASCiMento 
Antioquia, Turquia 
Ano De nASCiMento 
1902 

Infância em Antioquia e costumes de sua família. Escola e 
brincadeiras. Imigração para Santos e trabalho como vendedor 
de caixas de fósforos, em sapataria e como mascate. Ida 
para Porto Alegre, como mascate. Viagem para a Turquia e 
casamento. Volta a Porto Alegre e trabalho como fotógrafo 
lambe-lambe. Ida para São Paulo e comércio de sapatos. Lazer 
na juventude em Santos e Porto Alegre. A loja de sapatos. Formas 
de pagamento e embalagens. Funcionários e importância 
do bom atendimento. Mudança do ramo de sapatos para 
vestidos e acessórios para noivas. Família e filosofia de vida.

Thomaz de Carvalho 
BAirro 
Centro / Jardins 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Drogaria São Paulo 
LoCAL De nASCiMento 
Monte Alto, SP 
Ano De nASCiMento 
1904 

Identificação. Infância em Monte Alto e Uchoa. Ida para 
Santa Ernestina e aprendizado de  farmácia. Mudança para 
Taquaritinga e, em seguida, mudança para São Paulo. Descrição 
de uma farmácia e seus produtos. São Paulo na década de 
1920. Trabalho. Os produtos farmacêuticos. Compra de sua 
primeira farmácia na Vila Maria. A Escola de Farmácia. Diferença 
entre drogaria e farmácia. Casamento. O início da Drogaria 
São Paulo e a rede de lojas. Os filhos. Vida atual. Avaliação 
do comércio e a distribuição dos produtos. Sonhos. 
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Vicente Guastelli Netto 
BAirro 
Centro / Itaim 
MoDALiDADe 
Loja de departamentos 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário / Produtos de higiene, perfumaria 
e cosméticos / Cama, mesa e banho 
eStABeLeCiMento 
Mappin 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1914 

Identificação e infância em São Paulo. Primeiros trabalhos em 
fábricas de calçados. A escola, o bairro de Higienópolis e as 
brincadeiras. Trabalho na Jardineira Paulista. Contratação pelo 
Mappin. A “seção de condições” e o envio de mercadorias. 
Descrição do interior da loja e a história da fundação do 
Mappin. As propagandas desenvolvidas. A loja do Itaim e a 
fábrica do Mappin. A seleção dos funcionários e o cotidiano 
de trabalho. A aposentadoria e seu trabalho atual. Sonhos.

Vicenzo Salemi 
BAirro 
Água Fria / Vila Prudente 
MoDALiDADe 
Feira 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
“Banca de Frutas de Vicenzo Salemi” 
LoCAL De nASCiMento 
Acate, Itália 
Ano De nASCiMento 
1924 

Infância em São Paulo. Descrição do pai, imigrante sírio do ramo 
de armarinhos. Lembranças da casa e brincadeiras da infância. 
Formação escolar. Início do trabalho na Ao Rei do Armarinho. 
O processo de modernização da loja. Perfil do consumidor 
e produtos comercializados. Transformações da venda de 
balcão ao autosserviço. Importância do bom atendimento. 
Características da Rua 25 de Março e agremiações. Venda no 
atacado e no varejo e perfil do consumidor. Investimentos em 
publicidade e promoções. Atuação da Associação dos Lojistas da 
Rua 25 de Março e agremiações. Casamento, filhos e sonhos.

Walter Raimundo da Costa 
BAirro 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Tecidos e fios / Produtos
alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Lídio Tecidos 
LoCAL De nASCiMento 
Panelas, PE 
Ano De nASCiMento 
1936 

Descrição da Infância e dos pais, agricultores. As feiras de sua 
região. Trabalho na fabricação e venda de carrinhos de madeira. 
A escola e a participação na banda de música. Os costumes e 
as apresentações da banda em bailes carnavalescos. Ida para o 
Rio de Janeiro e dificuldades de adaptação. Volta para a cidade 
de origem e trabalho como funcionário público e músico da 
banda. Trabalho como auxiliar de escritório. Casamento e filhos. 
Trabalho como vendedor autônomo. Segundo casamento. 
Trabalho em armazém de secos e molhados e, mais tarde, em 
alfaiataria. Aspectos do comércio da Rua Barão de Itapetininga.
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Araraquara e São Carlos foram os pontos de partida 
para a interiorização do projeto. Uma rica região, cujo 
desenvolvimento foi calcado inicialmente nos cafezais e, mais 
recentemente na agroindústria da laranja − considerada, nos 
últimos anos do século XIX, o principal destino de milhares 
de imigrantes italianos.

Ao percorrer as ruas do centro de Araraquara e de São 
Carlos, percebe-se que as duas cidades têm muito em 
comum desde os seus primórdios. Distam cerca de 40 
quilômetros uma da outra e não é por acaso: nos tempos 
da procura do tão almejado ouro, essa era a distância que 
uma parelha de burros percorria durante um dia, sendo 
necessário então uma providencial parada. A busca do ouro 
e a definição de rotas para as minas de Goiás e Mato Grosso 
estão na gênese dessa história.

Mas toda a região merecia um olhar mais atento. Por 
conta disso, a equipe de pesquisa passou dois meses 
contatando possíveis entrevistados nas 26 cidades que 
formam a 12ª Região Administrativa do Estado de São 
Paulo. Dessas, Araraquara, São Carlos, Matão, Itápolis e 
Ibitinga forneceram entrevistados representativos de toda 
a região. Procurou-se também contrabalançar experiências 
longevas de comércio com experiências mais recentes e as 
novas formas de troca de mercadorias. Um espaço maior 
foi dado ao comerciário, figura ímpar que faz a ponte entre 
o cliente e o produto, que muitas vezes age como se fosse 
um confessor, ouvindo atentamente as alegrias, tristezas, 
preocupações e conquistas de seus clientes.

Nessa época, os processos de produção da indústria e 
do setor bancário passavam por grandes transformações, 
tanto pela privatização das empresas públicas como pelos 

araraquara,
são carlos e região

raio x
entrevistas 21

cessões de direito 21

ano de execução 1999/2000

produtos livro
 hot site 

exposição

nome do livro memórias do
 comércio:  os caminhos
 do interior - araraquara,
 são carlos e região

tiragem 3 mil exemplares

processos de terceirização e informatização. Por isso, 
na pesquisa de campo, foram localizadas pessoas que, 
com garra e coragem, haviam depositado no comércio a 
possibilidade de uma nova etapa de vida. 

Café, ferrovia e imigrantes são os três pilares do ponto 
de partida dessa história, que foi contada não só por 21 
entrevistados, mas também pelo levantamento de 40 famílias, 
20 de Araraquara e 20 de São Carlos, que tradicionalmente 
se dedicam ao comércio há várias gerações. Nesse módulo, 
vislumbra-se não só  as dificuldades de adaptação, mas 
também, os desafios da arte do comércio, principalmente 
de representantes das colônias italiana, árabe, espanhola e 
japonesa. 

O projeto resultou em 21 entrevistas gravadas em vídeo. 
Elas foram sistematizadas e geraram um hot site, um livro 
e uma exposição itinerante, que percorreu várias cidades, 
da mesma maneira que os imigrantes italianos, espanhóis e 
árabes fizeram tantos anos antes.
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Amália Acetozi Massafera 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Modas Amália 
LoCAL De nASCiMento 
Araraquara, SP 
Ano De nASCiMento 
1917 

Nascimento em Araraquara e a família de origem italiana. 
Brincadeiras com os irmãos durante a infância. A profissão dos pais 
que trabalhavam com alfaiataria. Araraquara durante sua infância, 
destacando o cinema. Como seus pais se conheceram. Período 
escolar e aulas na escola italiana. Dia em que conheceu seu marido, o 
convívio e a morte. Início da atividade comercial, com a criação de 
uma loja de calçados e lingeries. Ida a São Paulo para adquirir 
produtos para comercializar. Formas de pagamento. Funcionamento 
e fechamento da loja. Descrição dos produtos, propaganda e clientes. 
Comércio de Araraquara. A família e o seu cotidiano. 

Antônio Custódio de Lima 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Padaria do Lima 
LoCAL De nASCiMento 
Boa Esperança do Sul, SP 
Ano De nASCiMento 
1919 

Nascimento em Boa Esperança do Sul. A família e a fazenda onde 
o pai trabalhava. O período escolar e as entregas de alimentos 
que fazia quando criança. Descrição dos estudos na escola do 
comércio. O funcionamento do armazém de secos e molhados 
onde trabalhava. Dificuldades enfrentadas no abastecimento do 
armazém durante a Revolução de 1932. A abertura da padaria. Os 
filhos e seus empregos. Descrição de como conheceu sua mulher 
e o início do casamento. O  funcionamento das atividades no 
início da padaria e das mudanças sofridas. As  propagandas 
realizadas. Lição do comércio.  

Aparecido Dahab 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Kibelanche 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Identificação. Casamento dos pais no Líbano e mudança para o Brasil. 
Atividades dos pais no Líbano. A casa onde morava quando criança 
no bairro do Brás, em São Paulo. Amarinho do pai, na região da Rua 
25 de Março. Mudança para São José do Rio Preto. Influência libanesa 
na culinária feita por sua mãe. Ida para Araraquara e início da loja de 
meia, criada pelo seu pai. Primeiro emprego com o tio e aprendizados 
que ele lhe proporcionou. Trajetória profissional, com empregos no 
banco, em lojas de colchão e a loja do seu pai. Mudanças na loja do 
pai. Criação e funcionamento da loja de comida árabe. Namoro e 
casamento árabe com sua mulher. Lições do comércio.  
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Clarice Gomes Afonso 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Zago Esportes 
LoCAL De nASCiMento 
Araraquara, SP 
Ano De nASCiMento 
1954 

Origem portuguesa da família. Atividade do pai, agricultor. Namoro e 
casamento dos pais. Lembrança da dificuldade enfrentada pelos pais 
com a agricultura. Infância no sítio, junto com seus irmãos. Os pais. 
Escola e primeiro emprego de doméstica. Convite para trabalhar 
como caixa em um mercadinho. Formas de pagamento no 
mercadinho, entre eles a caderneta. Fechamento do mercadinho e 
início do trabalho no Jumbo Eletro. Volta à escola, onde conhece seu 
marido. Trabalho de vendedora no Jumbo até o fechamento da loja. 
Trabalho em loja de shopping. Mudanças no comércio com a 
inauguração do shopping em Araraquara. Família. Lições no comércio.  

Cilson Marques de Lima 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Big Dog 
LoCAL De nASCiMento 
Santo Antônio da Platina, PR 
Ano De nASCiMento 
1963 

Origem da família e o trabalho de agricultor de seu pai. Brincadeiras e 
a escola durante a infância no Paraná. União com os quatro irmãos. 
Dificuldades enfrentadas no emprego no banco em São Bernardo e 
as diferentes funções exercidas. Emprego na loja de móveis e de 
cobrador de ônibus, anteriores ao emprego no banco, ainda no 
Paraná. Como conheceu sua esposa e seu casamento. Mudança 
para São Carlos. Demissão do banco e iniciativa de montar um 
negócio de polpa de fruta. Iniciativa de trabalhar vendendo cachorro-
quente, o funcionamento de um ambulante, os pontos, os produtos, 
a forma de pagamento, as festas e os clientes. Lições no comércio.  

Eishim Uezato 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Nosso Sorvete 
LoCAL De nASCiMento 
Matão, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

Origem japonesa da família e as dificuldades enfrentadas com a 
lavoura no Paraná. Convivência com 11 irmãos. Trabalho na roça a 
partir de 7 anos para ajudar a família. Escola japonesa frequentada 
durante a infância e sofrimento enfrentado durante a Segunda Guerra 
Mundial. Mudança da família para Araraquara. Compra da sorveteria do 
tio. Formação como mecânico. Mudança para São Paulo para trabalhar 
como mecânico em oficinas. Vida em São Paulo. Convite para trabalhar 
na sorveteria do pai e aprendizado do mundo do sorvete. Principais 
transformações na sorveteria ao longo dos anos. Vida atual. Como 
conheceu sua esposa e o casamento. Filhos e  futuro da sorveteira. 

Hélio Micelli 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Secos e molhados 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
A Econômica 
LoCAL De nASCiMento 
São José do Rio Preto, SP 
Ano De nASCiMento 
1921 

Identificação e atividade dos pais. As brincadeiras na infância. O footing e 
o  Baile do Atirador, evento onde conheceu sua mulher. O casamento e a 
decisão de se mudar para São Carlos. O trabalho em empório. A abertura 
do primeiro supermercado em São Carlos e os fornecedores. A evolução 
do empório para supermercado, das maneiras de vender e dos tipos de 
cliente. O racionamento durante o período de guerra e os motivos que o 
levaram a fechar, em 1978, o supermercado. O envolvimento com a 
Associação Comercial. Os períodos com mudança de moeda. A 
participação no Rotary e em grupo de terceira idade do Sesc. As 
principais diferenças no comércio ao longo dos anos. Família atual e 
lições do comércio.   

Ivo Dall’Lacqua Júnior 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Tintas, vernizes e colas 
eStABeLeCiMento 
Decolores 
LoCAL De nASCiMento 
Araraquara, SP 
Ano De nASCiMento 
1946 

Origem italiana dos avôs e de suas atividades. Os pais, a casa e a escola. 
Os colegas de sala e as principais brincadeiras. O grupo escolar, as aulas 
de educação física e a paixão pelas matérias de ciências humanas. As 
opções de lazer na cidade e da indústria do pai. O início da trajetória 
profissional como boy e a promoção para trabalhar internamente no 
banco. Mudança para São Paulo para trabalhar nas Tintas Wanda e 
início da faculdade de Direito no Largo São Francisco. A mudança de 
trajetória profissional, fundando junto com seus irmãos uma loja de 
tintas. As atividades da empresa. As atividades exercidas no Sindicato 
do Comércio Varejista e no Sesc. O comércio em Araraquara.  
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Joaquim Palomino Rodrigues 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem 
eStABeLeCiMento 
Hotel Municipal 
LoCAL De nASCiMento 
Taquaritinga, SP 
Ano De nASCiMento 
1932 

Família de origens espanhola e italiana. Casamento dos pais. A casa onde 
morava, como a avó controlava as coisas e os empregos de seus 
familiares. A cidade de Taquaritinga, a escola e o início do trabalho em 
um hotel. O comércio em Taquaritinga e os momentos de lazer nos fins 
de semana, destacando a importância da praça e do circo. O emprego na 
usina de álcool e ida para Araraquara em busca de melhor emprego. 
Trajetória profissional até chegar no hotel. As funções exercidas no hotel 
e o perfil dos clientes. Como conseguiu se tornar dono do hotel. Como 
conheceu sua mulher e os locais que frequentavam na época de 
namoro. Os filhos. O trabalho no hotel e dos hóspedes. Modernização do 
hotel e lições do comércio.  

João Francisco Navarro Garcia 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Eletrodomésticos 
eStABeLeCiMento 
J. Mahfuz 
LoCAL De nASCiMento 
Taquaritinga, SP 
Ano De nASCiMento 
1932 

Origem espanhola da família e a cidade de Nova Europa. As dificuldades 
financeiras e o estranhamento ao frequentar escola, já que ele falava apenas 
espanhol. Influências da cultura espanhola em sua vida. A juventude, os 
bailinhos que frequentava e a grande quantidade de imigrantes em Nova 
Europa. Como conheceu sua esposa. O primeiro trabalho em armazém. Ida 
para Araraquara em busca de um emprego melhor. O trabalho em casa de 
tecidos e confecções em Araraquara. O comércio de Araraquara e o 
funcionamento da Casa Racy. O armazém de secos e molhados que 
trabalhava em Nova Europa. O trabalho em loja de móveis e eletrodomésticos: 
os produtos, a venda e as formas de pagamento. A transferência para J. Mahfuz. 

Vida atual e lições do comércio.    

Jorge Duarte de Souza 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e Jornais 
eStABeLeCiMento 
Casa Duarte, Louça Dada, Livraria Paulista 
LoCAL De nASCiMento 
São Carlos, SP 
Ano De nASCiMento 
1926 

A origem portuguesa da família. A profissão do pai e o cotidiano na casa com 
sete irmãos. O trabalho na farmácia com 11 anos e a escola de comércio. O 
lazer durante a juventude. O emprego na prefeitura durante a Segunda 
Guerra Mundial. Trajetória profissional: o emprego na Lápis Johan Faber e no 
Sesi. A compra da Casa Duarte, que comercializava utilidades domésticas, e 
como era o estabelecimento. Fechamento da loja e compra da Louça Dada. 
Funcionamento da nova loja. O início da participação no Sindicato do 
Comércio Varejista de São Calos. Abertura da Livraria Paulista e o comércio 
na cidade de São Carlos. O período de mudanças de moedas, o 
aparecimento do cheque e análise da relação patrão e empregado. O 
comércio em São Carlos. Vida pessoal e lições do comércio.  

José Antonio Fragalli 
CiDADe 
Matão 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos para presente e suvenires 
eStABeLeCiMento 
Genial Cosméticos e Artigos para Presentes 
LoCAL De nASCiMento 
Matão, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

A origem da família, italiana. Relatos da vida na Fazenda Toriba, onde nasceu, 
trabalhou e brincou no período de infância. A escola, os irmãos e os locais 
onde a família fazia compras. Recordação dos eventos que promoviam 
maior sociabilização dos trabalhadores da fazenda. A administração da 
fazenda e o término do trabalho no local. A mudança para São Paulo, para 
trabalhar e estudar, e o período de adaptação na cidade. A vida em uma 
república de estudantes e como conheceu a esposa. Trabalho em casa 
bancária. A volta para Matão e a abertura de um comércio próprio. Os 
desafios vencidos para montar a loja e como seu comércio evoluiu. A 
abertura e o fechamento de uma franquia.  A atuação no Sindicato do 
Comércio Varejista de Matão e análise do comércio na cidade. 

Leonor Pereira de Amaral de Barros 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Consumidor 
 
 
 
 
LoCAL De nASCiMento 
Itirapina, SP 
Ano De nASCiMento 
1904 

Descrição do nascimento na fazenda, e sobre a infância passada 
no local. Os divertimentos da juventude, com os bailes e sambas 
que ocorriam na fazenda. O cotidiano do local e as atividades 
domésticas na fazenda, sem energia elétrica e nenhum outro 
conforto. As visitas do mascate que vendia aviamentos, tecidos e 
outras miudezas. A avó. As quadrilhas e outras danças. As cidades 
que visitava quando criança, em especial, Itirapina. O trabalho na 
fazenda “São Carlos do Pinhal”, de propriedade dos fundadores da 
cidade. As histórias que lá viveu. As atividades de parteira e o 
primeiro casamento. A administração da fazenda. Os casamentos 
que teve. A relação com a avó. 
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Maria Jovita Braga Ocon 
CiDADe 
Ibitinga 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de cama, mesa e banho 
eStABeLeCiMento 
Bordados Braga 
LoCAL De nASCiMento 
Aquidauana, MS 
Ano De nASCiMento 
1921 

Identificação e origem da família. A infância e as lembranças de 
como conheceu seu marido. O nascimento do primeiro filho e a 
mudança para Juiz de Fora. A convivência com o marido e  
inúmeros lugares onde morou.  As impressões da cidade de São 
Paulo. A convivência com uma aldeia indígena em Mato Grosso 
do Sul.  A viagem que realizou para o Paraguai. A mudança para o 
interior de São Paulo, e o trabalho na colheita de algodão. O 
trabalho como vendedora, em Araraquara e o momento em que 
se instalou como pioneira do bordado à máquina em Ibitinga. A 
evolução na atividade. Os filhos, netos e bisnetos.  

Maria de Paula Bueno Circelli 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Botique Cabochard 
LoCAL De nASCiMento 
Araraquara, SP 
Ano De nASCiMento 
1935 

A infância bastante agitada em Araraquara e o relacionamento 
com os vizinhos. A mudança para Rio Claro. O primeiro emprego, 
em uma confecção. Os bailes que frequentava durante a 
juventude e o emprego em uma rádio de Rio Claro. A mudança 
para São Carlos. Os bailes e as paqueras durante a juventude. A 
infância, com dificuldades financeiras. O relacionamento com o 
primeiro companheiro, pai de seu filho. O casamento, em São 
Carlos. Início do trabalho no comércio, passando pelas lojas onde 
foi funcionária. A relação com o marido. Considerações diversas 
sobre o funcionamento das lojas onde trabalhou.  
 
 

Olívio Alves Bezerra 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Bar e Café São Jorge 
LoCAL De nASCiMento 
Venturosa, PE 
Ano De nASCiMento 
1931 

A família, de Pernambuco, que já trabalhava com o comércio de 
produtos agrícolas. O período de infância, trabalhando e brincando. O 
trabalho no sítio, cuidando da criação. As brincadeiras com as outras 
crianças, inclusive na escola. Os locais onde fazia compras. A 
migração para São Paulo, suas vivências e impressões da cidade. A 
cidade de Araraquara, para onde se mudou. Um panorama da cidade: 
a presença dos estabelecimentos comerciais e de lazer. O trabalho 
em bares e a abertura do primeiro bar. O funcionamento do bar e a 
ida de um visitante ilustre: Jean-Paul Sartre. O gosto pelo futebol e as 
preferências dos clientes. A evolução do estabelecimento. 

Paulo Roberto Gullo 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Casa Gullo 
LoCAL De nASCiMento 
São Carlos, SP 
Ano De nASCiMento 
1955 

A história da família, imigrantes italianos em São Carlos. A origem 
da loja da família, especializada em calçados, inaugurada pelo avô. 
A importância da loja, uma das mais antigas da cidade. A 
expansão da loja para outros segmentos e outras cidades. A 
infância, passada em grande parte dentro do estabelecimento da 
família. O trabalho, ainda adolescente, na loja, principalmente na 
área de cobrança. O período de estudos. O funcionamento da 
loja, e a evolução do trabalho. A atuação no Sindicato do 
Comércio Varejista de São Carlos. O cenário empresarial e 
comercial de São Carlos. 

Salvador Scutti 
CiDADe 
Matão 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos esportivos 
eStABeLeCiMento 
Confecções Elite 
LoCAL De nASCiMento 
Matão, SP 
Ano De nASCiMento 
1928 

Descrição da família. A infância e os tempos de juventude passados 
na fazenda Toriba. Descrição de como conheceu a esposa. A fazenda 
e as funções que exercia. A abertura do próprio negócio e os desafios 
enfrentados. A Segunda Guerra Mundial e o funcionamento do 
armazém. A abertura do comércio de frutas. Viagens e mudança 
para São Paulo. O trabalho no Mercado Municipal e no Ceasa. 
Impressões de São Paulo e volta para Matão. O desenvolvimento do 
comércio de frutas e a montagem de uma fábrica de roupas. O 
comércio exterior, as novas modalidades de comércio e o trabalho 
com confecções. Trajetória de vida.  
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Victorio Bernasconi Júnior 
CiDADe 
São Carlos 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis e decoração / Eletrodomésticos 
eStABeLeCiMento 
Bernasconi e Cia. 
Local de nASCiMento 
São Carlos, SP 
Ano De nASCiMento 
1941 

A origem da família. As atividades que os pais e os avôs exerceram e o 
dia a dia com os irmãos. A infância, falando do local onde morava, as 
brincadeiras de criança e a escola. Participação na economia da casa, 
vendendo diversos produtos, ensinados pela mãe. O período de 
juventude, comentando as atividades que realizava para se divertir. 
Como conheceu a esposa. A atividade do pai e como começou a 
participar do comércio da família. Os trabalhos que realizou em 
companhia da família. Sua atividade e a forma como ela evoluiu. Sua 
própria vida.  
 
 

Tufik Lutaif 
CiDADe 
Itápolis 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Material para construção 
eStABeLeCiMento 
Casa Lutaif 
LoCAL de nascimento 
Itápolis, SP 
Ano de nascimento 
1931 

Identificação e história da família, de origem libanesa. O cotidiano 
durante a infância e o empório montado pelo pai. O trabalho dividido 
com os pais e os irmãos, e as pequenas tarefas que realizava quando 
criança. A cidade de Itápolis durante a sua infância e os pontos de 
comércio que existiam na cidade. As lavouras de café e de laranja 
existentes em Itápolis. O cotidiano passado entre a escola e as 
brincadeiras de rua. Os estudos na Escola de Comércio. O trabalho como 
vendedor autônomo de diversos produtos. O momento em que assumiu 
o comércio da família e o funcionamento do estabelecimento. A ocasião 
em que conheceu a esposa. A festa de casamento e a convivência com 
as filhas. As atividades da loja. Sua atividade e sua vida. 

Wilmon Barbieri 
CiDADe 
Araraquara 
MoDALiDADe 
Loja de departamento 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis / Artigos para presente e suvenires 
eStABeLeCiMento 
Casa Barbieri 
LoCAL De nASCiMento 
Araraquara, SP 
Ano De nASCiMento 
1922 

Nascimento em Araraquara. A origem da família e a fundação do 
comércio familiar. Os irmãos e a participação da família no 
comércio. O funcionamento da loja e como o empreendimento 
evoluiu. As viagens que realizava a trabalho e a equipe que 
trabalhava na loja. A relação com os clientes. As datas festivas 
passadas na loja. As brincadeiras de infância e os estudos. As 
ocasiões em que salvou diversas pessoas do afogamento. As 
ações comunitárias que realizou e as aspirações para o futuro.
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baixada santista
O módulo Baixada Santista do Projeto Memórias do 

Comércio ocorreu entre 2001 e 2002, depois das etapas 
realizadas em São Paulo. Araraquara e São Carlos. Com 
esses três módulos realizados já era possível vislumbrar a 
importante via de comunicação entre o Porto de Santos, a 
Capital e as fazendas do interior do Estado que vem desde 
o século XIX. O Porto era não só o local por onde chegavam 
os imigrantes que subiam a Serra do Mar em busca de uma 
nova vida, mas também o escoadouro de onde toneladas e 
toneladas de café, o ouro verde, seguiam para o exterior. 

Essa etapa contempla a região metropolitana da Baixada 
Santista, composta por nove cidades: Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente. A partir dos primeiros levantamentos 
efetuados pela equipe de pesquisa, constatou-se que a 
cidade de Santos sempre marcou o espaço regional como 
principal polo econômico, comercial e turístico em função 
de sua íntima relação com o Porto.  

