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Os caminhos do
comércio em Campinas

D

esde os primórdios das civilizações, o comércio estimulou as
viagens de exploração. Foi a primeira atividade econômica de
comunicação entre os povos, com base na troca. No caso do
Brasil, as primeiras atividades de comércio foram estabelecidas com os
povos nativos, logo após a chegada da esquadra de Cabral.
Sempre à procura de riquezas, os colonizadores enveredaram pelo interior do país, estendendo fronteiras e semeando cidades. Exploradores
com os mais diversos objetivos seguiram pelo sertão. No século 17, os
caminhos do ouro tinham já seus habitantes, que ofereciam água, alimentos e hospedagem aos viajantes.
Os tropeiros cruzaram o território carregando mercadorias para
abastecer, sobretudo, os trabalhadores da mineração. O progresso atraiu
os mascates, que percorriam vilarejos exibindo produtos sofisticados,
trazidos da metrópole. Nesses primeiros núcleos urbanos, o Brasil ganhou suas feiras livres. Os armazéns constituíram-se em pontos de
abastecimento permanente.
A descoberta das minas goianas, em torno de 1720, abriu nova trilha
pelo interior paulista, logo denominada Caminho de Goiases. Não distante da vila de São Paulo, entre Jundiaí e Mogi Mirim, a rota cruzava
um conjunto de campinas, logo convertido em área de descanso para os
viajantes. Pouco tempo depois, florescia ali um entreposto comercial. Do
mercado surgiu uma freguesia, depois uma vila e, mais tarde, a cidade de
Campinas, cujo desenvolvimento se deu na esteira da atividade agrícola
organizada, especialmente com o cultivo de cana-de-açúcar e café.
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Décadas depois, a industrialização converteu Campinas em uma das
mais importantes regiões metropolitanas do país, destacando-se, também, como pólo comercial e educacional.
A pesquisa feita em Campinas, que dá origem a essa publicação, evidencia esse fenômeno de crescimento. Identificam-se personagens que
se envolveram com a atividade comercial e de serviços, e o otimismo
na narrativa demonstra a busca constante de novos desafios e de novos
negócios. São eles que, verdadeiramente, impulsionaram e impulsionam o desenvolvimento da região ao reconhecerem as necessidades de
cada tempo vivido.
Agradecemos aos que aqui participaram com seus documentos pessoais, lembranças, objetos e fotografias. Graças à vivacidade dos relatos,
foi possível conhecer as peculiaridades da atividade comercial de bens
e serviços de Campinas, que é a base sobre a qual se afirma a própria
história da cidade.

Abram Szajman
Presidente da FCESP e dos Conselhos Regionais
do SESC e do SENAC de São Paulo
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Comércio e serviços e a
constituição das cidades
“Se nos lembramos, é para poder contar.”
Gabriel García Márquez