Para definir o universo de entrevistados, foram adotados 
os seguintes critérios: localização, modalidades de comércio 
e ramo de atividade. No que se refere à localização a 
pesquisa centrou-se principalmente na cidade de Santos e 
se subdividiu nas regiões centro, orla, outros bairros e outras 
cidades. Optou-se por localizar pessoas com longa trajetória 
no comércio e também aquelas que tinham experiências 
recentes. 

Definidos os critérios, ao longo de um mês e meio os 
pesquisadores percorreram a cidade contatando possíveis 
entrevistados. A partir desse mapeamento, foram identificadas 
cerca de 150 pessoas, das quais 22 foram entrevistadas, 
sendo 21 sediadas em Santos e 1 na Praia Grande. 

raio x

entrevistas 22

cessões de direito 22

ano de execução 2001-02

produtos livro
 hot site 

exposição

nome do livro memórias do
 comércio da
 baixada santista

tiragem 2 mil exemplares

São histórias de vida que contam as origens do 
envolvimento das personagens com a atividade comercial e 
de serviços, os desafios colocados pelos empreendimentos 
em épocas de estabilidade ou de crise, a coexistência 
entre a vida familiar e a de negócios. Nessa etapa, tiveram 
lugar de destaque os ramos de atividades especificamente 
relacionados à atividade portuária, tais como fornecedor 
de navios, corretagem de café, exportação, importação e 
despachos aduaneiros. 

Essas histórias de vida, gravadas em vídeo e depois 
transcritas, constituíram a base para o desenvolvimento de 
três produtos: um livro, uma exposição e o Módulo “Baixada 
Santista” do site Memórias do Comércio, em que está sempre 
presente o azul da cor do mar.
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Alexandre Silva de Barros 
reGião DA CiDADe 
Zona Noroeste 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Supermercado Barros 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1970 

Infância na Zona Noroeste. Migração do pai para trabalhar no Porto. 
Início do trabalho como ajudante em feira. A compra da banca de 
secos e molhados. O trabalho junto com a mãe. Montagem de uma 
mercearia na rua da feira na Zona Noroeste. O comércio e a moradia 
no mesmo local. Descrição da infância. O trabalho na mercearia 
e o envolvimento aos poucos com o comércio. A abertura de 
uma filial. Transformação da mercearia em supermercado. A 
concorrência dos grandes supermercados. Faculdade e como 
conheceu a esposa em piquete na reitoria. Criação de associação 
voltada para pequenos supermercados. Desafios atuais. 

Álvaro Vieira da Cunha 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Corretagem 
eStABeLeCiMento 
Escritório de Corretagem de Café 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

Nascimento em São Paulo. Descrição do pai, que morava no 
Hotel Parque Balneário, quando solteiro. Descrição da casa 
de infância e dos vizinhos. Trabalho do pai como corretor de 
café desde 1902. Convivência com famílias de estrangeiros 
em Santos. Estudos em colégio inglês. Idas para São Paulo. 
Como conheceu a esposa no bonde. Ida para Santos para 
trabalhar com o irmão na empresa do pai. O comércio de café. 
papel do corretor de café em Santos. Crise do preço do café. 
Mercado atual e os tipos de café. A Bolsa de Café. Vida atual.

Alberto Weberman 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis e decoração 
eStABeLeCiMento 
Esplêndida Móveis e Decorações 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1939 

Infância em Santos. Lembranças da casa e do porão. Descrição 
do trabalho do pai, proprietário de lavanderia industrial para 
atendimento a navios. Saída do negócio e início como vendedor 
de máquinas de costura importadas. Primeira loja. Venda 
de bicicletas e eletrodomésticos por muitos anos. Início da 
venda de eletrodomésticos. Situação do comércio varejista 
em Santos. Perspectivas e dificuldades. O Porto de Santos e 
a cidade. As perspectivas com a nova pista da Imigrantes.
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Armênio Mendes 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem 
eStABeLeCiMento 
Complexo do Parque Balneário, Shoppings Miramar 
e Praiamar e Mendes Convention Center 
LoCAL De nASCiMento 
Leiria, Portugal  
Ano De nASCiMento 
1944 

Infância em Portugal. Descrição dos costumes tradicionais 
de uma aldeia portuguesa, mantidos até hoje por sua mãe. 
Vinda ao Brasil com 18 anos para escapar de serviço militar. 
Montagem da bicicletaria em Vicente de Carvalho com 
horário de atendimento da primeira balsa à última, por volta 
das 2 horas da manhã. A entrada no ramo da construção 
civil. Construção de prédios, shoppings e hotéis em Santos. 
Pprojeto atual: um grande centro de convenções. O turismo 
de negócios e a infraestrutura necessária para atrair mais 
turistas para a Baixada. Investimentos em Portugal.

Antonio Paulo Lapetina 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Fornecedora de Navios Paulo Fernandes 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1942 

Infância na Vila Belmiro junto ao campo do Santos. Dificuldades 
da época em que teve paralisia infantil. A dedicação de diretora 
da escola, que ministrava aulas em sua casa. Lembranças 
da casa da avó. Mudança da Vila Belmiro. Trabalho como 
despachante, recolhimento de impostos e guias. O trabalho de 
fornecimento a navios: pedidos especiais e comunicação com 
clientes. Descrição dos serviços com atendimento 24 horas.  

Beatriz de Freitas Leão Pereira 
reGião DA CiDADe 
Morro de São Bento 
MoDALiDADe 
Ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Cama, mesa e banho 
eStABeLeCiMento 
Bordados da Ilha da Madeira 
LoCAL De nASCiMento 
Ilha da Madeira, Funchal, freguesia
de São Martim, Portugal  
Ano De nASCiMento 
1924 

Lembranças da infância em Portugal, na Ilha da Madeira. As lições 
de bordados. Os namorados e o casamento com um marceneiro. 
Vinda para o Brasil e a viagem de navio na segunda classe. O 
trabalho de bordados para fábricas de enxoval. O emprego do 
marido no porto e a contrução da casa no Morro São Bento. Vista 
de Santos. Trabalho como revendedora da Avon. A morte do 
marido. As fontes de sobrevivência: a aposentadoria do marido, 
as vendas da Avon e a confecção de bordados. Viagem para 
Portugal e a visita às irmãs. A volta para o Brasil onde tem os 
filhos e netos. Montagem de equipe de bordadeiras do Morro.

Carlos Pierin 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos esportivos 
eStABeLeCiMento 
Pap’s Sport 
LoCAL De nASCiMento 
Lapa, PR 
Ano De nASCiMento 
1934 

Infância em Lapa Paraná. Trabalho com o pai na lavoura. Cotidiano 
na mercearia do pai. Trabalho de construção da estrada para 
Curitiba. Início do profissionalismo como goleiro. Vinda para o 
Santos Futebol Clube. Jogos memoráveis. Abertura do lava-rápido. 
Montagem do Pap’s. Cotidiano nas lojas. Sistema de vendas. 

Cícero Bueno Brandão 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Companhia Tamoyo de Armazéns Gerais 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1939 

Nascimento em São Paulo e infância em Santos. Criação 
militar. Curso de Engenharia Química e especialização em 
Saneamento. Primeiro trabalho em São Paulo. Transferência 
para a Empresa de Saneamento de Santos, onde realiza obra 
de emissário, redes de esgoto. O desenvolvimento da cidade. 
Os clubes de Santos. Ida aos EUA e estágio em empresa 
importadora de café. Trabalho com exportadora de café. Com 
a morte do sogro, assume a Armazéns Gerais Tamoyo.
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Hélio Cesário Cardoso 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Eletrodomésticos 
eStABeLeCiMento 
Discopa. Domus e Denovo 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1932 

Descrição dos pais. Pai português, mãe empregada doméstica. 
Estudos de Contabilidade e trabalho em banco. Organizou 
a carteira de cobrança da empresa Discopa. Fala de vários 
produtos, em especial eletrodomésticos. A indústria brasileira 
e a evolução de costumes e de tecnologia. A montagem das 
lojas Domus para ele tocar. Venda das lojas Domus para a 
Casas Bahia. Abertura de sua primeira loja, a Denovo. Descrição 
de vitrines e estratégias de marketing. O comerciante em 
analogia ao surfista esperando a onda. Considerações sobre 
o centro da cidade e outras áreas em desenvolvimento. 

Eduardo Hayden Carvalhaes 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Corretagem 
eStABeLeCiMento 
Escritório Carvalhaes de Exportação de Café 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1925 

Infância em Santos. Casa da família e casa da avó. Praia. Clube de 
Pesca. Curso de Engenharia em São Paulo. Opção para o trabalho 
no comércio de café. Primeiro emprego com familiares. Os dois 
anos de aprendizado: da florada do café até a bebida. Primeiros 
tempos. Especulações na Bolsa de Café. Classificação do café. 
Relacionamento com clientes. Regiões produtoras. Mercado 
internacional. Café gourmet. Trabalho atual com os três filhos. 

Henrietta Kabbach Weatherby 
reGião DA CiDADe 
Orla  
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Bazar, armarinho e miudezas em geral 
eStABeLeCiMento 
Original Magazine 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1924 

Infância em Santos com muitos irmãos. Descrição do pai, 
proprietário de loja de meias, no centro. Passeios com a família 
para praias diversas. O Clube do Piquenique. A montagem da 
loja de armarinhos no Gonzaga, uma das pioneiras. A escola 
e a dedicação da diretora. A escola de corte e costura na casa 
do pai. Casamento. Montagem de ateliê de alta costura em 
São Carlos. Volta para Santos. O trabalho na loja do pai. O 
relacionamento com a clientela e a organização de estoque. A 
clientela atual. Trabalho em família: filha e irmão no mesmo ramo. 

José Augusto Viana Neto 
reGião DA CiDADe 
Praia Grande 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Imóveis 
eStABeLeCiMento 
Imobiliária Augusto Viana 
LoCAL De nASCiMento 
Patrocínio Paulista, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

Infância em Patrocínio Paulista. Sorveteria do pai. Descrições 
da vida rural sem tecnologia. Mudança para São Paulo. Trabalho 
na oficina mecânica do pai. Posto de gasolina. Mudança 
da família para Praia Grande. Sorveteria e dificuldades. 
Desenvolvimento da Praia Grande. Mercado Imobiliário. 
Despoluição da praia. Retirada dos ônibus de turistas. 
Maiores perspectivas com a nova pista da Imigrantes. 

José Gileno do Nascimento 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Restaurante Almeida 
LoCAL De nASCiMento 
Campo do Brito, SE 
Ano De nASCiMento 
1944 

Infância em Campo de Brito. Brincadeiras e festas típicas. 
Viagem de pau de arara para Santos. Primeiro trabalho 
em restaurante, entrada no Restaurante Almeida. 
Mudanças de donos do restaurante. Pratos mais pedidos, 
convivência com os clientes e rotinas de trabalho.
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Luiz Carlos Leite Vallejo 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
L. Vallejo e Cia. Ltda. 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1944 

Infância em Santos e lembranças da loja do avô. Os cheiros das 
especiarias. Importação de telhas e azulejos. O pai, importador 
de cristais da Tchecoslováquia O baque com a proibição das 
importações. A importação de bebidas nos anos 90, grande 
mercado. A preservação do interior da loja. O trabalho do porto e 
das taxas de importação. A juventude em São Paulo, e o atentado 
a bomba ao consulado dos EUA. Vinhos e hábitos dos brasileiros. 

José Israel 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Joias, relógios e bijuterias 
eStABeLeCiMento 
Paulista Joias e Relógios 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1928 

Infância no Bom Retiro, São Paulo. Início do trabalho ainda 
jovem em indústria de bolsas. A difícil relação difícil com o pai. 
Casamento e mudança para a casa da sogra. Ida para Santos 
em 1951. A abertura de uma importadora de relógios, loja filial 
da do irmão. Montagem da Paulista Joias e Relógios, em 1956. 
Desapropriação de quarteirão no centro de Santos. Militância 
comunista em Santos durante a revolução. Loja no Gonzaga. 
Trabalho como representante exclusivo na Baixada Santista 
da Rolex e Omega. A melhor venda: um diamante. O trabalho 
em família prossegue com gemas e montagem de joias.

Mamhmdus Hassan 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Chá-Mate do Paraná 
LoCAL De nASCiMento 
São Manoel, SP 
Ano De nASCiMento 
1922 

Infância em São Manuel. Primeiro emprego, bastante jovem, 
embarcado de navio de Companhia Grega. Descrição da 
guerra, quando navios comerciais pararam de circular, e luta 
como mercenário. Volta ao Brasil e vai para Paranaguá, donde 
vem seu apelido. Começa a vender mate. Viaja para o Rio de 
Janeiro, mas para em Santos. Tem ponto de venda na praia 
junto ao canal 3. Os políticos e famosos que frequentam 
o local. Afirma que algumas melhorias na cidade são sua 
iniciativa, como os chuveiros e os jardins das praias. 

Manuel Rodrigues Matheus 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Secos e molhados 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Avícola Brasil, Mercearia Feira do Povo 
LoCAL De nASCiMento 
Limeira, SP 
Ano De nASCiMento 
1929 

Infância em Limeira. Primeiros trabalhos como balconista, 
na indústria de calçados e como mecânico. Mudança para 
Santos em 1954. Atividades da nona do mercado com 
peixes e aves. Montagem da distribuidora de aves com o 
irmão. Fornecimento para navios, pensões e mercearias. 
Vinda dos supermercados. Encerramento das atividades em 
1980. Compra da antiga Mercearia de Secos e Molhados, 
onde se vende de tudo um poco. Os clientes antigos 
e o sistema de caderneta. Trabalhos filantrópicos. 

Ramon Luis Poglete Contardo 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Serviço 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem 
eStABeLeCiMento 
Hotel Atlântico 
LoCAL De nASCiMento 
Santiago, Chile 
Ano De nASCiMento 
1956 

Infância no Chile. A Faculdade de Egenharia Eletrônica e a 
revolução. A fuga com amigos para o Brasil. Primeiros tempos 
de exílio em São Paulo e a dificuldade de emprego por não 
ter documentos. Trabalho em hotel e outras oportunidades. 
Convite para a gerência do Hotel Atlântico, em Santos, em 
1979. Descrição da trajetória do hotel e de histórias de 
clientes. A administração do hotel. O casamento com uma 
brasileira. O filho, jogador do juvenil do Santos Futebol Clube.
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Waldely Soares Chioro Rezende 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Boutiques Raony e Yasmin 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1959 

Infância em Santos, no centro da cidade. A loja do avô 
de produtos para dentistas. As sorveterias e confeitarias. 
Brincadeiras de vendinha com os primos. A atuação no 
movimento Bandeirantes. A faculdade de jornalismo. A perda 
precoce do pai. Primeiros trabalhos para ajudar a mãe. A venda 
de bijuterias para as amigas. A atividade de “”sacoleira”” e as 
vendas em casa. A abertura de loja em galeria no Gonzaga 
e outra em shopping. Como o marido perdeu o emprego e 
tornou-se seu sócio. Horário de atendimento personalizado.

Venerando Rodrigues Quinhones 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Ao Chopp do Gonzaga 
LoCAL De nASCiMento 
Oviedo, Astúrias, Espanha 
Ano De nASCiMento 
1915 

Vinda da Espanha aos dez anos, fugindo da guerra. Primeiro 
trabalho com 15 anos em restaurantes. Trabalho em escritório 
e estudos à noite. Casamento e lua de mel com os pais. Bar 
Santa Mônica e Restaurante Capri. Restaurante ao Chopp 
Gonzaga. Comércio antigo e o porto. Descrição do balcão com 
banqueta. O segredo do molho para churrasco. Trabalho ao lado 
do filho e as entregas em domiílcio. Os cinemas em Santos.

Waldemar Martins Fontes 
reGião DA CiDADe 
Orla 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Livraria Martins Fontes 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1935 

Infância em Santos. As mercearias antigas, o centro da 
cidade e o bonde. Trabalho como funcionário público desde 
os 12 anos. Descrição do irmão, que era vendedor de livros, 
mascate. Abertura da livraria com os irmãos no Gonzaga. 
A importação de livros de Portugal e de língua inglesa. A 
estruturação da distribuidora de livros em São Paulo. A 
montagem da Editora Martins Fontes. Os livros mais vendidos. 
A introdução da venda pela internet, com ajuda do filho. 

Walter Geraigire 
reGião DA CiDADe 
Orla / Baixada / Centro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Drogaria Iporanga 
LoCAL De nASCiMento 
Cafelândia, SP 
Ano De nASCiMento 
1945 

Infância no interior. Sonho de cursar Medicina e a realidade 
do trabalho para ajudar no sustento da casa. Ida para Santos, 
onde estuda Química Industrial. Trabalho com química 
industrial em Cubatão. Trabalho como representante 
de laboratórios farmacêuticos. Casamento e compra da 
primeira farmácia. os primeiros anos de trabalho no ramo. 
Desenvolvimento de sistema de controle visual de estoque. 
Compra do segundo ponto. Instalação da rede de farmácias 
na Baixada. O sistema de treinamento e o chamado “cliente 
fantasma”. Continuidade do negócio com os filhos.
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vale do paraíba
O Projeto Memórias do Comércio chegou ao Vale 

do Paraíba em 2003, quando o projeto estava prestes a 
completar dez anos. Mais uma vez, optou-se pelo registro 
da trajetória de pessoas que têm seu dia a dia tomado pela 
prática e  pela arte do comércio.

O mapeamento para as entrevistas de história de vida 
levantou 50 nomes entre as cidades de Taubaté, São José 
dos Campos e algumas cidades menores, porém não 
menos importantes. Vinte e cinco personagens gravaram 
suas narrativas e contribuíram para divulgar o vigor das 
memórias do comércio nessa região do Estado de São 
Paulo. 

Optamos por contar a história do comércio e das cidades 
do Vale do Paraíba a partir de sua marca mais característica: 
seu papel de interligação entre as duas mais importantes 
capitais brasileiras. Pois desde os tempos coloniais, o Vale 
do Paraíba já constituía como uma extensão natural entre 
Rio de Janeiro, onde estava a corte e, portanto, o poder, e 
São Paulo, cidade que mais cresceria no século XX. Dessa 
maneira, o Vale configurou-se como rota fundamental na 
abertura de caminhos para circulação de mercadorias: 
primeiro no lombo das mulas, depois nos trilhos das 
ferrovias e, finalmente, no asfalto das autoestradas.  Assim 
os parâmetros para a estruturação do projeto e de seus 
produtos enfocou as três rotas pelas quais chegavam e 
saíam as mercadorias do vale: a rotas dos tropeiros, a rota 
das ferrovias e a rota das rodovias.

A rota dos tropeiros destaca a importância da ligação 
entre as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e, mais 
tarde, com Minas Gerais. Aí estão representadas as cidades 
de Paraibuna, Guaratinguetá e Bananal.

raio x

entrevistas 25

cessões de direito 25

ano de execução 2003

produtos livro
 hot site 

exposição

nome do livro memórias do
 comércio do
 vale do paraíba

tiragem mil exemplares

Já a rota das ferrovias dá destaque às transformações 
econômicas e sociais que a chegada da estrada de ferro 
trouxe para a região através da produção cafeeira do século 
XIX. Caçapava, Jacareí e o distrito de Quiririm demonstram 
essa evolução no Vale do Paraíba.

Por fim, a rota das rodovias, em pleno século XX, 
traz a presença das cidades que sofreram o impacto da 
inauguração da Rodovia Presidente Dutra e a chegada da era 
industrial. Aqui estão, além de Lorena e Pindamonhangaba, 
as cidades de Taubaté e São José dos Campos, que, além de 
serem as maiores cidades da região na atualidade, também 
concentram polos de indústria e de serviços.

A pesquisa também levantou o histórico de 34 cidades 
da região, com destaque para aquelas que representam, de 
forma mais significativa, a evolução do comércio no Vale 
do Paraíba. Foram produzidos um livro, um hot site e uma 
exposição itinerante.
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Antonio Ruiz Vilanova 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Vidros para veículos 
eStABeLeCiMento 
Auto Vitrais Ruiz 
LoCAL De nASCiMento 
São João da Boa Vista, SP 
Ano De nASCiMento 
1932 

Nascimento em São João da Boa Vista e mudança para 
Guararema. Origem dos pais, imigrantes da Andaluzia. Infância 
e trabalho na zona rural. Atividades rurais dos pais e dos 
avós. Mudança para São José dos Campos e trabalho na Casa 
Diamante. Trabalho em posto de gasolina e aprendizado 
em funilaria e pintura. Descrição dos primeiros tempos da 
Rodovia Presidente Dutra. Casamento e família. Mudança de 
especialidade: de funilaria para carroceria e vidro. O comércio 
de vidros. Atividades atuais. Avaliação do comércio.

Antonio Carlos Peneluppi 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Ferramentas e ferragens 
eStABeLeCiMento 
Casa São José  
LoCAL De nASCiMento 
São José dos Campos, SP 
Ano De nASCiMento 
1943 

Infância em São José dos Campos. A casa em que morou e 
os primeiros estudos. Descrição da cidade e dos meios de 
transporte. A família e o comércio. Descrição detalhada da 
Casa São José e do comércio de secos e molhados. Entrada 
no comércio em 1962. Formas de pagamento da época e a 
chegada do shopping. Educação. Chegada do ITA e do CTA. 
Casamento. As transformações na cidade. Mudanças no ramo 
de comércio de secos e molhados para material de construção.

Carlos Marcelo Cezar 
CiDADe 
Pindamonhangaba 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Informática 
eStABeLeCiMento 
Portal Pindavale 
LoCAL De nASCiMento 
Pindamonhangaba, SP 
Ano De nASCiMento 
1966 

Infância em Pindamonhangaba. Descrição da moradia e do comércio 
do pai. Histórias e memórias do comércio da família, desde o avô. O 
Mercado Municipal. Viagem para o Rio de Janeiro. Descrição do tempo 
de escola em período militar. O gosto pelos esportes na juventude e 
os carnavais antigos. Casamento e ingresso no Corpo de Bombeiros. 
Descrição do trabalho. Saída do Corpo de Bombeiros, trabalho 
com o pai e início do Portal Pindavale. Descrição e comparação 
dos trabalhos exercidos. Descrição de Pindamonhangaba. O 
trabalho atual de DJ e a relação com a música. O Portal Pindavale 
e a relação com o comércio local. Filosofias de comércio.

Dan Guinsburg  
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis / Gás liquefeito de petróleo 
eStABeLeCiMento 
GEÓ Móveis / Comercial de Gás Taubaté Ltda. 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1958 

História da família, vinda da Polônia após a Segunda Guerra Mundial 
e sua adaptação em Taubaté. A cidade, a casa em que moravam e 
a loja dentro da casa. Descrição dos pais e do casamento. O início 
da GEÓ Móveis. Infância e juventude em Taubaté. Viagens para a 
praia. Participação do pai nas entidades ligadas ao comércio e a 
inauguração do Sesc em Taubaté. Primeiros anos de trabalho e 
conciliação com os estudos. Os tempos de juventude e a rixa com 
as cidades vizinhas. Faculdade no Rio de Janeiro e os primeiros 
trabalhos com computadores na década de 80. Volta para Taubaté e 
para os negócios da família. Casamento e filhos. Lições de comércio.

Dirce Saloni Pires 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Farmácia Saloni 
LoCAL De nASCiMento 
São José dos Campos 
Ano De nASCiMento 
1924 

“A família de origem italiana. Migração do pai de Bragança Paulista 
para São José dos Campos, em busca de trabalho. Infância em 
São José dos Campos. Descrição detalhada da cidade em sua 
fase sanatorial. Estudos. O comércio de São José dos Campos 
e os meios de transporte. Juventude e as “”dicas” de educação. 
A Casa Diamante. As idas para o litoral, a estrada velha Rio-
São Paulo e a construção da Dutra. As formas de pagamento 
antigas. Namoro, casamento e filhos. Descrição do comércio 
de São José dos Campos. Atividades da Terceira Idade.”
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Fábio Augusto Vieira de Almeida 
CiDADe 
Bananal 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem 
eStABeLeCiMento 
Fazenda Boa Vista 
LoCAL De nASCiMento 
Cachoeira Paulista, SP 
Ano De nASCiMento 
1969 

Identificação e descrição da família de origem portuguesa. 
A cidade de Bananal e as atividades do avô e bisavô paterno, 
como criadores de gado de leite. Descrição da família e das 
atividades relacionadas à fazenda. As atividades da infância 
na fazenda. Transformação da sede da fazenda em hotel. A 
cidade de Bananal e os estudos. Histórias da infância e da 
adolescência. O lazer: cinema, clube e teatro. Adolescência 
e a convivência com o pai. Descrição do comércio e os 
aprendizados com a avó. Curso superior e os desafios nos 
negócios. Dificuldades da hotelaria. Família. Lições de comércio.

Elza Sebe Tonzar 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Tecidos e fios / Materiais de construção 
eStABeLeCiMento 
Casa Sebe, Depósito Nilo Abrahão 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

A casa da infância e a família em Taubaté. Descrição da Casa Sebe 
e dos seus clientes, na maioria, tropeiros. Imigrantes na região. 
Descrição do comércio do pai em Taubaté. Os meios de transporte 
para São Paulo. A divisão de trabalho entre os pais. A Segunda Guerra 
Mundial e a ida do pai para São Paulo. Os estudos como interna no 
Colégio Bom Conselho. As cidades de Guaratinguetá, Taubaté e 
Aparecida do Norte. A juventude, os namoros escondidos e os locais 
de passeio. O curso de Contabilidade e a ajuda nos negócios do pai. 
Namoro, casamento e retorno para Taubaté. Abertura do Depósito 
Nilo, nome do marido. Lições de comércio. Família e vida atual.

Francisco Adilson Natali 
CiDADe 
Caçapava 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Eletrodomésticos 
eStABeLeCiMento 
Eletrolar 
LoCAL De nASCiMento 
Caçapava, SP 
Ano De nASCiMento 
1939 

Identificação e descrição da família, imigrantes italianos. Estudos 
em Caçapava e em Lorena. Lembranças de infância na cidade 
natal e em Caraguatatuba. Os meios de transporte. A fundação 
da Casa Mascote. A turma de juventude e os estudos em colégio 
interno em Lorena. Dia a dia do trabalho com o pai. Meios de 
transporte da região e descrição de Caçapava. Descrição da 
loja, dos produtos, da contabilidade. Expansão dos negócios e o 
Vale do Paraíba. Os anos 60, a explosão dos eletrodomésticos. 
As outras atividades do pai. Casamento, família e avaliação. 

Galina Bespaloff 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Joias, relógios e bijuterias 
eStABeLeCiMento 
Joalheria Bespaloff 
LoCAL De nASCiMento 
Harbin, Manchúria 
Ano De nASCiMento 
1940 

Identificação. A família, de origem russa na Manchúria. 
Ida dos parentes para a China após a Revolução de 1917. 
Descrição detalhada do cotidiano na China. As dificuldades 
e os preparativos para imigrar para o Brasil. A Hospedaria dos 
Imigrantes. A vida no Brasil e os primeiros trabalhos. Namoro, 
casamento e ida para Rio de Janeiro. Mudança para Taubaté e a 
diferença de costumes. O comércio de Taubaté e a loja Ponto 
Azul. Separação e a compra da loja de joias do antigo marido. 
O mercado de joias, as formas de pagamento e as pedras 
preciosas. Família. Considerações sobre o comércio da região.

Guilhermina Maria Rocco Vilela Leite 
CiDADe 
Guaratinguetá 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Joias, relógios e bijuterias 
eStABeLeCiMento 
Casa Rocco 
LoCAL De nASCiMento 
Guaratinguetá, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Identificação. A família de origem italiana e a vinda para o Vale 
do Paraíba. Os meios de transporte usados entre as cidades. 
Descrição das moradias e as cenas da infância. Família, educação 
e namoro. Descrição de Guaratinguetá e os bailes da juventude. A 
cidade de antigamente e o comércio de tropeiros. O casamento, 
a lua de mel e o marido. A Casa Rocco, especializada em 
relógios e joias. Os vendedores e os funcionários. As formas 
de pagamento e os clientes do Vale do Paraíba. As mudanças 
no comércio e a decoração interna da loja. A clientela, novos 
produtos e relacionamento com os clientes. Família.
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Jesse Antonio do Nascimento 
CiDADe 
Jacareí 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo de atividade 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Sorveteria Leal / Lanchonete Xodó 
LoCAL De nASCiMento 
Jacareí, SP 
Ano De nASCiMento 
1948 

Identificação e descrição da família. A Sorveteria Leal, de 
propriedade da família. Descrição de Jacareí. Moradia, família e 
estudos em colégio interno. O cotidiano no internato em Lorena. 
Volta para Jacareí e casamento. A montagem da sorveteria, os 
segredos para fazer um bom sorvete. Casamento e montagem do 
próprio negócio. Compra e venda de lanchonete, sorveteria e bar. 
A volta para a sorveteria da família. Descrição de Jacareí. A família e 
as viagens para cidades do Vale. O comércio e a cidade de Jacareí.

Hans Otto Taube 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Entretenimento 
eStABeLeCiMento 
Plaza Mall 
LoCAL De nASCiMento 
Braunscheweig, Alemanha 
Ano De nASCiMento 
1942 

Identificação e descrição da família, de origem alemã. A 
imigração para o Brasil: viagem e desafios de adaptação. O 
Vale do Paraíba nessa época. As brincadeiras de infância. 
Taubaté e a Via Dutra. Diferença entre costumes brasileiros e 
alemães. A família. Estudos superiores e primeiros trabalhos. 
O comércio de Taubaté e de São José dos Campos. Atividades 
como professor e período na Alemanha. Trabalho no Rio 
de Janeiro e retorno para Taubaté. Casamento, esposa e 
filhos. Descrição dos trabalhos já exercidos. A construção do 
Plaza Mall e a atuação no comércio. Lições de comércio.

José Benedito da Silva 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Feira 
rAMo De AtiviDADe 
Antiguidades 
eStABeLeCiMento 
Feira da Breganha 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

Identificação e descrição da época em que morou em São Paulo, 
com a mãe e o padrasto. Infância em São Paulo e mudança 
para Taubaté. O primeiro trabalho e os tempos de juventude. 
O trabalho da mãe, as brigas de família e os primeiros contatos 
com a Feira da Breganha. Descrição minuciosa da feira. O 
relacionamento com os clientes e o comércio de antiguidades. 
Casamento, lazer e moradias. As mudanças da Feira da Breganha. 
Os meios de transporte. Perfil da clientela e a conciliação entre os 
afazeres da feira e de pedreiro.  Descrição de Taubaté. Avaliação 
da Feira da Breganha e do comércio em geral. 

José Elhage 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos esportivos 
eStABeLeCiMento 
Casa Confiança 
LoCAL De nASCiMento 
Rio de Janeiro, RJ 
Ano De nASCiMento 
1921 

Identificação. Os pais, comerciantes no Rio de Janeiro. Ida para 
São José dos Campos. Infância. A imigração libanesa. Descrição 
da cidade. A juventude e o relacionamento com os primos. Meios 
de transporte e as cidades do litoral. Início da vida profissional. A 
clientela, o trabalho em família e o bom atendimento ao balcão. 
Descrição do cotidiano da loja e de como assumiu o negócio. 
Casamento. As entidades de classe e relacionamento com os 
funcionários. Avaliação da cidade e do comércio. As formas 
de pagamento. Seu perfil como consumidor. Avaliação de sua 
trajetória de vida e das lições de comércio. 

José Indiani 
CiDADe 
Quiririm  
MoDALiDADe 
Consumidor 
 
 
 
 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1931 

Identificação e descrição da família, de origem italiana. A 
família e a Segunda Guerra Mundial. Descrição do bairro do 
Quiririm. A fábrica de corda da família. Tempos de juventude 
e de escola. Os meios de transporte e o impacto com a 
Segunda Guerra. Namoro e o relacionamento com o sogro. 
Casamento e mudanças de atividade profissional. O comércio 
de Taubaté e de Quiririm. As viagens para Aparecida do Norte 
e as traquinagens da infância. O Vale do Paraíba, suas cidades 
e Quiririm. Família e considerações sobre a trajetória de vida.
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Lauro Gilberto Pereira 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Mercado Municipal 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Mercearia Aurora 
LoCAL De nASCiMento 
Monteiro Lobato, SP 
Ano De nASCiMento 
1936 

Identificação e descrição da família. Estudos, cotidiano da casa e 
da família e histórias da infância. A mercearia do pai: Bar Quinze. 
Trabalho no Mercado Municipal. O transporte de produtos e 
os açougues. Conciliação entre trabalho e as atividades da 
juventude. A casa Diamante, de São José dos Campos. Descrição 
dos armazéns, seus produtos e formas de venda. As cidades 
do litoral. Descrição do mercado. São José dos Campos e a 
Via Dutra. A revolução dos supermercados. O tempo do Tiro 
de Guerra, casamento e atividades de lazer. Relacionamento 
com os pais e comércio. A família e sua trajetória de vida.

Jurdina Aurichio Rojas 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de fábrica 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de cama, mesa e banho 
eStABeLeCiMento 
Tecelagem Parahyba 
LoCAL De nASCiMento 
Monteiro Lobato, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Identificação. A família e a ida para São José dos Campos. 
Diferenças entre a educação de meninos e meninas. 
Descrição do pai que ficara em Monteiro Lobato. O primeiro 
e único emprego na Tecelagem Parahyba. O comércio em 
São José dos Campos e descrição detalhada do trabalho. 
Os momentos de lazer, namoro e casamento. O dia a dia 
de trabalho e a loja de fábrica da tecelagem. O trabalho nas 
fazendas da tecelagem e o registro dos trabalhadores rurais. 
O relacionamento com a família, vida atual e avaliação da 
sua trajetória de vida. Avaliação e anedotas do trabalho. 

Luiz Fernando Moreira 
CiDADe 
Pindamonhangaba 
MoDALiDADe 
Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Portal 27 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1949 

Identificação. Descrição da família e do avô, de origem libanesa. 
Infância em Taubaté, descrição da casa e dos tempos de escola. 
A Casa Taubaté. Trabalho na Cerealista Moreira e descrição 
de outras lojas da época. O comércio do Vale do Paraíba. A 
performance das lojas e as crises econômicas. A faculdade, 
os primeiros empregos e a sociedade com uma namorada. A 
esposa e a montagem da loja de moda jovem. O comércio do 
Vale. A expansão de suas lojas. Perfil do público nas diferentes 
lojas, os vendedores e o relacionamento com os clientes. 
Família. As entidades de classe e o comércio em geral.

Nilson Ramos Almada 
CiDADe 
Lorena 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Brinquedos 
eStABeLeCiMento 
Juju Brinquedos 
LoCAL De nASCiMento 
Bananal 
Ano De nASCiMento 
1948 

Identificação e descrição dos pais. Ida para Lorena. Os tempos 
de infância e juventude. As idas para São Paulo. O primeiro 
trabalho na fábrica de explosivos. O Vale do Paraíba e descrição 
de Lorena. Ingresso no comércio e demais atividades. As cidades 
do Vale. A venda de biscoitos. As lojas de Lorena. A montagem 
de negócios próprios e o serviço de representante comercial. 
Descrição do comércio de Lorena e das entidades de classe. 
A loja atual e mudanças de produtos que vende. O ramo de 
brinquedos e a clientela. Formas de pagamento e promoções. 
Casamento, família e costumes. A trajetória no comércio.

Odil Danelli 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Indústria de Calçados Escolástico 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1930 

Identificação e descrição da família. A infância: casas, família 
e a cidade. O avô, sapateiro, e o início do ofício. A Escola de 
Comércio. A família e o lazer. Descrição de Taubaté. O trabalho 
como sapateiro e a fabricação de sandálias. A prática de 
esportes e o lazer. O comércio voltado para a zona rural. O 
perfil dos clientes de calçados e as estratégias de venda. A 
ampliação da loja, os tempos de inflação e a rede de lojas. 
As formas de pagamento. Relação com o comércio, vida 
atual e família. Evolução do comércio. Casamento e vida 
familiar. Sonhos e considerações sobre a trajetória de vida. 
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Sebastião Faria Pedroza 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Western Vale Country 
LoCAL De nASCiMento 
Itajubá, MG 
Ano De nASCiMento 
1978 

Identificação. Detalhes do nascimento e dos ascendentes. 
Descrição da infância na fazenda e de momentos de lazer. O 
trabalho na fazenda. Estudos e mudança para São José dos 
Campos. Dificuldades de adaptação e os amigos de juventude. 
Início das viagens para participar de rodeios, os desafios da 
profissão e a vida de tropeiro. A Casa São Jorge. Trabalho com 
moda country em Taubaté. Trabalho e estudos. O trabalho com 
roupa western, em shopping e a clientela. Os desafios do comércio. 
A moda country norte-americana e a brasileira. Descrição de 
São José dos Campos. Considerações sobre o comércio. 

Romeu Silva 
CiDADe 
Taubaté  
MoDALiDADe 
Secos e molhados 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas  
eStABeLeCiMento 
Casa Philadelpho 
LoCAL De nASCiMento 
Taubaté, SP 
Ano De nASCiMento 
1927 

Identificação e descrição dos pais. Descrição da atividade do pai, 
comerciante. Início do trabalho com o pai na Casa Philadelpho. 
Descrição detalhada do comércio de atacado na região e 
sua decadência com a vinda dos grandes supermercados. A 
cidade de Taubaté. A Escola de Comércio e os momentos de 
lazer em Taubaté. Namoro e casamento. Descrição da morte 
do pai e como assumiu a loja. A história da loja. Os meios de 
transporte. A Segunda Guerra Mundial e o impacto nos produtos 
comercializados. Cotidiano atual e relacionamento com a família.

Sérgio Adelchi Bonádio Weiss 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de fábrica 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos Cerâmicos 
eStABeLeCiMento 
Cerâmica Weiss 
LoCAL De nASCiMento 
São José dos Campos, SP 
Ano De nASCiMento 
1928 

Identificação. Descrição da família, de imigrantes italianos e 
austríacos. História da Cerâmica Weiss e da Fábrica de Louças 
Bonádio. Os meios de transporte. Descrição de São José dos 
Campos e os de sanatórios para tuberculosos. Os tempos de 
escola e as principais atividades de lazer. As cidades do litoral. 
O gosto pelo piano e o Tênis Clube. Os meios de transporte e 
as idas para outras cidades. Descrição do comércio de São José 
dos Campos. Os imigrantes da região. O gosto pela fotografia. 
Casamento e formação da família. Avaliação da trajetória de vida.

Sílvia Regina Martins de Oliveira 
CiDADe 
São José dos Campos 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
A Vaidosa 
LoCAL De nASCiMento 
São José dos Campos 
Ano De nASCiMento 
1940 

Identificação e descrição dos pais. Moradia e infância em São 
José dos Campos. Descrição da família. Os tempos de escola 
em colégio interno. O comércio de São José dos Campos.  
Namoro e casamento. A moda jovem da época e os shows de 
música. A evolução do comércio com a estruturação do ITA e 
o funcionamento da Via Dutra. Descrição pormenorizada da 
loja Vaidosa, os desfiles de moda, a clientela e as formas de 
pagamento. O advento dos shoppings e a sua relação com o 
comércio. A família: filhos e netos. Avaliação do comércio.

Terezinha Stabile 
CiDADe 
Paraibuna 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Pastel do Manezinho 
LoCAL De nASCiMento 
Paraibuna, SP 
Ano De nASCiMento 
1947 

Identificação. Descrição da família, que já trabalhava com 
comércio de “quitandas”: sequilhos, bolinhos, pasteizinhos. 
Descrição de Paraibuna em sua infância. As divisões de 
tarefas entre meninos e meninas. Descrição do “afogado”, 
cozido de carne e do pastel do Manezinho. Os clientes 
do pastel do Manezinho, seu pai. Os segredos do pastel 
do Manezinho. Descrição do período escolar, dos meios 
de transporte e dos bailinhos da juventude. Namoro e 
casamento. Atuação como professora. O Vale do Paraíba 
na atualidade. Relação e avaliação do comércio.
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campinas
Este módulo do Projeto Memórias do Comércio foi 

desenvolvido ao longo do ano de 2009 e contemplou a 
Região Metropolitana de Campinas, constituída por 19 
cidades. Essa região, que tem seus marcos fundadores na 
ocupação das verdes campinas entre as vilas de Jundiaí e 
Mogi Mirim, no início do século XVIII, constituía a chamada 
porta do sertão. Nesse local de parada das tropas que 
seguiam os caminhos dos Goiases, praticavam-se não só 
as primeiras trocas comerciais, mas também as primeiras 
tratativas de hospitalidade.

Por conta da grande importância que o município de 
Campinas exercia frente à região metropolitana, optou-se 
por contar a história do desenvolvimento do comércio a 
partir do centro histórico da cidade e de sua expansão para 
os bairros. Dessa maneira, foram entrevistados comerciantes 
e comerciários do centro da cidade, dos bairros próximos ao 
centro e também dos longínquos, mas importantes distritos 
de Barão Geraldo e Joaquim Egídio.

Um aspecto que não deixou de estar presente nesse 
módulo foram as vocações campineiras. Vocação para a 
cultura e a ciência, que vem desde Carlos Gomes e Hercules 
Florence; e vocação para a hospedagem e o entretenimento, 
que vem desde os tempos de pouso de tropas. Por conta 
disso, foram entrevistados comerciantes e prestadores de 
serviços voltados para a hotelaria, o artesanato, o lazer e o 
entretenimento.

Pesquisas iconográficas, documentais e textuais foram 
realizadas em arquivos públicos e particulares durante oito 
meses. O levantamento de nomes para serem entrevistados, 
identificou cerca de cem comerciantes e comerciários, a 
partir de parâmetros como localização do comércio, ramos 

entrevistas 43

cessões de direito 43

ano de execução 2009

produtos livro
 hot site 

exposição

nome do livro campinas de
 muitos caminhos:
 memórias do
 comércio de campinas
 
tiragem 2 mil exemplares

de atividades e tempo de atuação no setor. Desses cem 
comerciantes, foram registradas 43 narrativas daqueles que 
vivenciam o comércio no seu dia a dia.

Mas a dimensão da região metropolitana de Campinas, 
criada no ano de 2000, trouxe outra questão: a de que as 
cidades que a compõem são tão importantes como a sede da 
região. Por conta disso, foi realizado levantamento histórico 
das 19 cidades que compõem essa região metropolitana 
e que ajudam a entender a dinâmica do desenvolvimento 
comercial da região, tendo Campinas como centro de 
referência. 

Todo o material compilado foi disponibilizado em um 
hot site e também em livro e exposição itinerante. Neles 
podemos vislumbrar a evolução de Campinas, de pouso 
de tropas a metrópole regional, com diversas vocações: 
comercial, industrial, de serviços, mas sempre voltada para a 
pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico devido 
à grande concentração de colégios e universidades de alto 
padrão.

raio x



43

Abdo Set El Banate 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua / Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário / Cama, mesa e banho 
eStABeLeCiMento 
Casa Paratodos / Skina Magazine 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1941 

Nascimento em Campinas. Histórias do pai, imigrante sírio 
que se estabeleceu como comerciante. Panorama da cidade 
à época de sua infância e juventude. Os estudos e o início de 
trabalho no comércio do pai. Os locais de compras da família, 
em Campinas e São Paulo. Os divertimentos do tempo de 
juventude. A área comercial de Campinas da sua juventude e o 
cenário atual. O desenvolvimento da loja, a abertura de filiais e a 
relação com os irmãos. O relacionamento entre comerciantes e 
consumidores e as formas de pagamento. O desenvolvimento 
da atividade comercial em Campinas e a continuidade da loja. 

Alexandre Andrade Rodrigues 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Delta Blues Bar 
LoCAL De nASCiMento 
Bauru, SP 
Ano De nASCiMento 
1970 

Nascimento em Bauru. Descrição da atividade dos avôs. Mudança 
para Campinas acompanhando a família. Lembranças da infância, 
do comércio em Campinas e do período escolar. Desemprego 
do pai e aquisição de um mercadinho. Trabalho no mercadinho 
familiar. Caderneta. Transformações no comércio. Descrição 
dos trabalhos paralelos ao mercadinho familiar. Dificuldades 
enfrentadas pelos planos econômicos. Perfil dos clientes. Mudança 
no perfil dos mercados de bairros. Descrição do trabalho no  
Delta Blues. Funcionamento do bar. Descrição do público que 
frequenta o bar. Mudanças em Campinas. Lições do comércio.  

Alfredo Vieira Alves Filho 
reGião DA CiDADe 
Campinas 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Transportes 
eStABeLeCiMento 
Vieira Filho Transportes 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1946 

Nascimento em Campinas. Atuação do avô e do pai no 
ramo de transportes. Trajetória do avô. As primeiras idas à 
empresa do pai. Aprendizado na prática. Hábito de pechinchar. 
Vida escolar, formação em Direito e Trabalho na Justiça do 
Trabalho. Viagens para São Paulo. Rodovia Anhanguera. Gosto 
pelas corridas. Como conheceu sua esposa ao fazer um 
depósito na Caderneta de Poupança Continental. Descrição 
de como assumiu, ao lado do irmão, os negócios do pai. 
Divergências e decisão de fundar uma empresa própria, no 
mesmo ramo. Atividades da família. Atuação no segmento.
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Altamiro de Freitas 
reGião DA CiDADe 
Distrito de Barão Geraldo 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Sapataria do Berinha 
LoCAL De nASCiMento 
Tupã, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

Identificação. As lavouras onde trabalhavam os pais. As 
lembranças da infância em Barão Geraldo. O desenvolvimento 
urbano da cidade, a substituição de antigos imóveis e 
estabelecimentos de novas instituições. As primeiras experiências 
profissionais, já como sapateiro. As brincadeiras de infância e 
as lojas de Barão Geraldo. Período que passou viajando pelo 
Brasil. O encontro com a esposa. Comentários sobre os meios 
de transporte utilizados. A abertura de sua própria sapataria. 
O perfil de sua clientela e a proximidade com a Unicamp. A 
atividade de sapateiro. A família e balanço de sua vida.

Alpheu Gofredo Barbosa 
reGião DA CiDADe 
Campinas 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Higiene e embelezamento pessoal 
eStABeLeCiMento 
Salão Rio / Salão Elide / Salão Astúrias 
LoCAL De nASCiMento 
São João da Boa Vista, SP 
Ano De nASCiMento 
1931 

Nascimento em São João da Boa Vista. Infância com amigos 
do bairro e início do interesse pela natação e corrida de 
pedestres. Ida para Campinas, em busca de melhores condições 
na profissão que aprendera jovem, a de barbeiro. Primeiras 
impressões da cidade. Prática do ofício de barbeiro e descrição 
do primeiro salão no qual trabalhou. Descrição de viagens de 
trem. Motivo de ter se tornado barbeiro. Aperfeiçoamento 
na profissão. Casamento e filhos. Transformações na cidade, 
advindas da industrialização. Perfil dos clientes e dos salões, 
com a predominância do unissex. Campinas hoje.

América Suárez de Oliveira 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Dane-se a Dieta 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1946 

Nascimento em São Paulo. Origem da família. Lembranças 
das brincadeiras na infância. Descrição do período escolar. 
Descrição dos momentos de lazer na juventude, entre eles 
as férias em Santos. O casamento, muito jovem. Início da loja 
de doces para auxiliar nas despesas de casa. Descrição do 
funcionamento da loja. Descrição do entorno, da cidade e do 
comércio em Campinas. Lições do comércio. Descrição das 
experiências para criação de novos doces. Preferência dos 
clientes. Formas de pagamento. Criação de tortas específicas 
durante eventos festivos. Aprendizados no comércio. 

Ana Lúcia Tilli Erbolato 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Flores 
eStABeLeCiMento 
Camp Flores 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1962 

Nascimento em São Paulo. Origem e descrição da família. 
Lembranças da infância em Santo André e Campinas. Trajetória 
acadêmica e profissional: formação em biologia e trabalho na 
Unicamp. Volta à floricultura de origem e administração familiar. 
Mudanças no comércio. História da Campiflores. Predomínio da 
mulher no comércio de flores. Picos de vendas de flores em datas 
específicas. Características do manuseio de flores. Lembranças 
da floricultura. Mudanças no centro de Campinas e importância 
do comércio para a cidade. Transformações nos costumes, 
que influenciam o comércio de flores. Histórias do comércio. 

Ana Paula Caldas Spina 
reGião DA CiDADe 
Centro/Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
A Meia Elegante 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1976 

Percepções de infância sobre Campinas e o desenvolvimento 
da cidade. O início do trabalho na loja e os pontos comerciais do 
centro da cidade. O desenvolvimento da loja, de administração 
familiar. As transformações nos hábitos de consumo. A 
história da loja Meia Elegante e a evolução das mercadorias. O 
desenvolvimento do comércio de Campinas, com a introdução 
de shopping centers. A relação com os consumidores, que se 
mantêm fiéis à loja. Fala das vicissitudes de trabalhar em uma loja 
de administração familiar. Panorama do comércio de Campinas.
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Angelina Aparecida Ciaramicoli Galassi 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Supermercados Galassi 
LoCAL De nASCiMento 
Amparo, SP 
Ano De nASCiMento 
1937 

Identificação. Descrição do pai, trabalhador da lavoura e, da mãe, 
comerciante. Falecimento dos pais. Casamento precoce e vida 
difícil na lavoura. Mudança, a contragosto, com o marido para 
Campinas. Dificuldades iniciais e falta de água. Início do boteco 
do marido, com produtos trazidos de fazendas. A freguesia e 
expansão do negócio. Chegada dos grandes supermercados. 
Falecimento do marido. Decisão de continuar os negócios, 
com a participação dos filhos. Abertura de outras lojas. 
Modernizações estruturais e variedade dos produtos oferecidos. 
Treinamento de funcionários. Promoções. Família e vida atual.

Anésio Cardoso Celestino 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Banca 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Banca do Bosque 
LoCAL De nASCiMento 
Porteirinha, MG 
Ano De nASCiMento 
  

Identificação. Descrição da família. Mudança para Campinas 
com 15 anos para terminar os estudos. As dificuldades 
enfrentadas na infância e nos primeiros tempos em Campinas. 
O primeiro emprego e a mudança de casa. A paixão pelos 
esportes. O primeiro emprego em loja de móveis. A banca de 
jornais: mudanças ocorridas no entorno, clientes, exposição 
dos produtos, revistas mais vendidas e principais atividades. 
Descrição do horário de trabalho e do esquema de folgas. Formas 
de pagamentos. Aprendizado com o comércio e suas histórias.   

Antonio Augusto Gomes dos Santos 
reGião DA CiDADe 
Centro/Bairro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Transportes 
eStABeLeCiMento 
Viação Caprioli 
LoCAL De nASCiMento 
Sertãozinho, SP 
Ano De nASCiMento 
1941 

Identificação. Descrição do pai, caminhoneiro. Mudança para 
Campinas ao ser contratado em uma indústria na cidade. 
Primeiras impressões de Campinas, em plena época do Golpe 
Militar. Infância e formação escolar em Sertãozinho. Formação 
em Química. Lembranças das viagens de trem. Trabalho, aos 14 
anos, em uma farmácia. História de como conheceu a esposa. 
Decisão de ingressar na Viação Caprioli, empresa do sogro. 
História da empresa. Aparecimento do Gasogênio. Bondes, ônibus 
e trens. Crescimento da empresa nos anos 70 e situação atual. 
Diversidade da frota. A marca da empresa, uma referência. Família. 

Antonio Augusto Mendes Oliveira 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Éden Bar e Restaurante 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1975 

Identificação. Descrição dos pais, imigrantes portugueses, 
proprietários de um bar. O período de infância e juventude. Os 
locais onde a família fazia compras em Campinas e em São 
Paulo. As escolas em que estudou no Brasil e nos EUA. Vocação 
familiar para o comércio. Os divertimentos da juventude e as 
viagens que realizou. O momento em que começou a trabalhar 
no bar da família e o desenvolvimento do estabelecimento. 
Panorama histórico do setor de comércios e serviços em 
Campinas e a evolução da atividade de bares e restaurantes. 
O futuro da atividade, do estabelecimento e suas histórias. 