E

m nossa história social e econômica, o nascimento de inúmeras cidades paulistas vem acompanhado de traços e marcos precisos da instauração – e do posterior crescimento – da atividade de comércio e serviços. Emblemáticos, comércio e serviços apresentam um dinamismo simbólico
e inovador ao estabelecer a inter-relação de troca entre as pessoas e remontar
ao próprio surgimento das primeiras comunidades humanas.
A existência de um expressivo número de cidades em nosso país deve-se
à ação das chamadas “bandeiras”, responsáveis, também, por abrir caminhos
na vastidão interiorana do Estado, provocando, ao longo de suas trajetórias,
a criação de lugares para pouso e descanso, os quais, de acordo com o ritmo
dos tempos, sedimentaram novos povoados e vilarejos.
Desde aquele momento, e principalmente no decorrer dos séculos 19
e 20, com o incremento da (i)migração, podem ser identificadas as atitudes empreendedora e imaginativa de homens e mulheres que se dedicaram,
assim como os que hoje se dedicam, ao comércio e serviços, em candente
infusão de perseverança e persecução de sonhos, com lampejos visionários
e anseios de transformação na finalidade de viverem, desenvolverem-se e
contribuírem para melhorar a realidade que aparece sempre carregada de
imprevisibilidade.
No cenário do que constituiu e constitui as cidades paulistas, o conjunto
de memórias aqui reunido, cujas narrativas recortam a área de comércio e
serviços de Campinas, representa tanto os momentos pessoais de transição
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e as conquistas dos entrevistados, porque reveladores de um itinerário de
vida, quanto alude às mudanças sociais ocorridas na cidade e lança interrogações acerca do futuro, que surge no lastro do aqui e agora como o indício
de um descortinar-se. É o que nos lembra Ecléa Bosi: “Uma história de vida
não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas
existe para transformar a cidade onde ela floresceu.”
Ao partilhar esse intuito, o SESC e o Museu da Pessoa, no ano em que a
presença do SESC em Campinas comemora 61 anos, unem-se, com o objetivo de levar adiante o projeto que funde ação cultural e difusão educativa
de conhecimentos. A importância desta publicação merece ser divisada, não
apenas pelo que coloca ao público como voz, cultura e memória viva de
interlocutores que elaboram o passado e refletem sobre o desenvolvimento
da vida social campineira, mas, também aqui, por mostrar como são mantidos os sonhos presentes nas narrativas de cada entrevistado – sonhos que
fundamentam a magia da vida.
Tão essencial quanto a afirmação de que precisamos das palavras
para saber o que pensamos, é a certeza de que o trabalho da memória
é necessário para o bem viver. A memória permite interrogar o presente por meio das cintilações do que se cristalizou enquanto tempo
passado, de modo a qualificar a cultura. A cultura é campo fértil para o
sonho, e o sonho é a germinação daquilo que será, um dia.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do SESC SP
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Caminhos da memória

O

Projeto Memórias do Comércio – iniciativa do SESC São Paulo e realização do Museu da Pessoa – teve início em 1994 e, desde então, foram produzidos pesquisas e livros sobre o comércio da cidade de São Paulo, da
região de Araraquara e São Carlos, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba e, no presente volume, de Campinas. Mais que os registros histórico e documental, obtidos
por meio da pesquisa em acervos públicos e privados, a intenção maior do projeto
é contar a história do desenvolvimento do comércio desde o ponto de vista de seus
protagonistas: as pessoas – os homens e as mulheres que se dedicam, por talento e
vocação, à atividade comercial, um dos motores do progresso econômico.
Valorizar as histórias de vida e tratá-las como elementos constitutivos da memória social é o escopo principal do trabalho do Museu da Pessoa. Cada história de vida
tem seu valor singular e condensa uma visão específica sobre a realidade em que se
insere. O conjunto dessas histórias tem o dom de oferecer um painel rico e variado,
que transcende a frieza do registro burocrático. A sistematização das experiências e
memórias de trabalho que surgem nos depoimentos permite a construção de nexos
originais no relato histórico, pois que abonados pela vivência dos próprios agentes
dessa história. Daí o valor atribuído neste Campinas de muitos caminhos aos personagens que vivem o dia-a-dia do comércio campineiro.
Entre março e dezembro de 2007, com apoio do SESC Campinas e da Unicamp, o
Museu da Pessoa produziu uma pesquisa documental e iconográfica nos arquivos de
Campinas e região, que deu base ao texto do livro. A etapa seguinte foi a elaboração de
uma lista de 90 nomes de comerciantes dos mais variados ramos que, depurada, resultou no grupo de 41 pessoas cujos depoimentos foram colhidos para este volume.
As histórias e os testemunhos aqui reunidos ajudam a compreender a dinâmica
do desenvolvimento comercial de Campinas e a pujança de sua região metropolitana. E o passado que a memória revela é absolutamente coerente com o tempo presente do comércio local, cujo progresso aponta para a construção do melhor futuro
para a região e para as pessoas que nela vivem.