Armando José Precaro 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Armazém / Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Material para construção 
eStABeLeCiMento 
Empório Precaro / Depósito para Material 
de Construção São Francisco de Assis Ltda 

LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1944 

Nascimento no distrito de Sousas, Campinas. Atividades do 
pai e abertura do Empório Precaro. Infância com brincadeiras 
de faroeste e apreço pela primavera. Descrição da loja do pai 
e de como passou a acompanhá-lo. Formação em Economia 
e decisão de seguir no comércio. Abertura de uma seção de 
materiais de construção dentro do empório da família e história 
de como ela se tornou uma loja independente. Funcionamento 
e crescimento da loja. Fidelidade dos clientes e transformações 
nas demandas por produtos. Abertura de uma segunda loja, em 
uma avenida de acesso a Campinas. Desenvolvimento regional.
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Celso Sutter 
reGião DA CiDADe 
Centro/Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Farmácia São Luís 
LoCAL De nASCiMento 
Chavantes, SP 
Ano De nASCiMento 
1947 

Identificação. A origem da família. O desenvolvimento de 
Campinas e a cidade de Ourinhos. As mudanças no sistema 
de transporte. As brincadeiras de infância e os tempos de 
escola. Ida para São Paulo, a moradia em pensões e o início 
do trabalho em comércio. O período em que serviu o Exército, 
durante a ditadura militar. Os momentos de lazer em São 
Paulo. O estabelecimento em Campinas e o envolvimento 
com o comércio de produtos farmacêuticos. A família, o 
desenvolvimento de sua atividade e as perspectivas para o futuro. 

Carla de Cássia Vilella Leite 
reGião DA CiDADe 
Centro/Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Informática 
eStABeLeCiMento 
Casa do Notebook 
LoCAL De nASCiMento 
Poços de Caldas, MG 
Ano De nASCiMento 
1963 

Identificação. Moradia com os avós maternos e a mudança 
para Campinas. A infância passada em Poços de Caldas e 
Itumbiara. Os primeiros contatos com comerciantes. O comércio 
que abriu com a irmã e as primeiras experiências na área. 
Detalhes sobre as escolas em que estudou e os cursos que 
fez. A abertura da loja em Campinas, as vivências na atividade 
comercial junto com a irmã. Atuação no emprego atual e 
as características inerentes do comércio de equipamentos 
de informática. O cenário comercial de Campinas. 

Edson Roberto Lunardi 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Bicicletas 
eStABeLeCiMento 
Lunardi Bicicletas 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1955 

Descrições dos avós italianos e de como seus pais se 
conheceram. A infância em Campinas e a casa da avó. Mudanças 
nas opções de lazer da cidade. Lembranças dos principais 
comércios que frequentava. O período escolar e o trabalho 
na loja do pai. Mudanças: descentralização do comércio 
para os bairros e o surgimento dos shoppings. Dificuldades 
no comércio localizado no centro da cidade. O cliente que 
frequenta o centro. Crescimento do ramo com busca de 
cuidados com a saúde. Diminuição da utilização do cheque. 
Mudanças da moeda e suas influências no comércio. A família.  

Edvaldo Martins Felipe 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Mercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos para agropecuária 
eStABeLeCiMento 
Agro Comercial Felipe 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1943 

Identificação. A família, de ascendência portuguesa, que 
comercializava verduras e frutas. A infância e o trabalho como 
entregador de jornal. A escola e o comércio de Campinas nessa 
época. Abertura de seu próprio comércio e as viagens que realizava 
em busca de mercadorias. Condições das estradas brasileiras e a 
solidariedade entre os caminhoneiros. O processo de fabricação 
e comercialização de xaxins. A loja da família. Relacionamento 
com clientes e distribuição de alimentos na cidade. Casamento. 
Evolução do comércio. Período em que possuiu fazendas 
de gado. A família e a trajetória de vida profissional.

Fernando Selmi 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Pastifício Selmi 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1954 

Identificação e origem dos pais. Descrição da família, sobretudo 
do avô maquinista. Surgimento e desenvolvimento do pastifício. 
Estudos de música. Trabalho no pastifício durante a infância: 
entregas e balcão. Morte do pai e decisão de administrar o 
comércio. Aprovação em música na Unicamp. Descrição da 
família e dos empregados antigos. Mudanças em Campinas. 
Os anos de namoro e do período escolar. O abastecimento no 
pastifício e as principais transformações. Lazer em Campinas. 
Mudanças na produção, nos produtos e nas embalagens. 
Formas de pagamento. Transformações no comércio.  
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Gerson Luiz Spiandorelli 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Informática 
eStABeLeCiMento 
Elokaizen IT Solutions & Consulting 
LoCAL De nASCiMento 
Valinhos 
Ano De nASCiMento 
1953 

Identificação. Convivência com os avós e com amigos da rua. 
Fabricação de pipas para venda. Adolescência marcada pelos 
jogos de futebol com o time do bairro. Lembranças de empórios 
e armazéns. Viagens com a família. Histórico escolar e formação 
em Matemática na Unicamp, onde teve os primeiros contatos 
com computadores. Entrada de softwares industriais no comércio 
e início da internet. Os trabalhos voltados para o comércio. 
Paixão pelas viagens. A esposa que conheceu em uma dinâmica 
de grupos. Transformações na área da informática. Primeiras 
impressões de Campinas e perfil dos clientes. Campinas e região.

Geraldo Aparecido Rossi 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Veículos 
eStABeLeCiMento 
Princesa Veículos 
LoCAL De nASCiMento 
Astorga, PR 
Ano De nASCiMento 
1957 

Identificação e descrição da família. Mudança para Americana. 
Descrição dos irmãos. A trajetória profissional e o trabalho 
com o irmão. Campinas: importância de seu comércio e o 
relacionamento com as cidades próximas. Lembranças da 
infância e da adolescência. Descrição da família. Recordações dos 
empregos anteriores. As atividades da loja de veículos no início do 
funcionamento. Descrição do financiamento de carro. Mudanças 
ocorridas na empresa ao longo dos anos. Funcionamento da 
empresa. Propagandas e promoções. Inadimplência. Percepções 
da cidade e do comércio em Campinas. Lições do comércio. 

Gil Chinellato 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Joias, prêmios e peças para homenagens 
eStABeLeCiMento 
G. Chinellato 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1957 

Identificação.  Descrição da trajetória de sua família, especialista 
em relojoaria e descendente de italianos. As brincadeiras de 
infância no centro de Campinas, onde sua família morava. 
O bonde da cidade e os locais onde sua família fazia as 
compras da casa. Desafios sobre como conciliar a carreira 
de engenheiro e continuar à frente do comércio da família. 
Detalhamento das viagens que realizava com a família. A 
história da loja, o desenvolvimento de sua atividade, e os 
desafios da profissão. O desenvolvimento urbano e comercial 
de Campinas e as possibilidades do comércio virtual.

Guilherme Campos Júnior 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede / Shopping 
rAMo De AtiviDADe 
Cama, mesa e banho / Presentes 
eStABeLeCiMento 
Casa Campos 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1962 

Nascimento em Campinas. História dos avós. A cidade na época 
de sua infância. Lojas onde a família fazia compras. Estudos 
e formação na Poli-USP. Como conheceu a futura esposa. 
Ingresso e trajetória na política. Descrição do início da loja de 
seu pai, na década de 1960, e os altos e baixos dos negócios. 
Transformações econômicas do país e repercussão no comércio. 
Aumento na variedade de produtos oferecidos. Estrutura das 
lojas e organização dos produtos. Mudanças nas formas de 
pagamento. Publicidade baseada em ofertas e liquidações. 
Embalagens e perfil dos clientes. Região de Campinas.

Hamilton Luiz Lima 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Carnes, peixes, aves e ovos 
eStABeLeCiMento 
Campineira Carnes 
LoCAL De nASCiMento 
Fernandópolis, SP 
Ano De nASCiMento 
1950 

Descrição da família e seu envolvimento no comércio de carnes. 
A infância dividida entre os trabalhos do sítio e a escola. Os 
hábitos de consumo do passado. A vida interiorana no período 
de sua infância. As viagens para as cidades próximas, feitas por 
trem ou por jardineira. As tropas de boi e o trabalho em uma 
pousada de tropeiros. As mudanças para outras cidades do 
interior, até tentar a sorte em Campinas. O desenvolvimento 
do comércio de carnes. A adaptação em Campinas. A abertura 
do primeiro açougue e o desenvolvimento da atividade.
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Jair Pereira de Barros 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Tatuagem 
eStABeLeCiMento 
Jair Tatoo Studio 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1966 

Identificação. Descrição da família e das brincadeiras na infância. Os 
primeiros empregos. Início da atividade como tatuador. Mudança 
no perfil do cliente. Lazer durante a adolescência. Relação com 
outros tatuadores. Participação em convenções de tatuagem. 
Relação com clientes. Mudanças nos desenhos escolhidos 
para a tatuagem. Divulgação do trabalho. O funcionamento 
do estúdio. Importação do material para tatuagem. As revistas 
e programas especializados em tatuagem. A dificuldade em 
conseguir material de boa qualidade para tatuar. Existência de 
uma moda na escolha dos desenhos. Lições do comércio. 

Hans Anton Pavlu Neto 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Esquadrias, box, vidros e espelhos 
eStABeLeCiMento 
Casa Paulo 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1979 

Nascimento em Campinas. Origem da família. Descrição do 
bairro e das brincadeiras durante a infância. Descrição das 
escolas onde estudou. Descrição das atividades exercidas 
durante a infância no comércio familiar. Descrição do lazer em 
Campinas durante a adolescência. Maneira como funcionava 
o comércio de vidros. Aumento da concorrência. Escolha em 
realizar determinados produtos. Mudanças no comércio e 
no perfil do cliente. Formas de pagamento. Descentralização 
comercial na cidade e a influência na loja. Lições do comércio. 

Jair Toledo 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Feira 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário / Calçados 
eStABeLeCiMento 
Banca do Jair Toledo 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1942 

Nascimento em Campinas. Descrição da vinda dos avós da 
Espanha, para trabalhar na lavoura. Como o pai se tornou barbeiro. 
Relação com a mãe. Infância no cortiço. Aprendizado da profissão 
de barbeiro, com o pai. Estudos e interesse pela Mecânica. 
Antigas ruas e áreas comerciais de Campinas. Casamento 
e decisão de trabalhar com o sogro. Desentendimentos e 
compra da barraca na feira, comercializando roupas. Separação 
e mudança de produtos. Promoções e macetes de venda. A 
segunda esposa no cotidiano da feira. Volta ao comércio de 
roupas. Aposentadoria e início das atividades classistas. 

Jorge Francisco Vaz  
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Café Regina / Tabacaria do Éden Bar 
LoCAL De nASCiMento 
Rosário de Oliveira, MG 
Ano De nASCiMento 
1956 

Identificação e mudança para Campinas em busca de 
oportunidades de estudo. Descrição da infância. Trabalho no 
bar do pai quando criança. Mudanças ocorridas no comércio de 
Campinas com a descentralização das lojas. A esposa. Aquisição 
de uma tabacaria. A relação entre comerciante e cliente. 
Aquisição de um café. Mudanças no consumo: diminuição 
das vendas de charutos e de isqueiros e início das vendas 
de bolos e pastéis. Pagamento com cartões e diminuição de 
pedidos de fiado. Entrada no ramo de franquias. Crescimento 
do comércio, com a abertura de shoppings. O comércio hoje.

José Reinaldo Pontes 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Livraria Pontes  
LoCAL De nASCiMento 
Itatiba, SP 
Ano De nASCiMento 
1947 

Origem da família: portuguesa e italiana. A atividade 
profissional como livreiro, a ligação com os estudos de pós-
graduação. O período de infância em Itatiba, descrição da 
cidade, as brincadeiras e o trabalho vendendo hortaliças 
e frutas. O comércio da cidade e em São Paulo. A ida para 
Campinas. O envolvimento com a atividade comercial, através 
da compra de livros. A juventude e as viagens de trem. 
Abertura e desenvolvimento da livraria. Os investimentos e 
estratégias utilizadas para aumento das vendas. Relação com 
os clientes. O cenário atual da atividade em Campinas. 
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Marcius dos Santos Salve 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Boncorte Uniforme 
LoCAL De nASCiMento 
Santo Antônio do Jardim, SP 
Ano De nASCiMento 
1959 

Identificação e origem da família. Atividades profissionais da 
família. Descrição de Campinas. As brincadeiras. Os comércios 
que frequentava com sua mãe. A trajetória acadêmica e a paixão 
pela matemática. Início da vida profissional. O comércio em 
Campinas e o centro da cidade. O surgimento dos shoppings 
e supermercados e as mudanças ocasionadas. Viagens. Como 
conheceu a esposa. O início da empresa e as mudanças ao 
longo dos anos. O estoque e o balcão. As formas de pagamento 
e o período inflacionário. Uso da internet para divulgação. 
Crescimento de Campinas. Desafios e lições no comércio. 

Luis Gustavo Rodriguez 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Molduras para quadros e espelhos 
eStABeLeCiMento 
Casa Nacional Quadros e Molduras 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1982 

Identificação. As brincadeiras de rua. O início de trabalho na 
loja, antes administrada por seu pai e fundada por seu tio-
avô. O aprendizado da profissão e as características de sua 
modalidade de comércio. Campinas de sua infância e juventude. 
Os desafios da profissão, e da forma como evoluiu sua atividade, 
na loja de molduras. A relação com o pai, com quem trabalhava 
na loja, e o relacionamento com os irmãos. A história da 
loja. Os clientes e suas exigências. O comércio na cidade de 
Campinas. Os desafios de administrar um comércio familiar. 

Maria Marilene Rogante 
reGião DA CiDADe 
Distrito de Barão Geraldo 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos hospitalares 
eStABeLeCiMento 
Cirúrgica Crystal / Cirúrgica Barão 
LoCAL De nASCiMento 
Catanduva, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

Identificação e infância, passada em cafezais do interior 
paulista. Mudança para Campinas e o curso de Enfermagem. 
O trabalho em hospitais de São Paulo. Volta a Campinas e 
o ingresso na Santa Casa de Misericórdia. A montagem do 
Hospital das Clínicas de Barão Geraldo. A infância com os irmãos 
e os lugares onde a família fazia compras. As viagens de trem 
e o período do grupo escolar. As primeiras experiências de 
trabalho, no comércio e, também, no comércio atualmente. 
O desenvolvimento de Campinas e do bairro Barão Geraldo. 
O comércio na região e o ramo de produtos hospitalares. 

Natasha Gomes de Faria 
reGião DA CiDADe 
Distrito de Joaquim Egídio 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artesanato 
eStABeLeCiMento 
Inventores de Sonhos 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1971 

Nascimento em São Paulo. Pais comerciantes. Mudanças 
de cidade até se estabelecer com a família em Campinas. 
Comparações entre as cidades interioranas que morou. Bonecas 
de papel. Inclinação para o comércio, por influência familiar. 
Descrição de quando iniciou a comercialização das peças que 
criava. Abertura de loja de produtos de papel machê. Cotidiano 
da loja e oficinas para a comunidade local. Foco na cultura 
popular e realização de eventos. Coleta seletiva de materiais 
recicláveis. Perfil do público que consome artesanato. Inspiração 
para as peças. Papel machê como metáfora de transformação.

Osvaldo Baldoni  
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Casa do Apicultor 
LoCAL De nASCiMento 
Santa Cruz das Palmeiras 
Ano De nASCiMento 
1940 

Identificação e origem da família. Descrição da cidade e da 
infância em Santa Cruz das Palmeiras. Mudança para São 
Caetano do Sul. Primeiro emprego em loja de fogões. Mudança 
de emprego.  Descrição do bonde no bairro do Brás. Paixão 
pelo desenho durante o período escolar. Formação em direito. 
Descrição do trabalho na usina de aço. Descrição do início 
do trabalho com apicultura e a mudança para Campinas. A 
apicultura e o início da loja. O livro que mudou a sua vida. 
Dificuldades e mudanças no comércio. Modificações na cidade 
de Campinas. Os tipos de abelha e as maneiras de coletar mel.  
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René Wrany 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Ferramentas e ferragens 
eStABeLeCiMento 
Casa Alemã / Casa Paulista de Ferragens 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1955 

Identificação e descrição do pai, iugoslavo, e da mãe, de 
origem alemã. Os avós. Campinas de sua infância, com idas de 
bonde para a escola. Lembrança das viagens de trem. História 
de como o pai assume a loja de seu avô, sogro dele. O que 
era comercializado. Brincadeiras dentro da loja. Formação 
em Engenharia e ajuda na loja do pai. Transformações nas 
comunicações: telex, telefone, fax e e-mail. Decisão de sair 
da área de Engenharia e trabalhar com o pai, assumindo o 
negócio da família. Incêndio na loja e recomeço. Produtos 
oferecidos. Visitas aos clientes. História da loja familiar.

Paulo Eduardo Pessagno 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem 
eStABeLeCiMento 
Hotel Opala Avenida / Hotel Opala Barão   
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1950 

Identificação. Descrição da família, de comerciantes. Entrada 
do pai no ramo hoteleiro. Descrição de Campinas no final dos 
anos 1960. Infância com brincadeiras nas ruas. Formação em 
Medicina e início do trabalho no comércio, em decorrência do 
falecimento do pai. Criação da Unicamp e o impacto na cidade. 
Lembranças de lojas da época de sua juventude. Aprendizados 
e dilemas na nova profissão. Estrutura hoteleira e mudanças 
nas demandas dos hóspedes. Chegada das redes hoteleiras na 
cidade. Diferencial das refeições. Sazonalidade do segmento.

Roberto Alceu Bevilacqua 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Neusa Calçados 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1950 

Nascimento em Campinas. Origem e descrição das atividades 
da família. Lembrança da casa onde morava quando criança 
e das brincadeiras com os amigos. O comércio em Campinas. 
As escolas onde estudou e de onde trabalhou ainda jovem. 
Descrição dos espaços de lazer. Impressões sobre a cidade e início 
do namoro. Mudança nos calçados comercializados. As novas 
formas de compra de calçados com o surgimento da internet. 
Funcionamento da loja, maneiras de vender. Descentralização 
do comércio. Formas de pagamento, com a aceitação de 
cartões. Informatização. Percepções do comércio na cidade. 

Sanae Murayama Saito 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Mercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos Hortifrutigranjeiros 
eStABeLeCiMento 
Banca da  
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

Nascimento em Campinas. As origens da família e da vinda dos 
pais do Japão para o Brasil. Namoro e casamento dos pais. Início 
das atividades da família no Mercado Municipal de Campinas. 
Infância. Primeiros contatos com os alimentos. Adolescência 
nos bailes do clube japonês, onde conheceu o marido. Antigas 
lojas da cidade. Estudos e formação em Estatística na Unicamp. 
Dinâmica do trabalho no mercado. A mãe como administradora 
dos negócios e sua morte. A necessidade de aprender a 
gerir. Crises econômicas e as transformações no comércio. 
Atuação sindical e como juíza classista. Família e vida atual.

Sérgio Cury Zakia 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja de fábrica 
rAMo De AtiviDADe 
Chapéus 
eStABeLeCiMento 
Chapéus Cury 
LoCAL De nASCiMento 
Itu, SP 
Ano De nASCiMento 
1924 

Identificação. Imigração da família de seu pai do Líbano para 
o Brasil. Mudança, aos 9 anos, para Campinas, em decorrência 
da sociedade do pai em uma fábrica de chapéus. História 
da Fábrica de Chapéus Cury. Infância em meio aos primos 
e irmãos. Ginásio e início do trabalho na fábrica da família. 
Descrição de como aprendeu a ser chapeleiro. Necessidade 
de conhecer todo o processo de produção. Comercialização 
através de viajantes vendedores. Exportação e dificuldades 
do segmento. Transformações nos hábitos de consumo 
e no uso de chapéus. Família e futuro no negócio. 
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Valdir Rodrigues dos Santos 
reGião DA CiDADe 
Centro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de ótica 
eStABeLeCiMento 
Óptica Saldanha 
LoCAL De nASCiMento 
Arealva, SP 
Ano De nASCiMento 
1943 

Identificação. Dificuldades para a mãe criar os filhos após a morte 
do pai. A mudança para Campinas em busca de escola e emprego 
para os irmãos. O primeiro trabalho, em uma ótica, profissão que 
seguiu por toda a vida. A grande quantidade de consultórios de 
oftalmologia e óticas em Campinas. O encontro com a esposa. 
A abertura do próprio negócio, e o desenvolvimento de seu 
estabelecimento. O envolvimento dos filhos em sua profissão. 
A evolução de sua atividade, o uso de novos materiais e as 
exigências dos clientes. O relacionamento com os clientes.

Sonia Bezerrra Pereira 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Móveis e decoração 
eStABeLeCiMento 
Móveis Trevisan 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1966 

Identificação. Descrição da família, de origem nordestina 
e da cidade da sua infância. A trajetória dos pais quando 
chegaram em Campinas, os locais de compra da família e 
os bondes. As viagens de trem para São Paulo. As primeiras 
experiências no comércio e os demais empregos. A 
continuidade dos estudos e os divertimentos da época. O 
desenvolvimento do comércio de produtos estéticos. A entrada 
no comércio de móveis e decoração e as peculiaridades 
da atividade. Novos desafios de quando se tornou gerente. 
As diferenças entre lojas de rua e de shopping.  

Vera Lucia Ruzene Rodrigues 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede / loja de fábrica 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Mother’s Chocolates 
LoCAL De nASCiMento 
Campinas, SP 
Ano De nASCiMento 
1954 

Identificação. Origem e atividade da família. Lembranças da 
infância e das brincadeiras. A vendinha. O período escolar. 
Viagens de trem para São Paulo e lembranças de Campinas. 
Os empregos temporários em lojas e o comércio na cidade. O 
curso técnico em alimentos, o primeiro trabalho, a faculdade 
de Biologia e as aulas ministradas em São Paulo. Mudança 
para El Salvador e a volta para o Brasil. O início da empresa 
e as dificuldades enfrentadas com o Plano Collor. Criação 
de chocolates e capacitação de mulheres equatorianas 
para trabalhar com chocolate. Lições do comércio.  

Vânia Maria Casanova 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Tabacaria / Artigos para presente e suvenires 
eStABeLeCiMento 
Flair Shop 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1963 

Nascimento em São Paulo. Mudança para Indaiatuba. Comparação 
entre Campinas e região e São Paulo. Descrição da infância 
marcada pelo gosto pela leitura e viagens de fim de semana. 
Formação em Arquitetura e propensão para o comércio. Início 
da atuação no comércio e funcionamento de uma loja de hotel. 
Participação do irmão e abertura de uma outra loja. Mudança 
do negócio para Campinas. Abertura da loja no Aeroporto de 
Viracopos. Produtos comercializados e predominância dos 
importados. Busca por novidades. Perfil do público de lojas em 
hotéis. As vitrines e embalagens. Aeroporto de Viracopos. Família.

William Graça Filho 
reGião DA CiDADe 
Bairro 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Restaurante Casa da Fazenda 
LoCAL De nASCiMento 
Campo Grande, MS 
Ano De nASCiMento 
1954 

Identificação. Convivência com os avós maternos e uma família 
numerosa. Mudança para Campinas, em decorrência do trabalho 
do pai, representante autônomo. Infância no bairro do Cambuí. 
Formação escolar e gosto pelo canto. Temporada no Estados 
Unidos. Início no comércio, com a abertura de uma casa de 
sucos em Campinas. Decisão de abrir um restaurante, com os 
irmãos e um amigo. Descrição dos estabelecimentos que abriu 
e passou para a frente. Projeto do Floresta Park e abertura do 
Restaurante Casa da Fazenda. Atividades oferecidas, envolvendo 
ecoturismo e gastronomia. Roteiros de turismo na região.
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são paulo, 2012

Entre os anos de 2011 e 2012, o Projeto Memórias 
do Comércio retornou à capital do Estado com novos 
olhares. Novos olhares que devem levar em consideração 
a relação intrínseca entre comércio, prestação de serviços 
e desenvolvimento urbano. Esse conceito trouxe para a 
equipe o desafio de ampliar os horizontes da pesquisa de 
campo a partir do centro expandido, que havia sido um dos 
principais conceitos da etapa desenvolvida entre os anos de 
1994 e 1995.  

Para o estabelecimento de novas áreas de mapeamento 
de entrevistados, buscamos localidades que se destacam 
pelas características de sua rede de comércio. Um dos 
parâmetros utilizados foi a definição dos chamados 
subcentros. O desafio era sair do centro e circular pelos bairros 
mais longínquos da cidade, percebendo o imenso potencial 
de comércio local, quase como se fossem minicentros. 
Trata-se de bairros mais distantes do centro histórico, onde 
atualmente encontram-se os mais diferentes produtos e 
serviços, eliminando a necessidade de se deslocar. Temos, 
como exemplo, Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel Paulista, 
Santana e Lapa, entre outros.

Outras áreas mapeadas se notabilizam como polos 
culturais e de consumo: bairros que atraem determinado 
tipo de consumidor não por conta de preços ou produtos 
disponíveis, mas porque, aliado a essas questões, está o fato 
de que revelam também um estilo de ser, pensar ou agir. 
É o consumo do próprio espaço, tal como ocorre na Vila 
Madalena e na Freguesia do Ó. Por outro lado, outros polos 
especializados dizem respeito ao tipo de produtos que se 
busca, como nos casos dos bairros do Bom Retiro, Brás e 
Santa Ifigênia.

E, da mesma maneira que na primeira edição, os 
pesquisadores também percorreram ruas especializadas em 
determinado tipo de comércio, como a Paes Leme, a Borges 
Lagoa e a Avenida dos Bandeirantes. Mas o crescimento 
do setor de serviços, principalmente no que diz respeito 
ao transporte e armazenamento de mercadorias, trouxe 
também a ideia de bairros especializados nesse tipo de 
atividade: Vila Maria, Vila Guilherme e Parque Novo Mundo, 
todos com atividades que giram em torno do terminal de 
Cargas Fernão Dias, na Vila Sabrina.

Também nesta sexta edição era necessário verificar as 
mudanças ocorridas nas modalidades de comércio e nos 
ramos de atividade. O que teria mudado no espaço de quase 
20 anos?  O comércio virtual, que era incipiente, mostrou a sua 
força e, ao contrário do que os especialistas previam naquela 
época, potencializou o negócio de grandes estabelecimentos 
que já mantinham uma extensa rede de lojas. Dos ramos 
de atividades, parâmetro que permeia todos os módulos, 
foi dado destaque para o lazer e o entretenimento, bem 
como a uma novíssima modalidade, o comércio solidário. 
Esse, certamente foi alavancado não só pelas facilidades 
do comércio virtual, mas também pelo desenvolvimento 
dos conceitos de desenvolvimento sustentável e respeito 
às comunidades urbano-rurais que as organizações sociais 
brasileiras desenvolveram desde os anos 90.

Foram então localizadas 276 pessoas em mais de 25 
bairros de São Paulo. Dessas, 61 se dispuseram a compartilhar 
suas memórias e suas experiências em site, exposição e 
livro. A partir desse novo olhar sobre a cidade, que ainda 
não se esgota nesta etapa, a equipe de pesquisa chegou 
à conclusão de que ficou evidente a existência de diversos 
centros comerciais e que a dicotomia centro-periferia não 
faz mais sentido. 

entrevistas 61

cessões de direito 61

ano de execução 2011-12

produtos livro
 hot site
 exposição

nome do livro comércio em
 são paulo:
 imagens e histórias
 da cidade

tiragem 3 mil exemplares

raio x
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Ademir Alves 
BAirro 
Tucuruvi 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos de higiene, perfumaria e cosméticos 
eStABeLeCiMento 
Paraci Perfumaria 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1970 

Identificação. Nascimento e criação em bairros da zona norte 
de São Paulo. A forte ligação da família com o comércio e 
a região, pela casa comercial de sua família, a Perfumaria 
Paraci, localizada no Tucuruvi. A infância passada entre 
os corredores da loja e o ingresso no negócio após o 
término do segundo grau. O desenvolvimento de bairros 
da zona norte, especialmente Santana, Jardim São Paulo e 
Tucuruvi e a formação do comércio da região. A trajetória 
da loja desde os anos 60, umas das pioneiras no ramo de 
perfumaria na zona norte e a sociedade com as irmãs.

Adib Farah Junior 
BAirro 
Brás 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Confecções Amali 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1960 

Identificação. A infância, dividida entre o futebol com os 
amigos e o gosto pelos autoramas. As idas à loja de seu pai 
nos meses de férias escolares, onde tomava conta da porta e, 
aos 14 anos, auxiliava no estoque de roupas. Relato de como 
comprou umas das lojas do pai em sociedade com as irmãs, 
ainda nos tempos que fazia faculdade de Engenharia. As 
alterações em suas atribuições dentro da loja. As transformações 
do perfil comercial do bairro do Brás e de seus clientes. 
O impacto da presença dos vendedores ambulantes. 

Aldo Minchillo 
BAirro 
Brás 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Comércio de artefatos de couro e peles 
eStABeLeCiMento 
Casas de Couros São Crispim 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1924 

Identificação. O pai, italiano, e a mãe, brasileira. A infância 
no bairro da Mooca, as brincadeiras, o italiano falado nas 
ruas. Comentários sobre as transformações urbanísticas 
e culturais da cidade. O desenvolvimento e a decadência 
do ramo de comércio de peles e couros em função das 
novas dinâmicas econômicas, tecnológicas e culturais da 
sociedade. As diversas lojas que possuiu em endereços da 
região do Brás e os altos e baixos desse ramo de atividade.  
Comentários sobre sua atuação Sesc e no Clube Espéria.
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Alvio Malandrino 
BAirro 
Lapa 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Materiais para construção 
eStABeLeCiMento 
Alviro Malandrino 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1939 

O nascimento, em casa, e a infância passada entre descendentes 
de imigrantes italianos. O início da adolescência, em que 
passou a ajudar os pais na loja de fabricação de calhas e 
venda de materiais hidráulicos. Panorama da Lapa dos anos 
40 e 50. O curso de Economia e o maior envolvimento seu 
e de seu irmão com a atividade comercial, pelo falecimento 
de seu pai. As especificidades do segmento e as facilidades 
decorrentes da implementação de sistemas de informática 
nas operações comerciais. A importância da presença do filho 
e do sobrinho, dando seguimento aos negócios da família. 

Almir Vieira Nascimento 
BAirro 
Largo do Arouche 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Hospedagem / Turismo 
eStABeLeCiMento 
Associação Brasileira de Turismo para Gays, 
Lésbicas e Simpatizantes 
LoCAL De nASCiMento 
Piraju, SP 
Ano De nASCiMento 
1958 

Identificação. A infância marcada pela doutrina das 
Testemunhas de Jeová. Os tempos de colégio e a atuação 
como Missionário da Igreja. Mudança para São Paulo para 
trabalhar na sede da organização. A descoberta de sua 
homossexualidade. Os diversos fatores que o levaram a largar 
a organização. Início do trabalho na Prodesp e os estudos de 
Processamento de Dados. Trabalho em casas bancárias e a 
abertura do primeiro videobar gay da cidade, o Paparazzi. A 
trajetória no ramo de turismo segmentado. A atuação como 
presidente da Associação Brasileira de Turismo GLBT.

Amali Farah 
BAirro 
Brás 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Confecções Amali 
LoCAL De nASCiMento 
Santos, SP 
Ano De nASCiMento 
1929 

Identificação. A família e da mãe, que fazia enfeites para as 
fantasias da Escola de Samba Vai-Vai. Como iniciou cedo no 
comércio de confecção com venda e revenda de roupas. O 
início ajudando o pai e os irmãos na confecção. A função de 
coordenação e verificação do trabalho das costureiras. As 
mudanças no bairro e no comércio do Bom retiro. Trajetória da 
loja com 65 anos de funcionamento. O fechamento da confecção 
e a decisão de manter o estabelecimento apenas como loja. 
O assalto fatídico e as providências para minimizar os danos. 
A participação em atividades voltadas para a terceira idade.

Angelo Sérgio Del Vecchio 
BAirro 
Santa Ifigênia  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Instrumentos musicais 
eStABeLeCiMento 
Casa Del Vecchio 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo 
Ano De nASCiMento 
1938 

Identificação. Lembranças dos comerciantes no bairro de 
Cerqueira César, onde passou boa parte de sua infância. 
Relato da história de sua família, vinda da Itália, e da abertura 
da empresa Irmãos Del Vecchio. O ingresso na sociedade, 
ainda jovem, da atual Casa Del Vecchio. O dia a dia de trabalho 
com um tio e com o pai, jogador profissional de bilhar. As 
mudanças no cenário da indústria de instrumentos no Brasil e 
as dificuldades decorrentes da invasão de produtos chineses. 
O contato com músicos famosos e as especificidades do 
segmento. As transformações no bairro de Santa Ifigênia.

Antônio Alberto Saraiva 
BAirro 
Lapa 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Habib’s 
LoCAL De nASCiMento 
Aldeia de Veloza, Portugal 
Ano De nASCiMento 
1953 

Descrição da vinda da família para o Brasil. O trabalho do 
pai como fornecedor de pães em Santo Antônio da Platina. 
O contato com o comércio desde pequeno. A ida para São 
Paulo e o sonho de cursar Medicina. A mudança da família e a 
abertura de uma padaria. Descrição da morte do pai e de como 
assumiu os negócios. Conciliação entre os estudos e o trabalho. 
Atuação em diversos estabelecimentos do ramo alimentício. 
A criação do restaurante Habib’s e a expansão dos negócios. 
Descrição da estrutura de franquias e de treinamento que dá 
suporte aos vários estabelecimentos dispersos pelo país.
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Antonio Pereira Garcia 
BAirro 
Mooca 
MoDALiDADe 
Comércio ambulante 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Antônio dos Canoles 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1950 

Identificação. O início da atividade comercial ainda na infância 
vendendo as frutas do pomar do quintal de sua casa. O começo 
da comercialização do doce italiano cannoli, produto que se 
tornou sua fonte de renda. Como se tornou produtor do doce, 
melhorando a receita inicial com a ajuda de um confeiteiro, 
e utilizando ingredientes de qualidade. O destaque do doce 
em feiras e nos campos de várzea da cidade, sobretudo 
no Clube Juventus. Os fregueses de várias faixas etárias, os 
vários bairros da cidade e as encomendas que recebe. 

Antônio Pedrosa Vasconcelos 
BAirro 
Tucuruvi 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Sebolândia 
LoCAL De nASCiMento 
Recife, PE 
Ano De nASCiMento 
1966 

Identificação. As poucas lembranças da cidade natal e a mudança 
da família para São Paulo. A infância e a adolescência passadas 
no bairro Jardim Brasil, na zona norte da cidade. O pequeno 
comércio de seu pai, que vendia revistas e gibis em feiras 
públicas. O trabalho como caixa de banco, a graduação em 
Jornalismo e a vocação para atuar no comércio de livros usados, 
ao lado do pai. A abertura da loja própria, a Sebolândia, e os 
desafios de administrar um comércio de livros usados, os sebos. 
O comércio no bairro do Tucuruvi, zona norte de São Paulo. 

Arnaldo Preisegalavicius 
BAirro 
Av. Bandeirantes 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Veículos náuticos, peças e acessórios 
eStABeLeCiMento 
Trilhas & Mares 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1946 

Identificação. A família, de origem lituana. A infância no bairro 
do Ipiranga e do Brooklyn, em São Paulo, e a paixão pelo 
aeromodelismo. O brevê e a participação da construção 
da primeira pista de pouso supersônica. Os estudos de 
Engenharia Civil e o trabalho em empresas de terraplenagem e 
desmatamentos. O trabalho em grandes obras, como estradas 
e aeroportos. A guinada de sua vida: o abandono da engenharia 
e a ida para o comércio. A abertura da loja na Avenida dos 
Bandeirantes, voltada para o segmento de quadriciclos e jet skis.

Arthur Augusto Gomes Cotrim 
BAirro 
Santana 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Tatuagens e piercings 
eStABeLeCiMento 
Skink Tattoo & Piercing 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1989 

A infância passada no bairro de Santana onde mora até 
hoje. As atividades profissionais dos pais, já envolvidos 
com a arte da tattoo.O contato com esse universo e a sua 
primeira tatuagem. A montagem do primeiro estúdio, em 
parceria com uma prima, e o atendimento aos colegas de 
escola e clientes da região. Os avanços tecnológicos do 
segmento e as mudanças no comportamento das pessoas 
em relação à tatuagem. A abertura do estúdio de piercinge 
tattoocom a irmã. Os cuidados necessários para a prática 
dessa atividade e a diversidade no perfil de clientes.

Calogero Miragliotta Netto 
BAirro 
Campo de Marte 
MoDALiDADe 
Serviço 
rAMo De AtiviDADe 
Fotografia aérea 
eStABeLeCiMento 
Altavisão Imagens Aéreas 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1937 

O período tranquilo da infância, quando seu pai possuía uma 
revendedora de carros Ford. A Segunda Guerra Mundial, as 
sanções impostas pelo governo brasileiro sobre os imigrantes e 
o retorno para São Paulo. A infância no Bom Retiro e o início do 
trabalho aos 11 anos de idade, em uma óptica. As ocupações 
posteriores até chegar em sua ocupação atual, a de fotógrafo. 
O diferencial de seu trabalho: fotografias aéreas a partir do 
Campo de Marte. A vida pessoal, ao lado da esposa, as viagens 
ao exterior e os avanços tecnológicos no Brasil e no exterior.
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Cláudia Dragonetti 
BAirro 
Avenida Santo Amaro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Utensílios 
eStABeLeCiMento 
M. Dragonetti  
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1965 

Identificação. A família, voltada para o comércio, desde o 
seu nascimento. A loja de estrutura familiar que administra 
junto com a mãe e a irmã. As mudanças pelas quais a loja 
passou nas últimas décadas até chegar ao formato atual, 
especializado em utensílios para cozinha. O crescimento e 
as transformações desse tipo de comércio. As alterações da 
Avenida Santo Amaro, com o fim das chácaras na região e 
a construção do corredor de ônibus. Sua vida pessoal, seu 
filho, um jovem fotógrafo, e o livro infantil que escreveu.  

Cassio Piccolo 
BAirro 
Freguesia do Ó 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Entretenimento 
eStABeLeCiMento 
FrangÓ 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1960 

Identificação. A infância e as brincadeiras na rua de terra 
no bairro da Freguesia do Ó. As paixões: música e cinema. 
Os grupos musicais que fizeram parte da sua juventude 
e os grandes amigos nesse período. A aquisição de parte 
da rotisserie que um amigo criara com seu pai e irmão. As 
profundas mudanças que transformaram o local no FrangÓ. 
A aposta na tríade coxinha, cerveja e frango. Como o bar 
torna-se um local amplamente conhecido e admirado que 
destaca o bairro da Freguesia do Ó ao longo de 24 anos. 

Dionísio Febraio 
BAirro 
Rua 24 de maio 
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Discos e CDs 
eStABeLeCiMento 
Aqualung 
LoCAL De nASCiMento 
Adamantina, SP 
Ano De nASCiMento 
1957 

Nascimento e vida em Uirapuru. O trabalho no campo dos 
tios, avós e pais, as colheitas e as festividades. Ida para São 
Paulo e o trabalho como engraxate e, mais tarde, na indústria 
e no comércio. O desenvolvimento pelo gosto musical, a 
amizade com um dono de loja de discos e a oportunidade de 
trabalhar na loja. O trabalho como representante comercial 
da indústria musical e também em gravadoras. A loja na 
Galeria do Rock e a tentativa de desenvolver uma carreira 
musical. A loja e os eventos de divulgação de discos e bandas. 
A atuação no ramo musical e a história da Galeria do Rock.

Edna Maria Zavarezzi Onodera 
BAirro 
Aclimação 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Clínicas de estética 
eStABeLeCiMento 
Onodera 
LoCAL De nASCiMento 
Clementina, SP 
Ano De nASCiMento 
1956 

Lembranças da infância passada em diversas cidades do 
interior de São Paulo. O período de escola, as brincadeiras 
e detalhes da vida familiar. Ida para São Paulo e o primeiro 
emprego nos Diários Associados. Descrição do casamento e do 
relacionamento com o marido, Ikuo Onodera. O desenvolvimento 
da atividade e a iniciativa de estabelecer o sistema de franquias 
em parceria com sua filha Lucy Onodera. Análise e balanço da 
trajetória da empresa: da academia de ginástica aos serviços 
ligados a estética e bem-estar. A família, a administração de 
uma pousada em Ubatuba e planos e desejos para o futuro.

Ednéa Martins 
BAirro 
Vila Madalena 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Alternativa Casa Natural 
LoCAL De nASCiMento 
Santa Cruz do Rio Pardo, SP 
Ano De nASCiMento 
1948 

As brincadeiras com os cinco irmãos e sempre em contato 
com a natureza. As idas à padaria da família e o início dos 
estudos de Química. A mudança para São Paulo na década 
de 1960 e o término da faculdade. A atuação como docente, 
profissão que exerceu até se aposentar. A participação 
ativa na criação do Sindicato dos Professores (Apeoesp). 
A sociedade com a irmã para a abertura de uma loja de 
produtos naturais, no bairro da Vila Madalena. As características 
de um negócio nesse segmento e das transformações 
ocorridas nos bairros de Pinheiros e Vila Madalena.
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Fernando Costa 
BAirro 
Largo 13 de Maio 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Ótica 
eStABeLeCiMento 
Ótica Luz 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1964 

Identificação e infância passada no bairro de Santo Amaro. 
Trajetória profissional, passando de atendente da tradicional 
Ótica Luz para proprietário de duas óticas: a Ótica Boa Vista 
e a Ótica Luz, local onde começou a trabalhar com 16 anos 
de idade. A aquisição da Ótica Luz, tradicional loja do Largo 
13 de Maio. As principais transformações ocorridas na 
localidade, sobretudo o grande crescimento comercial da 
região e de seu entorno. As mudanças nas linhas de metrô 
e vias de acesso. As atividades de lazer na cidade de São 
Paulo, entre elas as visitas à Represa de Guarapiranga.

Euclides Carli 
BAirro 
Ceagesp / Vila Leopoldina 
MoDALiDADe 
Atacado 
rAMo De AtiviDADe 
Comércio atacadista de frutas 
eStABeLeCiMento 
Canopus Importação e Exportação Ltda. 
LoCAL De nASCiMento 
Muzambinho, MG 
Ano De nASCiMento 
1923 

As origens italianas. A cidade da infância e a formação escolar. 
A ida para São Paulo e o desejo de tornar-se independente. A 
opção pela atuação no comércio em empresa da Zona Cerealista. 
Aquisição de uma mercearia na Vila Mariana e o ingresso no 
segmento de importações de frutas. Os diferentes aspectos da 
importação de produtos alimentícios, especialmente frutas. O 
período de pragas nos laranjais do Estado. Descrição de São 
Paulo dos anos 1950. A importância das inovações tecnológicas. 
Atuação no Sindicato do Comércio Atacadista de Frutas e no 
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios.

Helio Seibel 
BAirro 
Brás 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Madeiras / Ferramentas e ferragens 
eStABeLeCiMento 
Leo Madeiras 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1953 

A infância passada no Bom Retiro, onde morava com a família. 
Os esforços de seus pais, imigrantes, para conseguirem 
se estabelecer no país, através da abertura de pequenos 
comércios. A entrada no mundo dos negócios na empresa 
familiar, para ajudar seu pai, que estava doente. Início 
do trabalho na loja de madeiras e ferragens na rua do 
Gasômetro, no Brás. A expansão da loja, a Leo Madeiras, uma 
das maiores do ramo atualmente. Questões relacionadas 
ao trabalho, à atividade comercial, e à urbanização da 
cidade de São Paulo. As atividades de lazer preferidas. 

Henriete Cristine Bernardo Pereira 
BAirro 
São Miguel 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Medicamentos 
eStABeLeCiMento 
Drogalis 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1978 

Identificação. O bairro de São Miguel, local onde nasceu 
e mora até os dias de hoje. O avô, um dos pioneiros do 
local, que é homenageado com o nome em uma rua. A 
formação em Fisioterapia e Farmácia. Os diversos aspectos 
do comércio na região que se tornou um dos maiores 
polos comerciais da região leste da cidade. A infância. O 
funcionamento da rede de farmácias Drogalis, presente na 
região leste com cerca de 27 unidades e o trabalho como 
gerente em uma das unidades. O comércio de medicamentos 
e materiais voltados à saúde e estética em São Paulo.

Henrique dos Santos Dias 
BAirro 
Mooca 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Camiseteria Juventus 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1989 

Identificação. As primeiras lembranças do bairro em que 
sempre viveu: a Mooca. Os contatos com a avó e vizinha, as 
brincadeiras na rua e o comércio local. O começo da paixão 
pelo Clube Atlético Juventus e do bairro que recebeu levas de 
imigrantes e que hoje passa por profundas transformações. 
A venda de camisetas para amigos e familiares quando 
criança e a ascensão como dono de seu próprio negócio. 
A variedade de produtos temáticos e dos clientes, de 
diversos lugares da cidade, do Brasil e de outros países.
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Jackson Martins Cruz 
BAirro 
Vila Maria/Vila Guilherme 
MoDALiDADe 
Serviço 
rAMo De AtiviDADe 
Transportes 
eStABeLeCiMento 
Empresa de Transportes Martins 
LoCAL De nASCiMento 
Belo Horizonte, MG 
Ano De nASCiMento 
1952 

A infância em Belo Horizonte, ao lado de seus sete irmãos. A 
adolescência marcada pelo estudo de línguas. As primeiras 
idas com o pai à empresa familiar de transportes de cargas. 
Os tempos de exército e a formação em Administração 
de Empresas. A dedicação de forma integral à empresa e 
a expansão dos negócios, iniciados por seu tio, Jackson. 
Detalhes do segmento de transporte de cargas e a criação 
do Terminal de Cargas Fernão Dias. A atuação sindical, os 
problemas enfrentados pelas empresas transportadoras e a 
questão do trânsito e mobilidade na cidade de São Paulo. 

Ivan Leonardo Todaro 
BAirro 
Ceagesp 
MoDALiDADe 
Banca 
rAMo De AtiviDADe 
Flores 
eStABeLeCiMento 
Flores Vivas Comércio de Orquídeas 
LoCAL De nASCiMento 
Vinhedo, SP 
Ano De nASCiMento 
1979 

A infância e o interesse em cuidar de animais e plantas. Os 
estudos no Colégio Agrícola de Jundiaí. O trabalho como 
entregador de despesas em um supermercado local e depois 
com um produtor de orquídeas, que acabou por apresentá-
lo ao Ceagesp. A montagem de um orquidário em Várzea 
Paulista e o trabalho, em laboratório, de cruzamento entre 
espécies. As vendas para o Ceasa, de Campinas, e o Ceagesp, 
em São Paulo. As espécies de orquídeas, os cuidados 
na produção e a conservação das flores. O cotidiano de 
trabalho e a estrutura da Feira das Flores, no Ceagesp.

Jefferson Pereira 
BAirro 
Praça Benedito Calixto 
MoDALiDADe 
Banca 
rAMo De AtiviDADe 
Antiguidades 
eStABeLeCiMento 
Jefferson Antiguidades 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1967 

A infância no bairro do Brooklin, passada em companhia 
de seus irmãos mais novos. As primeiras idas à empresa 
metalúrgica de seu pai. O início do trabalho efetivo aos 14 
anos, tanto no escritório quanto na linha de produção. A 
saída da empresa e como se tornou office-boy. O trabalho 
como bancário e o trabalho com os médicos do Hospital 
São Luiz. Como, desempregado, conheceu o comércio de 
antiguidades da feira da Praça Benedito Calixto e começou a 
adquirir peças para revender lá, estudando e se aprofundando 
no segmento de compra e venda de antiguidades. 

João Machado de Siqueira 
BAirro 
Freguesia do Ó 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Pizzaria Bruno 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1920 

Identificação. A infância passada na Freguesia do Ó entre 
os anos de 1920 e 1930. A fuga da família por conta da 
Revolução de 1924 para o bairro de Perus. O período em 
que viveu em Santana do Parnaíba e em Pirapora. O regresso 
à Freguesia do Ó e o trabalho em um moinho de farinha. O 
convite para ser sócio de um restaurante cujo imóvel era de 
seu pai e a venda de frangos com polenta. O aprendizado 
da massa de pizza junto a um carroceiro espanhol e a 
transformação do restaurante em pizzaria. As transformações 
ocorridas na Freguesia do Ó e o cotidiano de trabalho.

Jose Evangelista de Castro 
BAirro 
Lapa 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Açougue do Zé / Churrasquinho do Zé 
LoCAL De nASCiMento 
Santo Antônio da Platina, PR 
Ano De nASCiMento 
1947 

A infância dura, marcada pela necessidade de trabalhar 
para ajudar no sustento da família. O primeiro contato com 
açougue no estabelecimento da família. A ida para São Paulo, 
escondido dos pais, para tentar a sorte em uma dupla sertaneja 
e a participação em programas de televisão. A decisão de 
trabalhar como açougueiro e a abertura de seu próprio negócio 
no bairro da Lapa, onde prosperou e se mantém atuante. As 
transformações ocorridas no comércio de carnes, desde que 
iniciou na profissão, os avanços com relação à conservação 
dos produtos e as mudanças nos hábitos de consumo. 
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José Robson Barbosa Cavalcante 
BAirro 
Vila Madalena 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Empanadas Bar 
LoCAL De nASCiMento 
Poção, PE 
Ano De nASCiMento 
1966 

A infância e a paixão por futebol. Ida para Recife para 
continuar os estudos e jogar em clubes grandes. Tentativa 
de ingressar no Santos Futebol Clube. O período em que 
morou com a irmã em São Paulo e o emprego no primeiro 
bar Martín Fierro, na Vila Madalena. O trabalho como garçom, 
cozinheiro, copeiro, até o arrendamento do local, em 
sociedade com outros funcionários. O cotidiano de trabalho 
no estabelecimento, que hoje tem o nome de Empanadas Bar, 
a preocupação com o atendimento e com a qualidade dos 
produtos. As transformações do bairro nas últimas décadas.

José Ferreira de Lima 
BAirro 
Ceagesp 
MoDALiDADe 
Box 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Abóboras São  José 
LoCAL De nASCiMento 
Fortaleza, CE 
Ano De nASCiMento 
1938 

O sítio de seu pai, em Fortaleza e o trabalho nas plantações 
após a morte da mãe. A ida para São Paulo e os percalços da 
viagem de pau de arara. O emprego na fábrica de violões e o 
trabalho na feira como vendedor de produtos de alumínio. A 
mudança de toda a família para São Paulo e as dificuldades 
financeiras. O início do trabalho com abóboras e a atuação 
no Ceagesp. Como se tornou o maior vendedor de abóboras 
do Brasil e da América do Sul em suas próprias palavras. 
A distribuição de alimentos na cidade, no país e para o 
exterior. O Centro Estadual de Abastecimento (Ceasa).

Josue Lemos 
BAirro 
São Miguel Paulista 
MoDALiDADe 
Loja de rua / Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Máquinas de costura/ Reparação 
eStABeLeCiMento 
Elimac 
LoCAL De nASCiMento 
Martinópolis, SP 
Ano De nASCiMento 
1942 

Identificação. Cotidiano em uma família de 12 irmãos, em 
Martinópolis, interior do Estado de São Paulo. O percurso de 
casa à escola e o posto de gasolina que o atraía. Ida da família 
para São Paulo e moradia no bairro da Penha. O trabalho 
como engraxate e nas gráficas. A convivência com máquinas 
de costura em casa e o estágio no ramo de assistência 
técnica de máquinas de costura na Singer. Sua trajetória 
no comércio em São Miguel Paulista na área de assistência 
técnica, compra e vendas de máquinas de costura.

Ki Hyok Song 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário  
eStABeLeCiMento 
Cloquê Vestidos de Festa 
LoCAL De nASCiMento 
Seul, Coreia 
Ano De nASCiMento 
1980 

Nascimento e primeira infância, marcada pelas brincadeiras 
com as agulhas de seu pai, farmacêutico e acupunturista, e os 
moldes de papel de sua mãe, modelista. A situação na Coreia 
e a vinda para o Brasil, com estabelecimento em São Miguel 
Paulista. A mudança para o Brás e a abertura da primeira loja. 
A prosperidade dos negócios e a abertura de outras lojas. A 
decisão de abrir sua loja própria, especializada em vestidos 
para festas. A presença marcante da colônia coreana na 
cidade de São Paulo e as transformações e características do 
comércio de roupas nos bairros do Brás e do Bom Retiro.