Museu da Pessoa
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O

Brasil ainda não era o Brasil. A rica e exuberante colônia da Coroa
portuguesa não passava de uma vastidão praticamente desconhecida, com algum movimento nos parcos núcleos urbanos da faixa

litorânea e uma aura de mistério e perigo envolvendo os matos e os cafundós
do seu interior. Passados mais de cem anos do Descobrimento, não havia um
país, muito menos uma nação, mas uma colônia submetida à exploração voraz
e de cunho extrativista: aqui nada se produzia, daqui tudo se levava. Primeiro o
pau-brasil, depois o ouro branco produzido a partir da cana-de-açúcar que enriqueceu gerações de colonizadores e seus prepostos. No anos 1600, a riqueza do
açúcar atraiu a cobiça da Holanda, uma potência marítima como Portugal, que
por 30 anos (1624–1654) ocupou parte do Nordeste brasileiro.
Expulsos, os invasores holandeses levaram consigo a tecnologia de plantio
e processamento da cana-de-açúcar para suas colônias nas Antilhas. A operação
foi bem-sucedida e contribuiu para derrubar os preços do açúcar brasileiro no
mercado global de então. Com lucros cessantes e ante a crise que se desenhava,
a Coroa portuguesa passou a estimular expedições com o intuito de descobrir
metais preciosos e garantir o fluxo de riquezas para a metrópole. Sonhavam os
burocratas da Corte com algo das dimensões das minas de prata de Potosi, na
atual Bolívia, que desde 1545 abarrotavam os cofres do colonizador espanhol.
Mas não era tão simples assim. Como explorar a imensidão desconhecida
do Brasil? A quem responsabilizar pela empreitada? Com a chancela oficial, as
primeiras “entradas” começaram a se organizar na Bahia, em Pernambuco, no
Espírito Santo e em São Paulo, rumo ao interior, à procura de minas e de índios
para o trabalho escravo.
Os paulistas desde então se destacaram como os principais exploradores do sertão. Já em 1628, Antônio Raposo Tavares liderou a expedição que, a partir da Vila de
São Paulo do Piratininga, iniciou o processo de expulsão dos jesuítas espanhóis e a
submissão à Coroa portuguesa dos territórios dos atuais Estados do Paraná, Santa
Catarina e Mato Grosso do Sul. Em 1636, iniciativa semelhante garantiu o domínio português sobre a região onde hoje está o Rio Grande do Sul. Dessa expedição
participou Fernão Dias Paes Leme, que 38 anos mais tarde estaria à frente de uma
“bandeira” que partiu de São Paulo com a missão de encontrar esmeraldas na região
que hoje conforma o Estado de Minas Gerais. Fernão Dias consumiu os últimos sete
anos de sua vida nessa exploração e não achou nada além de turmalinas. Mas em
meio aos delírios provocados pela malária que o acometeu, aquilo que encontrara
eram as tão sonhadas esmeraldas. Morreu acreditando nisso.
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Nasce um país

Desenho de H. Lewis que retrata um
pouso de viajantes nas vizinhanças da
Rocinha, hoje município de Vinhedo