Lina Levi 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Casa Búlgara 
LoCAL De nASCiMento 
Varna, Bulgária 
Ano De nASCiMento 
1927 

Identificação. A infância na Bulgária e  como a família enfrentou 
os tempos da Segunda Guerra Mundial. Casamento e ida, 
com o marido, para Israel, onde montaram uma loja. O início 
da guerra Yom Kippur em Israel e a imigração para o Brasil. O 
estabelecimento em São Paulo e a montagem da Casa Búlgara, 
há mais de 35 anos, que até hoje serve salgados típicos búlgaros 
aos mais diferentes clientes. O bairro do Bom Retiro, as principais 
transformações desde sua chegada e a abertura da loja.
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Luiz Augusto de Oliveira Sales 
BAirro 
Campos Elíseos 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Serviços de higiene e embelezamento 
eStABeLeCiMento 
Vilma Estética 
LoCAL De nASCiMento 
Juiz de Fora, MG 
Ano De nASCiMento 
1950 

Identificação e mudança da família. A infância com os cinco 
irmãos na cidade de São Paulo. O trabalho como funcionário 
público e a decisão de exonerar-se para abrir um centro 
de estética e beleza nos Campos Elísios. As mudanças do 
bairro ao longo de 40 anos. O processo de decadência e os 
problemas com a Cracolândia. O funcionamento comercial 
da região, as suas vantagens e desvantagens. Explicação do 
funcionamento da Associação dos Moradores e Comerciantes 
do Bairro de Campos Elísios, instituição que busca resolver 
problemas cotidianos da região e da qual é diretor. 

Lindinalva F. Vaz 
BAirro 
Penha 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Venda e/ou aluguel de roupas para festa 
eStABeLeCiMento 
Casa da Sogra 
LoCAL De nASCiMento 
Pedra, PE 
Ano De nASCiMento 
1968 

Identificação, cotidiano em Pedra. A mudança para a cidade 
e o  início de trabalho no comércio. O período na roça, as 
dificuldades para as compras e o longo percurso transposto a 
pé. Decisão de migrar para São Paulo. O processo de chegada 
à cidade grande e o de conseguir trabalho. A atuação no 
ramo de comércio de loja de rua e vestuário. As mudanças 
que orquestrou na loja, as transformações no bairro da Penha 
e a configuração de uma rua das noivas: a Padre João. 

Luiz Carlos Amando de Barros 
BAirro 
Vila Madalena 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Galeria de arte 
eStABeLeCiMento 
Artebela Galeria de Arte e Molduras 
LoCAL De nASCiMento 
Botucatu, SP 
Ano De nASCiMento 
1950 

Identificação. A infância, com recordações do comércio de seus 
tios, donos de uma casa de secos e molhados. Outras lojas 
de Botucatu, como as vendas de material escolar, os sebos 
e a padaria. Os estudos de Direito e Jornalismo e o interesse 
pelas artes a partir da atividade de colecionador. Como esse 
interesse gerou uma segunda profissão: a de comerciante de 
objetos de arte. A abertura da loja, as condições, dificuldades 
e cuidados necessários para esse tipo de empreendimento. 
Questões da arte e o papel da cidade de São Paulo na criação 
e divulgação de novos artistas, eventos e movimentos.

Luiz Claudio Vieira 
BAirro 
Santa Ifigênia  
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos elétricos e eletrônicos 
eStABeLeCiMento 
LCV Instrumentos 
LoCAL De nASCiMento 
Regente Feijó, SP 
Ano De nASCiMento 
1965 

A infância e como, nas brincadeiras, o comércio já estava 
presente em sua vida. Mudança para São Paulo com a família 
e a adaptação à cidade de São Paulo, que não lhe agradava de 
início. O curso de Eletrônica no Mackenzie e o início da atividade 
profissional como gerente em uma loja de instrumentos de 
medição na Santa Ifigênia.  A descoberta da vocação para 
o comércio e a abertura do próprio negócio. O comércio de 
aparelhos de som e TV e de equipamentos de telecomunicação. 
A importância da Associação dos Comerciantes da Região 
da Santa Ifigênia diante das transformações do entorno.

Luzia Rodrigues de Dios 
BAirro 
Capão Redondo 
MoDALiDADe 
Comércio solidário 
rAMo De AtiviDADe 
Artesanato 
eStABeLeCiMento 
Casa do Zezinho 
LoCAL De nASCiMento 
São Bernardo do Campo, SP 
Ano De nASCiMento 
1961 

Nascimento na Grande São Paulo. A infância em Guarulhos, 
os amigos e as brincadeiras de uma filha única. O trabalho 
com a mãe na banca de frutas no Mercado de Guarulhos. A 
ida da família para Santos e a mudança para Campinas para 
cursar Computação. Os 20 anos de trabalho na área e seu 
ano sabático. Os cuidados com a mãe. Os contatos com o 
terceiro setor e com a comunidade do Capão, onde fica a 
Casa do Zezinho. Os trabalhos que desenvolve atualmente, 
os projetos de sustentabilidade e desenvolvimento local. 
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Marcelo Dias de Moraes 
BAirro 
Vila Clementino 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Aparelhos médico-hospitalares e próteses 
eStABeLeCiMento 
Nova Med Tec 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1967 

Nascimento e infância no bairro de Perus. As lembranças da 
escola e o primeiro emprego em loja de doces. O envolvimento 
na indústria de equipamentos hospitalares, ainda bem jovem.  O 
trabalho como vendedor de uma multinacional do ramo. O contato 
com os diversos agentes da área da saúde e a atuação em lojas 
da Rua Borges Lagoa. A loja Nova Med Tec. Os desafios da área 
e a renovação constante dos equipamentos. O relacionamento 
com os clientes que eventualmente estão passando por 
momentos difíceis de suas vidas. Análise da especialização 
dos estabelecimentos comerciais da Rua Borges Lagoa. 

Manuel Henrique Farias Ramos 
BAirro 
Tatuapé 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Carnes, peixes, aves e ovos 
eStABeLeCiMento 
Distribuidora de Carnes Novilha dos 
Pampas Ltda. 
LoCAL De nASCiMento 
Ilha Terceira, Açores, Portugal  
Ano De nASCiMento 
1939 

A infância passada em ambiente rural. O pai, carpinteiro, e 
a mãe, dona de casa. O contato com o livro Brasil, País do 
Futuro, de Stefan Zweig. A guerra nas colônias e a decisão 
de morar no Brasil. O estabelecimento em São Paulo e o 
trabalho em um grande açougue no Brás. As transformações 
do setor varejista de carne e dos hábitos de consumo. A 
abertura do próprio negócio, as dificuldades iniciais e o início 
da participação sindical. Atividades atuais como criador de 
gado, vice-presidente da Fcesp e, presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo.

Marcelo Hideki Oshiro 
BAirro 
Santana 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Mercearia Boas Compras 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1981 

As brincadeiras de infância nas ruas da Casa Verde. O 
trabalho dos pais, feirantes, e os cuidados de sua avó. A 
ajuda à família na feira, antes das aulas. Conciliação entre o 
curso de Administração de Empresas e o auxílio ao pai no 
minimercado no bairro da Aclimação. A estadia de três anos 
no Japão. A doença da mãe e o retorno ao Brasil. A montagem 
de um novo minimercado em Santana, próximo a saída do 
metrô. O dia a dia de um mercado de bairro, com todas as 
suas características e particularidades, o fluxo de pessoas e o 
estabelecimento de comércios próximos às estações de metrô.

Marco Alfredo Di Cunto Junior 
BAirro 
Mooca 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Buffet, Confeitaria e Rotisserie Di Cunto 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1980 

Identificação e a infância passada em São Paulo. As idas à 
doceria Di Cunto, fundada pelo avô e seus irmãos. O desejo de 
trabalhar na doceria e continuar a empresa da família. O início 
do trabalho efetivo, aos 15 anos, auxiliando nas vendas em 
datas comemorativas. A graduação em Comunicação Social 
e o início do trabalho na área de Comunicação e Marketing 
da empresa. A organização interna, o histórico de formação, 
sua expansão, o atendimento aos clientes e as estratégias 
adotadas na comunicação. O processo de desindustrialização 
e a evolução do comércio no bairro da Mooca.

Miriam de Oliveira Lima 
BAirro 
Moema 
MoDALiDADe 
Comércio solidário 
rAMo De AtiviDADe 
Artesanato 
eStABeLeCiMento 
Instituto Asta 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1966 

Descrição do Ipiranga e das diversas escolas nas quais estudou. 
A facilidade para se comunicar com as pessoas e o interesse 
em estudar línguas estrangeiras. As dificuldades em escolher 
uma profissão. O ingresso na faculdade de Administração com 
ênfase em Comércio Exterior. Estágio e atuação em empresas 
voltadas ao comércio de artigos têxteis. As viagens ao exterior 
para ampliação de conhecimento em todas as fases do processo 
de produção de roupas e tecidos. A busca por um mundo justo 
e igualitário. O contato com associações que se dedicavam à 
economia solidária. O envolvimento com o Instituto Asta. 
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Paulo Pera Rodrigues 
BAirro 
Represa de Guarapiranga 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Locação / Serviços de ensino 
eStABeLeCiMento 
Pera Náutica 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1959 

Identificação e explicação de seu apelido: Pera. Nascimento 
no bairro do Paraíso, a infância passada no bairro do Campo 
Belo e as transformações com a abertura da Avenida dos 
Bandeirantes. O envolvimento com os esportes náuticos, os 
primeiros treinos e a participação em regatas. A atuação e a 
habilitação na escola de esportes náuticos e a atividade de 
compra e venda de barcos na Represa de Guarapiranga. Compra 
e venda desse tipo de equipamento de lazer. O cotidiano de 
trabalho em um estaleiro sediado na Marginal Pinheiros. 

Orlando Cruz 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de metal para confecções 
eStABeLeCiMento 
Casa Ferro 
LoCAL De nASCiMento 
Irará, BA 
Ano De nASCiMento 
1926 

Identificação. A família, proprietária de padaria, no interior da 
Bahia. Ida para São Paulo aos 15 anos. Moradia em Regente 
Feijó e em Lucélia, onde trabalhou na loja de couros e calçados 
de seu tio. Ida para São Paulo, em 1944, para trabalhar 
na Casa Ferro. As impressões da cidade e o início de suas 
atividades na firma, como office-boy. O curso superior de 
Economia na PUC. Como assumiu a contabilidade e também a 
administração de todo o negócio. As especificidades do ramo 
de aviamentos, das transformações pelas quais o bairro do 
Bom Retiro passou e da importância do bom atendimento.

Paulo Rivera Ferreira 
BAirro 
Vila Clementino 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Dathabook 
LoCAL De nASCiMento 
Piraju, SP 
Ano De nASCiMento 
1951 

A infância em fazenda na cidade de Piraju. A família composta 
por oitos irmão e o trabalho com o pai no comércio de 
secos e molhados. A venda de bananas e outras frutas para 
ajudar a mãe. O fim do curso colegial e a ida para São Paulo 
para dar continuidade aos estudos. O trabalho em diversos 
segmentos sempre na área de vendas. A vaga em uma livraria 
e o trabalho na filial em Mogi das Cruzes. Como assumiu o 
negócio, expandindo-o para outras cidades, como Alfenas 
e Juiz de Fora. A rede de lojas ligada a livros de medicina 
e a ajuda da família na administração do negócio.

Pedro Herz 
BAirro 
Consolação 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Livros, revistas e jornais 
eStABeLeCiMento 
Livraria Cultura 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1940 

As origens da família e a vinda para o Brasil dos pais, judeus 
alemães. A decisão da mãe de alugar livros para a comunidade 
alemã. O crescimento dos negócios e a infância passada entre 
os livros que ocupavam os cômodos da casa. A decisão de 
sair de casa e viajar para a Suíça, onde trabalhou em livraria e 
fez curso de livreiro. A volta ao Brasil e o trabalho em outras 
empresas. A decisão de ajudar a mãe na livraria aberta no 
Conjunto Nacional. As transformações ocorridas no negócio 
familiar, no ramo editorial e nos hábitos de consumo da 
população. A importância da internet e o impacto nos negócios.

Rafik Hussein Saab 
BAirro 
Pinheiros 
MoDALiDADe 
Loja em rede 
rAMo De AtiviDADe 
Madeiras 
eStABeLeCiMento 
Madeireira Made Camp 
LoCAL De nASCiMento 
Alley, Líbano 
Ano De nASCiMento 
1937 

A infância ao lado da mãe. O pai e os irmãos que estavam no 
Brasil. A vinda para reencontrá-los. O trabalho no armazém de 
secos e molhados da família em Agudos, interior de São Paulo. 
A mudança para a capital e os estudos de Direito. Atuação 
no Última Hora. Conciliação entre a atividade comercial e o 
exercício da advocacia. O trabalho em diversas empresas e a 
decisão de abrir loja no ramo madeireiro. O funcionamento 
do setor e a importância da venda de madeiras legalizadas. A 
formação do Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras 
do Estado de São Paulo e sua atuação como presidente.
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Ricardo Martin 
BAirro 
Belenzinho 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Calçados 
eStABeLeCiMento 
Pitta Calçados 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1967 

Infância no bairro do Tatuapé, onde aprendeu a jogar peão, 
bolinha de gude e onde os vizinhos faziam fogueiras nos 
períodos de São João. O falecimento do pai e o início do 
trabalho em uma loja em que sua família costumava comprar. 
Os primeiros tempos de trabalho: do estoque ao atendimento. 
O trabalho em uma casa de calçados. Trabalho em loja de 
shopping e também como representante na região de 
Guaianases. A atuação na loja do Belenzinho, onde está há 
mais de 20 anos. As mudanças no bairro com a chegada do 
Shopping Tatuapé e a especulação imobiliária da região.

Reinaldo Pedro Correa 
BAirro 
Belenzinho 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Comércio de tintas, vernizes e volas 
eStABeLeCiMento 
Casa Brasil Corrêa Tintas 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1953 

Identificação. Descrição panorâmica de bairros da zona leste de 
São Paulo, onde atuava seu pai. Os primeiros anos de trabalho 
na loja, ainda aos 13 anos. O desenvolvimento do comércio 
de tintas e materiais de construção em São Paulo. O boom 
imobiliário e o pouco impacto para as lojas de rua. Análise das 
experiências em cargos diretivos, seja em clubes, como o São 
Paulo Futebol Clube, seja em entidades comerciais, como a 
Sincomavi, a Federação do Comércio e o Sesc de São Paulo.

Ricardo Wagner Tavares 
BAirro 
Pinheiros 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
O Barricão 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1946 

A infância no bairro da Vila Mariana, a paixão pelo futebol e os 
jogos em campinhos de várzea. A morte precoce do pai e o início 
da vida profissional em uma marcenaria. O trabalho de venda 
de livros pela Abril Cultural e o convite para atuar no segmento 
de bebidas. A aquisição de experiência no ramo, a proposta de 
se tornar sócio da adega O Barricão e o caminho para se tornar 
o único proprietário. As transformações pelas quais o ramo de 
bebidas passou no decorrer das décadas. As esperanças de 
melhora nos negócios em decorrência da chegada do metrô na 
rua e do processo de expansão do setor comercial no bairro. 

Roberto Eduardo Lefèvere 
BAirro 
Sé 
MoDALiDADe 
Escritório de corretagem 
rAMo De AtiviDADe 
Exportação e importação de produtos 
agrícolas 
eStABeLeCiMento 
Lefèvere Corretagem 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1936 

Lembranças da infância no bairro do Pacaembu e do “Morrinho 
do Pão Duro”. Descrição do período de faculdade e da segunda 
turma do curso de Administração de Empresas na Fundação 
Getúlio Vargas. O ingresso no Grupo Walita. A decisão de trabalhar 
com o pai, no escritório de corretagem de algodão da família. 
Detalhes da sua atuação no ramo da corretagem de algodão, 
do desenvolvimento da produção de algodão no Brasil, das 
inovações tecnológicas e do processo de internacionalização do 
escritório. As perspectivas em relação ao futuro da corretagem 
de algodão e em relação ao futuro de sua profissão.

Roberto Takaharu Oka 
BAirro 
Rua 24 de Maio 
MoDALiDADe 
Galeria 
rAMo De AtiviDADe 
Vestuário 
eStABeLeCiMento 
Moshi Moshi Anime 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1965 

Origem da família, japoneses instalados na zona norte de São 
Paulo.  A infância e a convivência inserida na colônia japonesa. 
A paixão por música e a abertura da primeira loja de discos 
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A produção de discos 
de artistas consagrados e a criação de um selo musical. A 
conciliação do trabalho como comerciante e do seu emprego 
como funcionário de banco. O pioneirismo do comércio de 
artigos relacionados à cultura pop japonesa, especialmente 
relacionados a animes e mangás. Essas atividades nos bairros 
da Liberdade e na famosa Galeria do Rock.  A loja atual. 
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Selma Soares Xavier 
BAirro 
Monte Azul 
MoDALiDADe 
ONG 
rAMo De AtiviDADe 
Artesanato 
eStABeLeCiMento 
Associação Comunitária Monte Azul 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1971 

Identificação. A infância dividida entre a escola e momentos 
em que frequentava a casa de Ute Craemer, onde nasceu 
a Associação Comunitária Monte Azul. Os encontros e as 
atividades de acordo com a linha pedagógica Waldorf. A 
construção de uma sede e a organização de ações que 
possibilitaram o desenvolvimento da comunidade do Monte 
Azul. Os diferentes postos de trabalho e a atuação na biblioteca. 
A vida pessoal, as atividades que exerce na associação e seus 
cinco filhos. Comentários sobre as transformações ocorridas 
na zona sul: comércio, crescimento e urbanização da região.

Rubens Torres Medrano 
BAirro 
Diadema 
MoDALiDADe 
Serviços 
rAMo De AtiviDADe 
Importação e exportação de produtos 
químicos e derivados 
eStABeLeCiMento 
Makeni Chemicals 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1940 

A família, de origem espanhola. Infância na Mooca e o convívio 
com os avós maternos, quando aprendeu castelhano. O começo 
da vida profissional em uma firma de gêneros alimentícios da 
zona cerealista. A atividade do pai, que trabalhara no Mercado 
Municipal. A formação em Direito e a opção em trabalhar em 
empresa de derivados de petróleo. Abertura do próprio negócio 
no mesmo ramo. A grave crise econômica dos anos 80 e a 
trajetória da empresa. O desenvolvimento do ramo petroquímico 
no Brasil, a atuação como importador e exportador e a contínua 
necessidade de melhorias no setor de comunicação.

Shoshana Baruch 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Delishop 
LoCAL De nASCiMento 
Haifa, Israel 
Ano De nASCiMento 
1949 

Identificação. Os pais, de origem búlgara. A infância, juventude 
e início da vida adulta. Os contatos com a atividade comercial 
junto aos pais, vendedores de iogurtes, queijos e sorvetes. 
A trajetória da família em meio a acontecimentos históricos. 
O emprego em uma casa bancária. A imigração para o 
Brasil, em 1976, e as dificuldades de adaptação. A ida para 
Israel e a volta ao Brasil. Os aprendizados com a mãe e a 
escolha de uma nova área de atuação. O Bom Retiro e dos 
primeiros anos do restaurante. As relações com os clientes 
e com os funcionários e a continuidade do negócio.

Silvio Yoiti Katsuragi 
BAirro 
Lapa 
MoDALiDADe 
Mercado 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Peixaria São José da Lapa 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1960 

A infância no bairro da Lapa e da banca de pescados no Mercado 
da Lapa, de propriedade de seus pais. Os primeiros passos na 
profissão que viria a adotar. A atividade comercial da época e 
da vivência no bairro. O aumento de atribuições no comércio 
e a maior participação na administração. Análise das relações 
com fornecedores e clientes, transformadas com o passar dos 
anos, com o advento de novas tecnologias e outros fatores. O 
futuro desse tipo de comércio e da atividade comercial em si. A 
família, a relação afetiva com o bairro e as atividades de lazer.

Tereza Raquel Iba 
BAirro 
Brás 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Casa de Saron 
LoCAL De nASCiMento 
Mogi das Cruzes, SP 
Ano De nASCiMento 
1982 

Identificação. A infância e os tempos de escola, quando já 
se interessava pela área de alimentação e saúde. O início 
da atividade, ainda em sua cidade natal, Mogi das Cruzes, 
e o trabalho em loja de produtos naturais. A participação 
no comércio da zona cerealista, localizada no bairro do 
Brás, e a divulgação de um livro sobre saúde alimentar. Os 
cursos e trabalhos relacionados ao assunto e as viagens 
que realizou no Brasil e no exterior. O retorno ao comércio 
da Zona Cerealista, atuando como vendedora, gerente e 
também trabalhando na montagem de novas lojas.
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Vera Regina d’Egmont de Moraes 
BAirro 
Av. Santo Amaro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Materiais para equitação 
eStABeLeCiMento 
Salto & Sela 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1942 

A infância, passada em diversas cidades do Estado em 
decorrência das transferências de seu pai, auditor fiscal e 
funcionário federal. As lições de  piano, a paixão pelo balé e pelas 
artes em geral. A ida para São Paulo para cursar a Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco e a moradia com a tia. O 
exercício da advocacia e a mudança para a Serra da Cantareira. 
O casamento, filhos e a abertura da loja de materiais de 
equitação. A paixão pelos cavalos, o início da carreira de amazona 
profissional de uma de suas filhas e a solidificação da empresa.

Thrassyvoulos Georgios Petrakis 
BAirro 
Bom Retiro 
MoDALiDADe 
Loja de rua 
rAMo De AtiviDADe 
Produtos alimentícios e bebidas 
eStABeLeCiMento 
Restaurante Acrópoles 
LoCAL De nASCiMento 
Esmirna, Turquia 
Ano De nASCiMento 
1918 

Infância dividida entre a Turquia e a Grécia, em decorrência dos 
conflitos entre gregos e turcos. A saída da escola para ajudar o 
pai pescador após a morte precoce de sua mãe. O período no 
Egito como enfermeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Volta 
para a Grécia, casamento e mudança para o Brasil. A moradia 
no Jardim Tremembé. O trabalhou em pequenos comércios 
até arrumar um emprego de garçom no restaurante Acrópoles. 
A tragédia que vitimou parte de sua família. A familiaridade 
com o ramo de alimentação, as preocupações com a escolha 
dos ingredientes e o bom atendimento aos clientes. 

Vicente Amato Sobrinho 
BAirro 
Mooca 
MoDALiDADe 
Atacado 
rAMo De AtiviDADe 
Artigos de escritório, de papelaria, 
embalagens, papéis e papelão 
eStABeLeCiMento 
Phormato 9 
LoCAL De nASCiMento 
São Paulo, SP 
Ano De nASCiMento 
1948 

Origens da família: italiana, alemã e francesa, moradora de bairros 
operários. A infância e as comemorações da Copa do Mundo 
de 58. O início do trabalho em armazém de secos e molhados. 
As empresas em que atuou e o curso de Administração de 
Empresas. A abertura de uma revendedora de papel. O segmento 
de papéis no Brasil e no mundo, a questão da reciclagem e dos 
processos de produção e importação. A conciliação entre o 
gerenciamento de seu negócio com a atuação, como presidente, 
no Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel e 
Papelão e na Associação Nacional dos Distribuidores de Papel.
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Um novo olhar
O que a história de vida poderia trazer de diferente ou 

de peculiar para um trabalho como o Projeto Memórias 
do Comércio? Qual a riqueza desse acervo e qual a sua 
originalidade? Como ele contribui para a elucidação de 
temas e assuntos pouco abordados até o momento? Estas 
são algumas das perguntas que nos fizemos ao voltarmos 
a trabalhar com o tema1, tão presente em nossa própria 
trajetória, como pesquisadoras e como instituição.

Dentre as muitas contribuições da história oral, para nós, 
o que ela tem de apaixonante, o que traduz não só uma 
opção metodológica, mas também, uma filosofia de vida, é 
a criação de uma fonte histórica, a oportunidade de diálogo 
com o outro e também um exercício de humildade e de 
paciência, porque nos colocamos como ouvintes de uma 
narrativa que transcende aos anos vividos pelo narrador, 
uma história que ainda está em curso e é permeada por 
esquecimentos, datas imprecisas e nomes de pessoas e de 
lugares nebulosos. Mas tudo isso não tira a riqueza que a 
narrativa oral nos oferece, pelo contrário, só a engrandece, 
na medida em que nos traz novos desafios. 

Nosso trabalho insere-se no movimento do que se 
convencionou chamar de moderna história oral, porém, com 
algumas releituras. Este conceito se configurou para alguns 
estudiosos do tema em 1948, quando Allan Nevins deu início 
à coleção da Universidade de Columbia. No Brasil, nos anos de 
1970 ocorreu a estruturação de alguns dos primeiros projetos 
com a utilização dessa metodologia: no Rio de Janeiro, o 
trabalho desenvolvido por Aspásia Camargo no CPDOC/FGV e, 
em 1975, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, cujas 
primeiras gravações ocorreram na gestão de Rudá de Andrade.

vidas no 
comércio: um 
olhar para 
o projeto 
memórias do 
comércio karen 

worcman 
e cláudia 
leonor 
oliveira

1. Além desta publicação, já realizamos 
outros cinco módulos do Projeto 

Memórias do Comércio, a saber: São 
Paulo (1994), Araraquara e São Carlos 

(2000), Baixada Santista (2002), Vale 
do Paraíba (2003) e Campinas (2009).
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Quase 20 anos depois, o cenário brasileiro se mostrava 
propício a novos empreendimentos para o desenvolvimento 
do terceiro setor e para novas iniciativas na área cultural, 
fora do circuito universidade e órgãos oficiais. O processo de 
redemocratização que vivíamos, a estabilização financeira 
da moeda no Brasil e o desenvolvimento das organizações 
sociais a partir da realização da Eco 92, bem como a legislação 
sobre incentivo fiscal para projetos culturais permitiram, além 
da estruturação do Museu da Pessoa.Net como organização 
de interesse público, a viabilização financeira e a existência 
da instituição com projetos próprios e em parcerias com 
empresas e instituições.

Nesse cenário, o Museu da Pessoa, fundado em 1991, 
desenvolveu uma premissa de trabalho em que todo e 
qualquer indivíduo tem uma trajetória de vida única e 
é isso que lhe confere um status diferenciado de outra 
pessoa. Portanto, não importa o que o entrevistado lembre 
ou deixe de lembrar; importa, sim, a percepção que ele 
tem dos acontecimentos do passado e a articulação que 
faz com o tempo presente. Isso porque, para o Museu da 
Pessoa, por meio das histórias de vida, é possível evidenciar 
os vínculos entre o indivíduo e a sociedade, preservando-
se uma diversidade de experiências que, em geral, se 
dispersam com o passar dos tempos e a sucessão das 
gerações.