Os sofrimentos e mesmo os fracassos por que passaram as “entradas” e
“bandeiras” serviram, por um lado, para atiçar o espírito aventureiro dos paulistas e, por outro, para consolidar informações e conhecimentos sobre os caminhos inóspitos e os matos bravios do interior. Os primeiros bandeirantes
abriram as trilhas para futuras e alvissareiras descobertas.
Nunca se saberá precisamente quem achou a primeira pepita de ouro nos
aluviões da região que depois se denominou das Minas Gerais. A primazia do
achado é atribuída ora aos bandeirantes Bartolomeu Bueno de Siqueira e Antônio
Rodrigues Arzão, em 1693, e há quem sustente que a primeira bandeira a encontrar ouro foi a de Duarte Lopes, também em fins do século 17. Sabe-se, porém,
que a primeira ocorrência significativa de ouro deu-se às margens do Rio Tripuí
(“água veloz”, em tupi), sob as vistas do pico do Itacolomi (“ita-curumi”, pedra
com menino) que domina a paisagem da atual Ouro Preto. O primeiro ouro recolhido ali era coberto por uma camada de óxido de ferro – daí a aparência escura
do metal, o que inspirou o nome da cidade hoje tombada como Patrimônio da
Humanidade pela Unesco. Mas a corrida do ouro começou efetivamente com a
descoberta das minas de Ouro Preto por Antônio Dias de Oliveira, em 1698.
Era metal em abundância nunca vista, a excitar a ambição dos aventureiros
e o apetite da Corte parasitária de Lisboa. As antigas trilhas percorridas pelos
bandeirantes paulistas ganharam um movimento inusitado. De pontos diversos
da colônia acorreram pretendentes à fortuna fácil; do mesmo modo observouse uma forte imigração européia, sobretudo de portugueses, em busca das benesses embutidas nos sonhos de riqueza.
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Na região das minas havia uma clara separação entre os paulistas – os pioneiros desbravadores – e os forasteiros, chamados debochadamente por aqueles de
“emboabas” – em tupi, “pássaro de pés emplumados”, numa referência ao costume de os portugueses usarem botas, enquanto os paulistas andavam descalços.
O ex-bandeirante Manuel de Borba Gato liderava os paulistas, e os emboabas seguiam as ordens de Manuel Nunes Viana, um rico comerciante português. Não demorou muito para que a animosidade crescente entre os dois
grupos descambasse no episódio conhecido como Guerra dos Emboabas, que
conflagrou a região entre 1707 e 1709. O conflito se deu por motivo estritamente comercial, temperado pela antipatia mútua.
Como forma de combater o contrabando de ouro, que já então corria nas
minas, a Coroa portuguesa proibiu o comércio entre a região das Minas Gerais
e a Bahia, exceto as transações de gado. Borba Gato era guarda-mor das Minas,
portanto responsável perante o poder real pela aplicação da ordem. Mas os
comerciantes liderados por Nunes Viana resolveram não acatar a determinação e mantiveram suas práticas comerciais plenas. Borba Gato ordenou, então,
a expulsão de Nunes Viana da região. Essa decisão também não foi acatada
e sobreveio a guerra aberta. Como estavam em minoria, os paulistas foram
derrotados num banho de sangue. Expulsos das Minas, partiram em busca de
No pouso de Juqueri, visto
nesse desenho de Hércules
de Florence, viajantes
encontravam base de apoio
para o descanso de homens
e animais

novas jazidas em Goiás e Mato Grosso, onde instalaram núcleos populacionais
e, não raro, fizeram fortuna.
A ocupação territorial que se seguiu à saga dos bandeirantes começou a
dar forma definitiva a um país chamado Brasil.
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No princípio, o comércio
A descoberta das minas goianas, em torno de 1720, atraiu os bandeirantes
paulistas para aquele rumo. Em razão do movimento constante em direção às no-

À esquerda, fachada da Foto Nickelsen,
localizada na Rua Direita, 48, em Campinas;
à direita, elegantes consumidores são
retratados na frente de estabelecimento
comercial no centro da cidade. Campinas
(SP), século 19

vas lavras de minerais preciosos, logo um caminho foi aberto para garantir as comunicações a partir de São Paulo. A trilha passou a ser conhecida como Caminho
de Goiases. A poucas léguas da vila de São Paulo, a rota que partia do Planalto do
Piratininga, bastante freqüentada entre 1721 e 1730, encontrava um conjunto
de campinas logo convertido em ponto de pouso para os viajantes e de descanso
para os animais, além de florescente entreposto comercial. Eram três campinhos
abertos em meio à mata fechada, ideais para a montagem de acampamentos e
para a prática comercial, já que o movimento de gente era garantido o ano todo.
Esses três pontos da geografia, do que mais tarde viria ser a cidade Campinas, são
hoje reconhecidos como o centro da cidade, o bairro do Cambuí e a região onde
atualmente se localiza o estádio do Guarani Futebol Clube.
A existência do pequeno comércio que atendia às comitivas em viagem
para o sertão, e seu desenvolvimento nos anos e séculos que se seguiram,
corrobora uma assertiva do historiador Caio Prado Júnior (1907–1990), que
em seu clássico História econômica do Brasil (1945) escreveu:
“A estrutura comercial de um país revela sempre, melhor que a de
qualquer um dos setores particulares de produção, o caráter de uma
economia, sua natureza e organização.”
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A história do comércio da região de Campinas tem seus marcos fundadores na ocupação dessas campinas entre as vilas de Jundiaí e Mogi Mirim,
às margens dos cursos d’água que serpenteavam o caminho trilhado por
volta de 1722 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera.
Abria-se ali a porta do sertão; conformava-se, naquele pedaço privilegiado,
um nascente entroncamento que anos mais tarde assumiria importância
estratégica decisiva para o progresso da região e do país. Nas aprazíveis
campinas, as primeiras relações de troca realizadas serviram de fermento
para a história do que viria a ser uma freguesia, depois uma vila e, mais
tarde, a cidade de Campinas.
Um relato sobre a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, enviado pelo
alferes José Peixoto da Silva Braga ao padre Diogo Soares, datada de 25 de
agosto de 1734 e redigida na Passagem das Congonhas, em Minas Gerais,
oferece um retrato da comitiva formada por Anhangüera e da região por
onde passou, a caminho de Goiás:

Instrumentos musicais, livros, materiais de papelaria e artigos importados.
O variado comércio da loja Au Monde Elegant. Campinas (SP), 1890
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“Saí da cidade de São Paulo a 3 de julho de 1722 em companhia do capitão
Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera de alcunha, que era o cabo da tropa
com 39 cavalos, dois religiosos bentos, frei Antonio da Conceição e frei Luiz do
Sant’Anna, um franciscano, frei Cosme de Santo André, e 152 homens em armas, entre os quais iam também 20 índios, que o senhor Rodrigo Cezar, general
que então era de São Paulo, deu ao cabo Bartolomeu Bueno, para a condução
das cargas e necessário. Dos brancos quase todos eram filhos de Portugal, um da
Bahia e cinco ou seis paulistas com os seus índios e negros e todos à sua custa.
Passado o Rio Tietê, fomos pousar neste dia junto ao mato do Jundiaí, quatro
léguas distante da cidade de São Paulo; na manhã seguinte, entramos no mato
e gastamos nele quatro dias. Saídos do mato passamos o Rio Mogi, que é rio de
canoa, e muito peixe tem, e dá mostras de ouro, mas com pouca conta; aqui
falhamos um dia e, no seguinte, marchando sempre ao norte, demos com um
rio também de canoa, e nele pousamos esta noite. É o caminho todo campo com
alguns capões de matos, bons pastos e bastantes aguadas.”

Tráfego intenso de carroças na movimentada esquina da Padaria e Confeitaria Franceza.
Campinas (SP), início do século 20
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O pouso de tropeiros em viagem para o sertão ermo animou o desenvolvimento de várias atividades de abastecimento e promoveu a concenvo
tração populacional. Em 27 de maio de 1774, o governador da Capitania
tr
de São Paulo, Morgado de Mateus, mandou instalar ali uma povoação e
d
encarregou Francisco Barreto Leme, um próspero fazendeiro oriundo
en
do Vale do Paraíba paulista, de pôr em prática o plano de fundação do
d
núcleo e aplicação de algumas medidas urbanísticas básicas. Meio século
n
depois da abertura do Caminho de Goiases, o bairro das Campinas do
d
Mato Grosso de Jundiaí (“mato grosso” em razão da mata fechada ali
M
existente) contava com 300 moradores e 50 casas. Na segunda metade
ex
dos anos 1800, o leito do velho caminho foi aproveitado para assentar os
d
trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
tr
Em 14 de julho de 1774, numa capela coberta de sapê e sustentada por paus roliços, a primeira missa celebrada pelo frei Antonio de
d
PPádua marcou a data oficial da fundação de Campinas, então denominada Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato
n
Grosso de Jundiaí. À época, a economia local era marcada pela lavoura
G
canavieira e a indústria açucareira, mas, com o passar dos anos, sua voca
cação derivou para a monocultura cafeeira. Em 1854 existiam em sua
ca
área 117 fazendas com uma produção anual de cerca de 300 mil arrobas
ár
(4.500 toneladas) de café.
(4
A Campinas cuja semente empreendedora germinou no lugar de descanso para aqueles que se embrenhavam Brasil adentro transformou-se,
ca
no século 21, num centro de serviços e metrópole industrial “de muitos
n
caminhos”, rodeada pelo entroncamento de rodovias que possibilitam
ca
acesso a todo o Estado de São Paulo, com rotas alternativas para as regiac
ões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
õ
E tudo começou com o comércio, a primeira atividade econômica da
cidade que hoje é o segundo centro econômico, industrial, científico e
ci
tecnológico do Estado de São Paulo, pólo de uma Região Metropolitana
te
que congrega 19 municípios responsáveis por 9,5% do produto interno
q
bruto paulista.
b
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Residência de Joaquim Polycarpo Aranha, o Barão de Itapura. em dois momentos: 1952 (acima) e em 2007,
como sede das Faculdades Campineiras. Campinas (SP)
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CAPÍTULO I