Assim, o processo de rememorar o passado é, 
principalmente, uma maneira de entender o mundo à nossa 
volta. Essa narrativa é construída e reconstruída segundo as 
nossas perspectivas presentes, ao mesmo tempo em que 
constitui a base, a partir da qual vislumbramos nosso futuro. 
Por isso, a questão da veracidade dos fatos narrados em uma 
entrevista deve ser olhada no conjunto das narrativas e não 
isoladamente, bem como, devem ser analisados ao lado de 
outras fontes de pesquisa, pois as experiências também são 
passíveis de esquecimento. O historiador Boris Fausto afirma: 
“Não só todos nós cometemos equívocos ao reconstruir o 
passado familiar, como, de algum modo, ‘inventamos’ esse 
passado a partir da perspectiva do presente.”2

Iniciando com a experiência da história oral de vida, o 
Museu da Pessoa desenvolveu uma metodologia própria, 
que se baseia no tripé: construir, organizar e socializar 

2. FAUSTO, Boris. Negócios e ócios 
− Histórias da imigração. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997, p. 9.
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histórias. O cerne conceitual está em partir da história de 
cada um, compartilhá-la com o grupo de relacionamento 
mais próximo (nós) e finalmente socializá-la com um grupo 
externo à comunidade (todos). Essa metodologia estabelece 
condições para compor um mapa com as experiências e 
práticas de um grupo.3

O trabalho de campo
Percorremos quilômetros a pé, de ônibus, metrô e até 

mesmo trem para chegar aos nossos futuros narradores, nas 
diversas cidades em que o projeto Memórias do Comércio 
se desenvolveu. Nesses percursos caóticos, irregulares e 
errantes, buscamos os contadores dessa história, que não é 
só uma, posto que se trata de várias narrativas, as quais se 
traduzem em infinitos olhares para as suas cidades, as suas 
lojas e a sua própria trajetória de vida.

O processo de mapeamento dos entrevistados 
realizado nas ruas, nos sindicatos de comércio varejista, nas 
universidades e, até mesmo, em associações de terceira 
idade e nas associações de classe, nos levou a conhecer de 
perto a dinâmica própria da atividade comercial. Também 
estivemos nas casas de comerciantes já aposentados, que, 
além de nos oferecerem encantadoras lembranças, nos 
mostraram saquinhos plásticos, caixas de papelão amarelado 
e até mesmo maletas que continham fotografias pessoais, 
instrumentos de trabalho, cartas trocadas entre parentes 
e documentos de imigração guardados há muito tempo. 
Parecia que esperavam a hora de serem vistos novamente, 
de se atualizarem, na concepção da filosofia escolástica. 
Nas palavras de Pierre Lévy: “Na filosofia escolástica, é virtual 
o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a 
atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização 
efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na 
semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não 
se opõe ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas 
maneiras de ser diferentes.”4

Anotávamos todas as informações fornecidas e 
compúnhamos uma biografia do postulante a narrador. 
Depois, na distância necessária, em longas reuniões e 
munidos de parâmetros, já detalhados na Introdução deste 
guia, procedíamos à escolha daqueles que iriam narrar e 

3. MEMÓRIAS dos brasileiros. São 
Paulo: Museu da Pessoa, 2012.

4. LÉVY, Pierre. O que é o virtual? 
São Paulo: Editora 34, 1996.
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gravar suas experiências. Foram momentos difíceis, em que os pesquisadores defendiam 
diferentes pontos de vista, justificando o porquê essa ou aquela pessoa é que deveria ser 
entrevistada ao longo dos diferentes módulos do projeto.

Assim, passávamos à gravação das entrevistas propriamente dita e, mais tarde, 
à sistematização de todo o material, que inclui a transcrição e a conferência delas, 
digitalização das fotografias e documentos emprestados ao projeto e, posterior devolução.  
Todo o conteúdo, na íntegra, se encontrou disponível em meio virtual, a partir de 2000, 
através de hotsites, cujo conteúdo está reunido atualmente sob um mesmo endereço 
eletrônico.

Isso porque desde o princípio de sua atuação, o Museu da Pessoa se qualificou como um 
museu virtual5, não apenas sendo uma instituição que disponibiliza informações na rede, 
mas que insere seu acervo de fato, em meio virtual, primeiramente em banco de dados, mais 
tarde através de home page e, desde 2003, através de seu portal. Mas no início da década 
de 1990, as possibilidades de difusão ainda eram restritas, dada à inexistência da internet no 
Brasil e, entre 1994 e 1995, quando o primeiro módulo do Projeto Memórias do Comércio foi 
desenvolvido, surgiu a tecnologia do CD-ROM. Com isso, o conteúdo dessa coleção foi um 
dos primeiros no Brasil a ser contemplado com uma tecnologia digital, tanto no momento da 
coleta quanto no da difusão.

 A coleção estruturada
Essa estrutura básica de trabalho se manteve ao longo de quase 18 anos, com a gravação 

de 233 depoimentos e coleta de cerca de mil fotos, a partir de acervos pessoais, cuja parcela 
ínfima está disponível neste guia. O Projeto Memórias do Comércio, enquanto coleção, ainda 
que heterogênea em seus vários aspectos se conforma como uma rica fonte de pesquisa, 
porque traz não só uma visão mais humana e vivencial da arte do comércio, como também 
pelo fato de as narrativas estarem plenas de assuntos transversais, importantes para a 
compreensão da trajetória do indivíduo. É essa diversidade de assuntos que justifica a nossa 
escolha pela história de vida. Entre esses temas destacam-se as causas da emigração/
imigração/migração, a dificuldade de adaptação à nova condição de vida, a necessidade do 
sustento próprio, a descoberta de uma profissão, o sonho que está por se realizar, os desafios 
de continuar com o negócio em épocas de quase hiperinflação e o olhar sobre a cidade que 
rapidamente se transforma.

Essas narrativas também nos permitem recompor uma época, uma cidade, uma vivência, 
uma experiência. Podemos voltar bastante no tempo e imaginar uma São Paulo ainda 
deserta, com poucas casas, à espera de seus futuros moradores, em meados do século XVI, 
quando, então, foi fundada. Essa imagem que podemos formar em nosso imaginário nos 
vem de textos como os de Ernani de Silva Bruno, Caio Prado Júnior e de Richard Morse. Por 
outro lado, a partir dessas narrativas, voltamos cerca de cem anos e imaginamos a São Paulo 
do início do século XX, quando então o café passou a ser o principal produto de exportação 
do Brasil e o movimento urbano girava em torno das ruas que ficariam conhecidas como o 
centro velho da cidade.

 5. Utilizamos aqui a definição de 
museu virtual desenvolvida por Rosali 
Nunes Henriques, a partir do conceito 

proposto por Bernard Deloche: “O 
museu virtual é um espaço virtual 

de mediação e de relação do 
patrimônio com os utilizadores. É 

um museu paralelo e complementar, 
que privilegia a comunicação como 
forma de envolver e dar a conhecer 

determinado patrimônio. No 
nosso entendimento, só pode ser 

considerado museu virtual, aquele 
que tem suas ações museológicas, 

ou parte delas, trabalhadas num 
espaço virtual.” In: HENRIQUES, Rosali 

Maria Nunes. “Memória, museologia 
e virtualidade: um estudo sobre 

o Museu da Pessoa”. Dissertação 
apresentada na Universidade 
Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias para a obtenção do grau 
de mestre em Museologia. 2004, p. 71.
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As narrativas
A Coleção Memórias do Comércio é rica em dados e 

percepções. Por ser impossível uma análise totalizante da 
coleção neste momento, de modo a apreender toda a sua 
diversidade, passaremos agora a vislumbrar alguns trechos 
dessas narrativas, como se fôssemos voyeurs do século XXI, 
à espreita de uma boa história. Assim, selecionamos uma 
fala do italiano, nascido em 1898, na Bolonha, – entrevistado 
em 1994 –, que nos contou como foi seu estranhamento 
em relação à nova terra:

“Minha mãe pagou todas as despesas e nós viemos embora. 
Mas com a intenção de voltar. Mas que voltar... Eu cheguei 
aqui, gostei, depois de três dias já estava trabalhando no salão 
de barbeiro. Eu cheguei, mas São Paulo era muito diferente de 
agora. Havia um povo mais hospitaleiro, que era um povo mais 
humilde. Depois, naquela época, havia mais italiano do que 
brasileiro. E eu não precisava nem falar brasileiro. Eu aprendi, 
porque, no salão, tem aquele brasileiro que só fala brasileiro.” 
(Pedro Lanzoni, entrevistado em São Paulo)

Talvez, seja ilusório imaginar que, em São Paulo, havia mais 
italianos que brasileiros, quiçá fosse verdade, se compararmos 
dados estatísticos. A questão é que essa informação não 
é um dado em si, mas a percepção que o jovem Pedro 
teve da cidade que o acolheu. Paul Thompson nos alerta 
para isso, ao dizer que: “Nossas vidas são a acumulação de 
nossos passados pessoais, contínuos e indivisíveis. E seria 
meramente fantasioso sugerir que a história de vida típica 
pudesse ser em grande medida inventada. Uma invenção 
convincente exige um talento imaginativo excepcional. O 
historiador deve enfrentar esse tipo de testemunho direto 
não com uma fé cega, nem com um ceticismo arrogante, 
mas com uma compreensão dos processos sutis por meio 
dos quais todos nós percebemos, e recordamos, o mundo a 
nossa volta e nosso papel dentro dele”.6

Podemos, também, vislumbrar histórias de superação 
e de visão para as oportunidades que se apresentavam. 
Por meio delas entendemos as escolhas pessoais, a pouca 
distância entre a vida particular e a vida profissional, que de 
alguma forma, se refletiram na prática do comércio bem 
como, as gerações mais novas compreendem as escolhas 
das gerações anteriores:

6. THOMPSON, Paul. A voz do 
passado: história oral. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 195.
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“Meus pais saíam de casa no máximo às cinco horas da 
manhã. Faziam a compra pra depois abrir o comércio. Papai 
era o comprador e mamãe a vendedora. A vendedora que 
virou administradora de tudo e papai sempre continuou 
como comprador, porque a paixão dele não era comércio, a 
paixão dele era o judô. Ele é oitavo dan em judô e foi um dos 
precursores em Campinas. [...] Minha mãe era muito à frente 
da sua época. Eu não sei se ela sabia que não teria uma vida 
longa... Você imagina uma mulher em 1960 trabalhando 
com verdura, vestida com um avental de linho branco 
engomado... O sonho dela era ser enfermeira. Ela traduziu 
o sonho dela num avental impecável...” (Sanae Murayama 
Saito, entrevistada em Campinas)

Também podemos ver, entrelaçados às histórias pessoais, 
os fatos históricos cristalizados na retina dos que viveram 
ou conviveram ainda que a distância com esses eventos. 
Assim, nas lembranças de nossos narradores, surgem as 
guerras e as revoluções, a falta de comida e a dificuldade de 
sobrevivência. Para alguns a decisão de emigrar, para outros, 
e, no caso específico do comércio, os rumos que os negócios 
tomaram em tempos de crise, a persistência para sobreviver, 
muitas vezes lidando com dificuldades financeiras, o sobe e 
desce da bolsa de valores e as inevitáveis conseqüências : 
inflação,  desemprego e queda no consumo:

“Nós morávamos em Monteiro Lobato, que se chamava 
Buquira. E a minha mãe, como doceira, aproveitava para 
ganhar dinheiro. Era doce de fruta, abóbora, laranja, mamão, 
cidra, leite, coco. E fazia quitanda, rosquinha, pãozinho, 
brevidade. E suspiro. Na época da Segunda Guerra, pra minha 
mãe, com doceira, era uma tragédia, pois não tinha açúcar 
nem para tomar café. Meu pai, o que ele ganhava só dava 
para fazer a comprinha do mês. Aí, começou a faltar tudo. Ela 
resolveu que vinha para São José, colocar os filhos na fábrica.” 
(Jurdina Rojas, entrevistada em São José dos Campos)

Como parte de nossa metodologia, entendendo que 
a narrativa registrada é uma construção conjunta entre 
narrador e ouvinte, entre sujeito e objeto de pesquisa, não 
podemos deixar de apontar quanto o roteiro elaborado 
para o momento da entrevista é fundamental. Usando-o 
não como um simples questionário, mas como um guia 
que nos levasse e nos ajudasse a ordenar lembranças 
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guardadas há tanto tempo, finalizávamos com algumas perguntas mais abertas, a nossa 
coleta sobre o papel do comerciante, a importância do comércio, os aprendizados e as 
lições que vêm dessa experiência. Das muitas que poderíamos selecionar, apresentamos 
duas, diametralmente opostas, mas que trazem consigo a alma do comerciante, que alia 
conhecimento e experiência pessoal: 

“O comerciante é essencial. Foi através do comércio, de ações mercantis, que os mercadores 
fizeram o mundo ficar mais perto, pequeno. As pessoas passaram a se reconhecer naquilo 
que têm de diferente por conta da aproximação dos povos com hábitos diversos. Isso só foi 
possível por causa do comércio. Mesmo as guerras, vêm por conta de interesses econômicos. 
Você vai lá conquistar alguma coisa porque você quer mais. Mas aí você tem que agregar 
um povo, uma cultura diversa. Aquilo que você está dominando é o mercado que você está 
controlando. Estou hoje falando com o maior orgulho de poder contar que sou comerciante.” 
(Ivo Dall’Acqua Júnior, entrevistado em Araraquara)

“As empresas nascem, crescem e morrem, como tudo. O desafio é não permitir que 
elas morram, e continuem. É uma luta constante. O fundamental é se dedicar, estar 
sempre melhorando, dando boas condições para os seus clientes. O segredo é trabalhar, 
renovar, melhorar, mudar, persistir e trabalhar. Não há sucesso sem muito trabalho, esforço 
e dedicação ao negócio. O comércio é uma atividade difícil; quem não está envolvido 
diretamente acha que é muito fácil, e não é bem assim. É uma coisa que demanda muito 
sacrifício, empenho, trabalho e dedicação.” (Paulo Eduardo Pessagno, entrevistado em 
Campinas)

Pensamentos finais
Das muitas possibilidades de leitura que este vasto material contempla, selecionamos 

apenas alguns excertos de modo a mostrar a riqueza e a diversidade das narrativas agrupadas 
na Coleção Memórias do Comércio Paulista. Ainda que incompleta, enquanto coleção, 
pois não abarcou todo o interior do Estado de São Paulo, é uma coletânea em aberto que 
disponibilizamos para pesquisadores, estudantes e o público em geral. 

Este material está acessível para consulta, em seus vários suportes e pode contribuir para 
os estudos sobre o desenvolvimento das cidades, a estruturação e a evolução do comércio 
em todas as regiões citadas, a transformação dos modos de comerciar, as casas de morada 
conjugadas com as lojas, as ruas de comércio especializado, as levas de imigrantes e migrantes 
e sua atuação no comércio, a ascensão social e a passagem de comerciário a comerciante. 
Consumo, marketing, empreendedorismo, e-commerce também são assuntos abordados 
que trazem novos olhares para a pesquisa.

Ressalta-se ainda a ideia de que, do outro lado do balcão, está uma pessoa, que tem sua 
família, seus valores pessoais, que cursou escolas e faculdades ou que aprendeu com os 
desafios que a vida lhe apresentava a fazer comércio, mas que nunca perdeu a paixão pelo 
ato da troca, que aproxima as pessoas e os povos, desde tempos remotos, ao mesmo tempo 
em que promove o desenvolvimento social.

Karen Worcman é mestre em 

Linguística e diretora do Museu 

da Pessoa e Cláudia Leonor 

oliveira é mestre em Ciências 
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Em uso arcaico, o significado da palavra comércio refere-se à troca de ideias, opiniões 
e sentimentos1, pois a troca da qual o comércio é decorrência está na origem das relações 
humanas. Diferenciando-se do comércio pela ausência de um interesse econômico explícito, 
respondeu pelas mais diversas intenções que vão desde a aproximação entre grupos, troca 
de favores, confraternização e demonstração de poder, criando, pelo ato de dar e receber, 
um vínculo que, com o tempo, se transformaria no contrato,  quando o interesse econômico 
assume o seu lugar e cria o comércio. Ou seja, no comércio existe uma intenção de acúmulo 
de moeda pela troca, ao mesmo tempo em que existe um equilíbrio na relação entre vendedor 
e comprador. A troca só se realiza porque existe a necessidade ou o desejo do bem, levando, 
assim, à busca de uma real satisfação quando a troca se conclui. Aliás, uma boa negociação é 
aquela em que ambos os envolvidos (vendedor e comprador) saem satisfeitos.

O caráter social da atividade de troca e, consequentemente do comércio, aparece 
imediatamente quando, para a troca se realizar, existe a necessidade do encontro, envolvendo 
além das mercadorias, a troca de ideias, palavras, experiências e sensações que fazem parte 
do encanto do consumo, pois o ato da troca pressupõe a conversa, ainda que virtual, para que 
o negócio seja efetivado. 

Para além da troca de ideias, alguns estudos2 induzem à suposição de que o contexto 
favorável para o nascimento filosófico-científico, que teve como berço as cidades gregas 
(Tales de Mileto e sua escola), contrapondo-se ao pensamento mítico, foi decorrência das 
atividades políticas mais intensas, assim como das trocas comerciais lá desenvolvidas. O 
caráter pragmático da atividade comercial secundariza as tradições míticas e religiosas, na 
medida em que as confronta, relativizando-as e revelando suas origens culturais. Também 
pelo comércio, as cidades gregas, diferentemente das romanas, estimulavam o convívio 
de culturas diversas com suas diferentes línguas, tradições, cultos e mitos, exercendo um 
domínio pacífico, capaz de helenizar o mediterrâneo com a sua cultura, difundida por meio 
do comércio3.

A busca por harmonizar as relações em benefício do comércio também responderam 
pela criação de inúmeros códigos civis, como o de Hamurabi, na Mesopotâmia, e o dos Hititas, 
na Capadócia, que nada mais foram do que códigos mercantis com regras de posturas e 
comportamentos sociais. 

Para além desse caráter social e de facilitação das relações humanas, o comércio também 
vai responder às necessidades de abastecimento das populações não autossuficientes, 
principalmente as urbanas, fazendo nascer o lugar do mercado. 

A necessidade do encontro para a troca se realizar pressupõe a existência de fluxo de 
pessoas, e é esse fluxo espontâneo ou gerado que define o lugar do mercado e o melhor 
ponto para o negócio. Desde os sumerianos, na Mesopotâmia, o ideograma que representava 
mercado era um  Y , o que indicava o encontro de duas linhas ou rotas4. 

A origem do mercado está, portanto, no ponto de encontro de fluxos de indivíduos que 
traziam seus excedentes de produção para a troca, normalmente localizados em pontos 
equidistantes dos diversos centros de produção ou em locais estratégicos do ponto de vista 
da navegação ou da existência de água5. 

comércio e cidade: 
uma relação 
de origem heliana 

comin 
vargas
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Essa condição de atividade social e de abastecimento relaciona a atividade comercial 
com o cotidiano das pessoas. Nesse sentido, estudar o comércio nos oferece a possibilidade 
de compreender as sociedades que o praticam. É possível conhecer seu modo de vida, ou 
seja: os produtos que fabricam e consomem; habilidades contábeis; capacidade inventiva e 
criativa; preferências por cores, sabores, odores; capacidade de organização e objetividade; 
tecnologias envolvidas; enfim, suas bases culturais. Também é possível, ao observar a atividade 
comercial nas cidades, perceber o seu dinamismo e vitalidade, pois a retração ao consumo 
em tempos difíceis manifesta-se imediatamente sobre o comércio. 

Ironicamente, é justamente nessa sua relação com a cidade, uma relação de origem, uma 
relação umbilical, que a carência de estudos sistemáticos sobre o comércio é maior.

O pouco prestígio das atividades terciárias, nas quais se incluem o comércio e os serviços 
varejistas, e o preconceito sobre elas que esteve fortemente presente respondem, em parte, 
pela grande resistência encontrada entre estudiosos e pesquisadores de adentrarem essa 
“compulsiva” área do conhecimento. Seja por sua caracterização como atividade indigna, seja 
pela não compreensão da sua capacidade de geração de riqueza, seja pela desconsideração 
da sua condição de atividade de cunho social6.

Segundo Souza7, etimologicamente a palavra negócio (o comércio, o trabalho manual, o 
negócio) surgiu como oposição ao conceito de ócio decorrente de sua concepção grega neg-
otium, isto é, negação do ócio. Como, na Antiguidade Clássica, o ócio era privilégio das classes 
bem-nascidas, que podiam se dedicar à filosofia e ao governo, tudo o que não pertencia às 
atividades de ócio eram negadas (negócio) e consideradas atividades menos dignas e menos 
nobres.

Somente a partir do século XVI, com a ascensão da classe burguesa, com a importância 
crescente do comércio externo para a riqueza das nações, com a aceitação do lucro pela 
reforma religiosa e com a valorização do trabalho em relação ao ócio é que o olhar para a 
atividade comercial assume outra condição.

Um vocábulo que entrou em moda a partir do final do século XVII, valorizando a atividade 
refere-se à “douceur du commerce”. O mais influente expoente da doutrina do “doux 
commerce” foi Montesquieu, que aparece na passagem do L’espirit des lois: “(...) é quase 
uma regra geral que, onde quer que os costumes sejam polidos (moeurs douces), existe o 
comércio − e onde quer que exista o comércio, os costumes são polidos.”8

No entanto, a partir do final do século XVIII, com o advento das revoluções industriais – 
têxtil, do carvão e do aço e, mais fortemente a partir do início do século XX, com a revolução 
tecnológica –, a atividade comercial assume novamente um papel secundário na economia, 
a reboque do setor industrial9. Situação que perdurará por quase todo o século XX, refletindo-
se no pouco interesse dos estudos acadêmicos sobre o comércio, principalmente no cenário 
nacional.

Inicialmente, pode-se dizer que o estudo do terciário (comércio e serviços varejistas) foi 
uma área desenvolvida predominantemente por geógrafos e economistas, interessados nas 
questões locacionais das atividades econômicas nas quais o comércio também aparecia, 
tendo como precursores, entre 1930 e 1950, Walter Christaller, Willian Reilly e August Losch, 

6. VARGAS, 2001, op. cit.
7. SOUSA, Antonio Alvarez. El 

ocio turístico em las sociedades 
industriales avanzadas. Barcelona: 
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8. HIRSCHMAN, Alberto. As paixões e 

os interesses: argumentos políticos 
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9. VARGAS, 1992, op. cit.
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seguidos na década de 1960 e 1970 por François Perroux, Brian Berry,  Marie André Prost, 
Michel Rochefort, Etienne Dalmasso, entre outros. Com alguns desdobramentos no Brasil, 
encontram-se os estudos de Roberto Lobato Correa, Pedro Geiger, Manoel Correia de 
Andrade, Milton Santos, Paulo Roberto Haddad, embora mais focados nos estudos de rede 
urbana e sua hierarquia, pois o ponto principal era o desenvolvimento econômico que tinha 
como foco o setor industrial.

Na década de 1960 e 1970, com o crescimento da produção industrial, os estudos sobre 
o varejo passaram a se direcionar para a compreensão do mercado, abrindo espaço para o 
campo da administração e do marketing onde surgem nomes como Richard Nelson, Willian 
Applebaum, Willian Davidson, Philip Kotler, Michel Porter. No Brasil é possível identificar o início 
de uma preocupação com o setor terciário, mas ainda bem distante das questões territoriais 
e urbanas.

 Tendo em vista o surgimento do primeiro shopping center no Brasil, o Shopping Iguatemi, 
em 1966 começam a surgir trabalhos nessa área, em que se destacam, a partir de 1970, os 
trabalhos de Gilda Collet Bruna e Alberto de Oliveira Lima Filho, Heliana Comin Vargas10 e Anita 
Kon.

A partir de então, com a saturação do mercado internacional e a mudança do sistema 
de produção fordista para a produção flexível, concomitantemente com o avanço das 
comunicações e transportes, o comércio recupera a sua primazia e o processo de terciarização 
das grandes cidades se intensifica. A forma de comerciar e a sofisticação de suas técnicas 
vão responder pela melhor colocação dos produtos industriais. Além disso, toda uma série 
de novas necessidades vai ser criada para manter a produção ativa em função da dinâmica 
do consumo. O comércio, por sua vez, vai se virtualizar. E, ao mesmo tempo em que passa 
a prescindir do espaço físico, vai precisar retornar às suas origens como atividade social, 
devidamente integrada com as demais (lazer, cultura, diversão, alimentação etc.), para manter 
as taxas de retorno. 

No entanto, foi necessário esperar mais de uma década para o tema assumir papel 
relevante nos meios acadêmicos, pois a indústria fordista, sua opulência e impactos ambientais, 
roubaram a cena dos demais setores da economia urbana, no âmbito dos estudos urbanos, 
no Brasil, principalmente, dos estudos sobre comércio e cidade. Sem falar, é claro, dos poucos 
estudos sobre arquitetura comercial, que só recentemente começaram a surgir. No contexto 
internacional, é importante mencionar trabalhos pioneiros na área de arquitetura e urbanismo 
como os de Victor Gruen, considerado o pai dos shopping centers; David Gosling, discutindo 
espaços comerciais, e Johann Geist, sobre as arcadas comerciais11.

Posteriormente, terciário, terciarização e desindustrialização passaram a ser temas 
discutidos em maior profundidade, principalmente depois do trabalho de Saskia Sassen12, 
embora, ainda, sem a devida compreensão da composição, estrutura, domínio e localização 
do terciário, e de sua verificação empírica localmente realizada. A ausência de compreensão 
do significado dos novos produtos e serviços, na sua interação com os demais atores, quer 
empresas, quer indivíduos (consumidores), e o avanço do apelo ao consumo de produtos e de 
lugares, intensificado pela necessidade de ampliar o mercado consumidor e pelo crescimento 
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da atividade turística e de lazer como forte atividade motriz da economia, exigem estudos 
sobre os espaços terciários e sua localização de forma mais sistemática e intensa. O quadro 
a seguir dá uma ideia da complexidade dos estudos do comércio e serviços varejistas e sua 
amplitude em termos de áreas do conhecimento com as quais estabelece forte interface.

  

Fora do Brasil, várias universidades, possuem núcleos de pesquisa em “Retailing and 
Services Studies”, com cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, como, por exemplo, 
na Harvard Design School. Esses grupos de pesquisa realizam congressos e seminários 
em que são apresentadas pesquisas ou experiências nessa área do conhecimento. Muitos 
deles trabalham fundamentalmente aspectos negociais e mercadológicos do varejo, como 
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o European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), em Eindhoven, Holanda, com 
um enfoque mais voltado à área de administração e marketing; e a European Association for 
Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD), na França, formada em 1990, 
interessada em desenvolvimento de pesquisa e ensino. Grupos como Union Géographique 
Internationale (UGI) que é, basicamente, uma associação de geógrafos, preocupa-se com a 
questão territorial do comércio.

Na mesma direção, mas mais focados na gestão de centro de cidades, onde o comércio 
aparece como tema de maior interesse, existem o Observatório do Comércio, em Portugal e um 
grupo de pesquisadores na Universidade de Lisboa liderados pelos professores Tereza Barata 
Salgueiro e Herculano Alberto Cachinho. Outro centro com estudos na área do planejamento 
urbano é o URB&COM, Laboratório de Urbanistica e Commercio do Politecnico di Milano, 
junto ao departamento de Arquitetura e Planejamento liderado por Corinna Morandi, agora 
já surgindo a participação dos profissionais da Arquitetura e Urbanismo. A The Association 
of Business Historians (ABH) e o Centre for the History of Retailing and Distribution (Chord), 
Wolverhampton, Inglaterra, estão voltados aos aspectos históricos do comércio e consumo. 

No Brasil, existe o Provar, na FEA-USP, voltado aos aspectos administrativos das empresas 
varejistas liderado pelo professor Claudio Fellisoni; na Unesp de Rio Claro, o NECC, conduzido 
pela professora Silvana Pintaldi; na FGV, também existe um núcleo de estudos de localização 
varejista; na FAU-USP, o Laboratório de Comércio e Cidade, liderado pela autora deste artigo, 
centrado nas questões do comércio e cidade e da arquitetura dos espaços comerciais; alguns 
embriões de núcleos comerciais, despontam em outras partes do país, principalmente no Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro.

 A sociedade capitalista contemporânea transformou o comerciante, para além da sua 
função de distribuidor, em propagandista da produção, o qual passa a inventar as mais 
diversas fórmulas para garantir o consumo. Esse consumo exacerbado reforça o interesse de 
estudiosos de outras áreas do conhecimento como forma de entendimento da sociedade 
atual, indo em busca das origens do ato de consumir e seus desdobramentos. Recupera 
trabalhos da área da história, da sociologia e da antropologia, tendo como referência estudos 
clássicos como os de Thorstein Veblen, Jean Baudrillard, Guy Debord, Henry Lefebvre, Charles 
Baudelaire, Fernand Braudel, Walter Benjamin, Marcel Mauss, para citar apenas alguns. 

 A questão do consumo extrapola a questão do “ter” enquanto suprimento e aumento do 
bem-estar e conforto, cede lugar ao ter efêmero, à descartabilidade e adentra o campo do 
“experienciar”, onde as atividades de lazer, recreação e cultura assumem o posto principal dos 
desejos de consumo. 

A necessidade de territorializar essa atividade econômica, analisando suas demandas e 
impactos socioeconômicos e ambientais, tem conduzido à necessidade de compreensão 
das mudanças decorrentes da emergência de novas atividades e novos hábitos. O aumento 
da intensidade dos fluxos das mais diversas naturezas, origens e destinos; a importância da 
atividade de distribuição e abastecimento no desenvolvimento local, regional e nacional; e, 
o advento da atividade turística vista como a “salvadora“ das economias locais, exigem maior 
atenção dos estudos urbanos.
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Nesse sentido, estudos que retratam a atividade comercial acontecendo, ou seja, a história 
contada por quem a pratica, oferece-se como fonte importante de pesquisa. Principalmente 
porque essa possibilidade se apresenta como uma versão da história contada a partir de 
quem dela tem participado. Por aqueles que vivenciaram as dificuldades e as oportunidades 
num contato direto entre o produto, o produtor e o consumidor. Um estudo que registre 
a vida de comerciantes contada por eles mesmos, informa uma série de coisas sobre o 
cotidiano do cidadão comum, não reveladas pela história escrita pelos detentores do poder, 
que costumam retratar a vida e a ação dos dominadores. É preciso ir além das informações 
teóricas da academia. É preciso conhecer a história também por quem a faz e não apenas por 
quem a observa ou escreve sobre ela. 

No caso do Estado de São Paulo, ter o registro de fatos do início do século XX − como 
se nos oferece a coletânea Memória do Comércio de São Paulo −, contados por pessoas 
que ajudaram a construí-los (filhos e netos), num momento em que a cidade de São Paulo 
assumia a condição de primeira cidade do país, é sem dúvida uma enorme contribuição para 
as pesquisas urbanas que vão além da história do comércio, pois, como indica o título do 
presente artigo, “comércio e cidade: uma relação de origem”.

Heliana Comin vargas 
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Sob o jugo das palavras
Estamos no reino das palavras. O acervo constituído pelo 

Museu da Pessoa através de ações distintas, marcadas pela 
aplicação e reflexão sobre o que se convencionou chamar de 
história oral, surge como um mar de lembranças, memórias 
pessoais e histórias (quase) oficiais. Um tsunami de palavras 
que ecoa com força, com volume ensurdecedor, entremeado 
de calmarias inesperadas e sussurros, silêncio brutal.

A memória é multissensorial, percepção comum 
que antecede mesmo o entendimento pelos estudos 
historiográficos do século XX de uma escrita histórica 
ampliada. Gatilhos diversos, como todos experienciamos 
em nossas vidas, funcionam como disparadores. Aqui, 
evidenciam-se como elementos distintos; além das formas 
verbais, surgem como suportes, articulados e complexos, 
disparadores de ações. Do cheiro da comida, dos ambientes 
dos restaurantes a quem somos fiéis, do imaterial ou através 
de objetos e procedimentos característicos de cada período, 
como álbuns com flores ou pétalas entrefolhadas, antigos 
perfumes etc. 

A fotografia surge como um dos mais marcantes 
elementos de uma audiovisualidade inaugural, um nova 
configuração do campo visual para sermos corretos, que 
marca o cotidiano do Ocidente há quase dois séculos.

Esses disparadores, essas fotos, constituem-se como 
entradas sorrateiras para a construção e o reencontro 
de memórias pessoais e coletivas. Infiltram-se na esfera 
pessoal, no mais íntimo, como talvez os vídeos o façam 
gradativamente nos próximos tempos, estabelecendo 
uma tessitura imbricada – memórias − até há pouco 
aparentemente dominada pela palavra.

o comércio 
e sua 
iconografia: 
um olhar 
sobre a 
coleção de 
imagens ricardo 

mendes
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Após duas décadas de atuação do Museu da Pessoa, 
o reconhecimento e a reavaliação contínua do conjunto 
fotográfico reunido permite revelar um processo marcado 
por orientações que a volumetria e o perfil da coleção 
parecem impor gradativamente, a indicar rumos, a “propor”.

Do que é feita a memória?
Histórias de vida, essa matéria-prima trabalhada pelo 

Museu da Pessoa, são, entre seus aspectos mais significativos, 
relacionais. Narrativas orais, com temas diversos, surgem 
de modo interligado (hiperlinkadas), aproximando às vezes 
processos de proporções e esferas distintas. Imagens não 
verbais, não lineares, suporte polissêmico em potencial, são 
registros que respondem bem a essa situação, seja por seus 
aspectos documentais, seja pelo investimento simbólico que 
permitem em particular.

Essas imagens, as fotografias, não podem ser vistas 
assim, como documentos, registros diretos, mas inseridas 
no contexto da elaboração da memória e trabalhadas pelo 
pesquisador como elemento significativo desse processo.

Apresentar uma narrativa pessoal, seja pelo depoente, seja 
pelo pesquisador que processa o material, expõe diferentes 
graus de agenciamento ao contexto, do pessoal, da visão em 
escala maior. 

As histórias de vida – expressão na qual se cruzam tantas 
ações, como a biografia, autobiografia, o depoimento etc., e, 
no extremo, seu diálogo, expresso ou oculto, com as histórias 
oficiais, de grupos, bem como perante outros discursos 
como a ciência ou a arte −, evidenciam um processo ao 
qual ninguém escapa, nem as crianças, nem os loucos ou 
os despossuídos. E, por isso, necessita ser revelado. Todo 
discurso é ação social, e aponta para uma perspectiva de 
ação maior, possível ou não, frustrada ou a desencadear-se, 
intentada.

O conjunto apresentado pelo Projeto Memórias do 
Comércio reflete, desse modo, o campo do comércio 
mediado pelo percurso de vida de seus agentes. Permite uma 
visão ampliada do quadro, reduz em parte conflitos maiores e 
traz marcadores temporais mixados: a revolução de 1932, o 
casamento, o nascimento, as mudanças urbanas.



82

Nesse quadro, a leitura especializada usual, sobre a ótica dos saberes, como a história da 
fotografia, da visualidade, a qual nos interessa, é dificultada. E impossibilitada, no limite, se não 
atentarmos para o contexto em que esses objetos se inserem. 

O conjunto de imagens não é convencional. Fruto da ação de um projeto tributário da história 
oral, as fotos resultam do processo de coleta de narrativas orais; surgem, à primeira vista, como 
suporte secundário. Quase sempre as fotos não são “autorais”. São apropriações feitas pelos 
depoentes. Isso não torna as imagens itens de importância menor, nem como documentos, 
nem perante a narrativa das histórias de vida. O instrumento de apropriação é, contudo, central. 
É inerente ao processo de memoriar e demanda que seja apreciado com atenção.

O uso da fotografia, subordinada à palavra, neutraliza seu potencial de interatividade. O 
entrelaçamento dos diversos suportes do processo de memória abre, contudo, perspectivas 
de pesquisa e reflexão, recompondo sua estrutura. As fotos, aqui quase sempre resultantes de 
formas precárias de produção, exigem atenção para não serem mascaradas como “registros 
naturais”, subordinadas a más inserções, legendas em fontes mínimas, ilustrações que pouco 
falam, ainda que poderosas.

As representações do comércio
O ato de mercadejar constitui espaço privilegiado da história do homem, momento de troca 

e comunicação. Poucas iniciativas na historiografia brasileira têm dado conta de segmento tão 
amplo e complexo. Algumas têm maior visibilidade, como a história da publicidade, embora 
ainda insuficientes. Mesmo assim, o conjunto de documentos, entre desenhos, fotografias, 
registros audiovisuais se expande.

O Projeto Memórias do Comércio, por sua longa duração, deixa uma marca importante na 
própria história de seu articulador, o Museu da Pessoa. Permite o diálogo entre as ações voltadas 
para as histórias de vida (e os compromissos do projeto original da entidade) e a produção da 
memória institucional a que se dedica em paralelo, oportunidade única. Isso possibilita, antes 
de tudo, garantir maior espaço para agentes com diferentes graus de participação na extensa 
cadeia do comércio, em especial o pequeno empresário e os empregados em momentos 
diversos desse segmento.

Foi possível, assim, atender às metas do projeto documental sobre as transformações nas 
práticas do comércio, o espaço em que se inserem, em especial as cidades, e as mudanças 
culturais em chave ampla. A proposta ecoa a base alargada da memória social a partir da 
segunda metade do século XX, atenta aos aspectos que ocorrem às margens, às práticas em 
extinção e aos olhares dos diversos agentes da paisagem social.

A imagem do comércio, suas representações visuais, ao longo dos marcos temporais do 
conjunto da pesquisa, apresenta configurações distintas e, de certo modo, reconhecíveis 
por quase todos. Desde o final do século XIX, permanecendo por algumas décadas, uma 
forma recorrente em anúncios é o destaque dado à fachada do estabelecimento. Em 
desenhos originais, ou registros fotográficos, o edifício, visto em frontalidade máxima, é o 
depositário de investimentos reais e simbólicos. Luzes, flâmulas, cartazes com fontes diversas 
complementam e datam essas imagens.
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Como em outras modalidades de registros visuais do período essa prática é duradoura. 
Um exemplo magnífico, no campo dos negócios, nas décadas de 1910 e 1920, é o retrato 
do empresário. Registro comum, desde então, é apresentar o empreendedor, à mesa do 
escritório, falando ao telefone. Se a imagem parece previsível, é fácil mesmo para o leitor 
não especializado reconhecer gesto similar na contemporaneidade do jovem aspirante e 
seu smartphone, situação em que modelo, local, vestimentas etc. sinalizam claramente as 
ambições e o lócus almejados pelo retratado.

Na coleção recolhida pelo projeto, é possível observar em parte como costumes e 
procedimentos da representação visual evoluem. Fachadas integram ambientes dinâmicos e, 
antes de qualquer coisa, partilham o espaço com seres humanos. Belas, modernas ou datadas, 
são cenários em que, gradativamente, proprietários, amigos e passantes se agregam. O 
processo, aparentemente ao acaso, mas sempre legitimado pela captação e o uso das imagens, 
indica que mesmo o registro visual mais elaborado constitui construção social compartilhada. 

O Projeto Memórias do Comércio, agregando histórias de vida de diferentes segmentos, 
expande o conjunto de registros visuais. Agora a foto do empreendimento vai se mesclar aos 
retratos, instantâneos de eventos e memória pessoal. À imagem da fachada, seguida pelo seu 
complemento, a vista interna do empreendimento em sua amplitude, soma-se um olhar que, 
vendo menos, exibe mais. 

Fotos que documentam a estratégia da acumulação, na qual a tipologia, a serialização dos 
produtos expressam a diversidade e a qualidade do negócio, darão lugar, a partir da década 
de 1950, à introdução das estratégias de marketing, onde o produto recua para dar lugar à 
expressão de seus valores simbólicos. Agora, contudo, surge o registro “menor”, não formal, 
com empregados e patrões em poses, aparentemente, inesperadas. O bebê sentado sobre o 
balcão, as roupas, as poses improváveis parecem contrapor-se como novas modalidades de 
representação visual que buscam se impor.

A lógica de exibição dos produtos − o empilhamento, a serialização, cornucópia moderna 
− é substituída pela imagem do planejamento de vendas voltado para a criação de desejo. 
Rostos desaparecem e, agora, apenas os registros “sujos”, articulados aos depoimentos, 
permitem recompor parte das ações do cotidiano submerso. Curiosamente, são as fotos de 
comemoração, de microeventos não associados diretamente ao comércio, não pensadas 
como documentos, mas lembranças pessoais, que podem indicar as condições de trabalho e 
outros aspectos dos espaços do comércio e suas relações.

Há mais possibilidades a explorar em aberto. Entre elas, os diferentes níveis de 
empreendimentos e modalidades de comércio. Se o grande estabelecimento pode adotar 
uma política de imagem estruturada, o pequeno estabelecimento e o micronegócio são os 
locais em que se pode identificar o desvio ou o compromisso com as normas. 

A apresentação: recontar histórias
O recurso às histórias de vida como método historiográfico, integrado aos demais 

procedimentos, introduz, contudo, compromissos. O momento de sua apresentação 
constituiu um desafio como forma e como expressão da análise crítica. Trabalhar com acervo 
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pessoais é estabelecer uma construção compartilhada entre 
entrevistado e pesquisador, e nela reside esse compromisso. 
A apresentação, se não realizada com eficiência, torna a 
experiência das histórias de vida incompleta.

A prática do Museu de Pessoa expressa em maior ou menor 
grau essa preocupação. As possibilidades da internet, em 
especial, foram exploradas e (re)descobertas gradativamente. 
Um desafio, agora como contador de histórias na condição 
presente, é ainda permitir que o leitor ganhe experiência não 
apenas como ouvinte, mas como crítico.

Possibilidades novas, algumas aplicadas por outras 
iniciativas nem sempre bem-sucedidas, devem ser avaliadas. 
Entre elas, o social tagging, a aplicação de descritores 
compartilhada pelos usuários ou comunidade em estudo; 
uma abordagem gráfica efetiva do site com interfaces mais 
interativas, que explorem bases de dados com acessos não 
verbais, e um ambiente hipertextual, em que a aproximação 
aos depoimentos seja mais horizontal.

O entrelaçamento entre narrativas textuais e elementos 
audiovisuais deve permitir aproximações mais complexas 
(e inesperadas). Surge como desafio para recompor o 
entrelaçamento entre diferentes modalidades de discurso, 
verbal, sonora e visual, e para integrar as vozes individuais.

A longa duração do Projeto Memórias do Comércio, em 
quase 20 anos de parceria, pouco menos que o tempo de 
ação do Museu de Pessoa, traz suas vantagens. Entre elas, 
uma menor necessidade de legitimação contínua do recurso 
da história oral, ainda que isso não implique postura menos 
crítica, apenas uma abertura de espaço para esforços em 
outras direções, outras interfaces para públicos mais amplos.

Meu nome é ricardo Mendes (SP, 1955). Sou pesquisador 

de História da Fotografia no Brasil há 20 anos. Pertenço a uma 

geração intermediária (menos pela idade, mais pelo início tardio 

da carreira) entre os formadores desse setor na década de 1970 

e a geração identificada pela presença efetiva de uma produção 

acadêmica e um conjunto geral de produtos mais diversificado. 

Talvez por isso minha atuação tenha sido marcada por um olhar 

que me aproxima do perfilador, a tentar estabelecer a constituição 

estrutural dos diversos agentes e interlocutores, procurando 

identificar padrões e ações, e a estimular-se com os desvios.



parte 3

caderno de 
imagens
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1. Família Scalione, 
avós de Dirce Saloni 
Pires em fotografia do 
início do século 20
2. em foto de 1935, José 
Gullo, proprietário da Casa 
Gullo, loja de São Carlos 
especializada em calçados
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1. Churrasco para 
chefes de seção e 
gerentes do Mappin, 
para a apresentação do 
depósito que ficava no 
itaim, onde atualmente 
localiza-se uma loja do 
extra Supermercados.
2. Francisco Fragalli, pai 
de José Antônio Fragalli, 
trabalhava como motorista 
no percurso entre 
Araraquara e as fazendas 
próximas a Matão, no 
final da década de 1930
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1. Chegam a Porto Alegre Walter Foster, Juraci de 
oliveira, eron de oliveira, Cecília Motta e Leovegildo 
Motta para participar da gincana promovida pela 
erontex, de propriedade de eron Alves de oliveira
2. os irmãos Daniel e Clarice Gomes Afonso, 
no ano de 1957, em Araraquara, São Paulo
3. José Givaldo e Maria Dias, mãe e irmão de 
José Gileno do nascimento, em foto tirada 
em Campo do Brito, Sergipe, em 1988
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1. Seção de tecidos da Casa Barbieri, tradicional 
loja de Araraquara, no final da década de 60
2. Angelo Del vecchio em foto de 1947, 
oferecida aos avós e tios
3. Claudia Dragonetti com o filho, Victor Dragonetti em 
visita ao Cristo redentor, no rio de Janeiro, em 2001
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1. Ademir Alves em 
momento de lazer 
na cidade de São 
Paulo em 2012
2. Dionísio Febraio posa 
para foto durante passeio 
de moto em Mairiporã, São 
Paulo, no ano de 1985
3. Durante o desfile 
das comemorações do 
centenário de itápolis, 
Tufik Lutaif, que 
comercializava ração 
para aves, homenageou 
os avicultores da cidade
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1. Baldoni, proprietário 
da Casa do Apilcutor, 
em foto de 1948, em São 
Caetano do Sul, São Paulo
2. olívio Alves Bezerra no 
Bar Café São Jorge, em 
Araraquara, em 1996
3. A Casa Barbieri exibe 
em suas vitrines os 
cristais da Boêmia que 
vendia em Araraquara, 
na década de 60
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1. em imagem de 1926, 
o interior da Casa Santa 
Luzia, de São Paulo, 
localizada à época na 
rua Augusta. Ao lado 
dos funcionários, está 
o proprietário, Antônio 
Lopes, em primeiro plano
2. Atrás do balcão, a partir 
da esquerda, venerando 
e Belmiro junto com 
suas esposas, o prefeito 
municipal e demais 
convidados na inauguração 
da churrascaria Ao Chopp 
do Gonzaga, em 1962
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1. theodor Bittar e seus 
filhos ajeitavam o lugar de 
trabalho para organizar 
as reuniões familiares, 
animadas com comida 
e música árabe na Casa 
Bittar, em São Paulo, 1958
2. A eletrolar marcou 
o comércio de 
eletrodomésticos no 
vale do Paraíba. Aqui, 
vista interior da loja em 
Caçapava, no dia de sua 
inauguração, em 1957
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1. tereza raquel iba (à 
direita) com a família. 
São Paulo (SP), 2009 
2. A Casa rocco mantém 
suas características 
originais, do início do 
século 20. na face do 
balcão está estampado o 
lema do estabelecimento: 
trabalha-se com 
solidez e prontidão
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1. venerando rodrigues 
Quihones (primeiro em pé, 
da direita para esquerda) 
no Bloco “Garotas do 
Amor”. O grupo desfilou 
no tradicional banho 
“Dona Dorotea vamo furar 
aquela onda?”, realizado 
no domingo anterior de 
carnaval, em Santos, 1941
2. Caminhão da 
transportadora irmãos 
vieira próximo ao prédio 
do Congresso nacional, 
em Brasília, durante a fase 
de construção da capital 
federal, na década de 60
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1. José Augusto viana neto em frente ao seu escritório 
imobiliário, localizado na Praia Grande, década de 1970
2. romeu Silva, nascido em 1927, e Maria Beraldo 
no dia de seu casamento, em taubaté
3. Primeira Comunhão de Jorgete 
Bichara Jeleilate, em 1932
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1. Zé Biano, com chapéu de palha, na 
feira da Breganha, em 1970
2. Cecília Apolônio Motta e a nova colônia 
da Avon, em São Paulo, 1962
3. Pedro Libanori na Aclimação, São Paulo, 1942
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1. em foto de 1932, Pedro 
e Arnaldo Chinellato entre 
dois funcionários da loja, 
propriedade da família 
até os dias de hoje
2. tetsuo, irmão de 
eishim Uezato, na 
Sorveteria nosso Sorvete, 
em foto da década de 
1960, Araraquara
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1. Consolato Laganá 
mostra, em programa de 
tv, diferentes modelos 
de sapatos, que batizava 
com nomes como 1800, 
Aristorres, Mamãe etc.
2. Festa de aniversário de 
ricardo Dahab, realizada 
no interior da Feira de 
Meias, em Araraquara, 
no ano de 1958
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1. Sessão de pintura da Cerâmica Weiss, instalada 
em 1941, em São José dos Campos
2. Do álbum de família (da esq. Para a dir.), evelin, mãe 
de elza, elza Sebe tonzar, Jamil (no colo), nicolau 
Sebe, seu tio Antônio, Catarina e sua avó, Sarah
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1. Miguel Perez Filho, à direita, em frente 
à loja de sacos, em São Paulo, 1948
2. Alfredo vieira Alves, da transportadora 
vieira, participa do iii Congresso nacional 
do transporte rodoviário de Carga
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1. euzébio e Manuel, 
irmãos e sócios na Avícola 
Brasil, que nos anos 50 
abatia mais de 8 mil aves 
por semana, em Santos
2. Hélio Cesário Cardoso 
(primeiro da dir. para a esq.) 
junto com vendedores, na 
época em que trabalhava 
como gerente comercial 
da Discopa (Distribuidora 
Comercial Paulista), 
em Santos, 1952
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1. Luiz Fernando Moreira 
(ao centro, com a criança 
no colo) participa de festa 
de aniversário, em taubaté, 
1962. À esquerda, está seu 
pai, Felício José Moreira
2. Casa São José, armazém 
de Secos e Molhados 
fundado em 1923, em 
São José dos Campos
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1.A  família Guinsburg reunida: Dan e Berta, 
com os pais ella e israel, na casa da família, na 
rua Jacques Félix, em taubaté, em 1959
2. Galina Bespaloff, ao centro e suas amigas russas, em 
1958, em São Paulo, logo após sua chegada ao Brasil
personagem: Galina Bespaloff e amigas3. Foto da 
família Shirasaca na fazenda Buracão, em Piratininga, 
interior de São Paulo, no ano de 1941. estão 
presentes: Saburo, Yukiko, Tamie, Tetsuko, Gentaro, 
Kane, Yasuko, Mitiko, Yoko, Mieko, Diro e Shiro
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1. Manuel Henrique Farias ramos (segundo da direita para 
a esquerda) recepcionando, na Fecomercio, o Governador 
de Macau, Gen. vasco da rocha vieira. São Paulo (SP), 1998
2. Show promocional de natal na marquise da Ducal 
da rua Direita, Centro de São Paulo, década de 1970
3. nichan Bertezlian, Adele, Amaid e Sônia no quintal da 
casa de nichan, no bairro de Santana, no ano de 1953
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1. visita da família de 
Armando José Precaro 
à cidade de Bom Jesus 
do Pirapora, no ano de 
1948. na foto vê-se os 
tios avós João Mancin 
(tio-avô), Maria Picolo 
Mancin, a mãe iolanda de 
Lourdes Precaro, o irmão 
Attilio José Precaro e o 
pai oswaldo Precaro
2. vicenzo Salemi, em 
primeiro plano, em 
viagem a Aparecida 
do norte, em 1958
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1. Na porta da oficina onde 
trabalhava Antonio ruiz 
vilanova. Da esquerda 
para a direita: toninho 
(filho de Ruiz, segurando 
a bicicleta), Antonio ruiz, 
José Perez, Salvador, Zeca 
e  Humberto, em 1951
2. Hans Anton Pavlov neto 
ao lado da Lambreta que 
era usada na Casa Paulo 
para a entrega de produtos
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1. Zito, orlando Duarte, 
Pepe e Lalá (Carlos Pierin) 
visitam a acrópole de 
Atenas durante a segunda 
excursão do Santos à 
europa. Grécia, 1961
2. edvaldo Martins Felipe 
e sua irmã edna Cléia, no 
Grupo escolar orozimbo 
Maia, tradicional colégio 
de Campinas, em 1955
3. Alfredo vieira Alves 
Filho durante a Semana 
do Automóvel, em 
Campinas, no ano de 1956
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1.instalações da viação 
Caprioli, na Praça Marechal 
Floriano, em frente à 
Fepasa, considerada a 
antiga rodoviária da cidade 
de Campinas, em 1972
2. eduardo H. Carvalhaes 
em seu escritório em 
Santos, por volta de 2001
3. Luiz Fernando Moreira 
com os primos no carnaval 
de 1956, em taubaté
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