O mundo pela janela do trem

21

Sesc Campinas_parte1.indd 21

20.02.09 10:07:58

E

Em
m1
1797, a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas
Mato Grosso de Jundiaí foi elevada à condição de vila, adotando
do M
a den
denominação de Vila São Carlos. O ajuntamento urbano já contava

com algumas
alguma ruas, embora pontilhadas de poucas casas, e nesse período o
açúcar ainda
a ind era o motor da economia local. À medida que a produção açucareira aum
aumentava, a vila ganhava destaque na então província de São Paulo
– até ser considerada, no final dos anos 1830, a capital paulista do açúcar.
Essee ambiente
econômico ampliou sua vocação de centro regional de trocas
am
e de comércio, condição esta favorecida pela preexistência de uma rede de
caminhos
implantada desde a época da abertura do Caminho de Goiases e
c
suas ramificações.

Antiga sede da prefeitura da cidade, conhecida como Palácio dos Azulejos.
Campinas (SP), 2007
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Na década de 1840, porém, a expansão cafeeira que se estendeu a partir
da porção fluminense do Vale do Paraíba, e ganhou São Paulo, logo converteu o produto em principal item da pauta de exportação do Império do

À esquerda, vista parcial de Campinas,
com o prédio da prefeitura em
primeiro plano, em foto de 1930.
À direita, vista aérea do núcleo urbano
de Campinas, em 1932

Brasil. Em 5 de fevereiro de 1842, a próspera Vila de São Carlos é reconhecida como configuração urbana relevante – contava com 2.107 habitantes – e
ganha o status administrativo de cidade, com o nome de Campinas. Estavam
dadas as condições objetivas locais para o aproveitamento pleno da cultura
do café que então se difundia: organização produtiva, com um conjunto
de fazendas bem formadas e produtivas, estrutura urbana e administrativa
legitimada. E uma já enraizada disposição para o crescimento e o desenvolvimento econômico.
Em fins de 1850 surgem as primeiras indústrias da cidade, a fábrica de
chapéus Bierrenbach e a Fundição Faber. E embora ainda predominasse nesses
anos o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de café crescia a olhos vistos.
Essa conjunção de fatores – um histórico de crescimento em função do açúcar e a predisposição para a adoção da nova cultura cafeeira – transformou
Campinas numa localidade central, num ponto do mapa paulista de onde os
caminhos se espalhavam tanto em direção aos novos pólos de riqueza quanto
rumo ao Brasil profundo.
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No início dos anos 1860, Campinas já era o principal produtor de café da
província de São Paulo. O comércio instalado em seu núcleo urbano contava
com 70 lojas de fazendas e ferragens, 126 armazéns de secos e molhados, 25
estabelecimentos diversos e três escritórios de corretagem de importação e
exportação. O setor de serviços também se desenvolvia e já funcionavam 60
estabelecimentos de ofícios diversos (ferreiros, marceneiros, mecânicos etc.),
além dos 16 advogados que mantinham banca na cidade. Em definitivo, o
ponto de pouso da antiga rota de Goiás consolidava-se como importante pólo
regional de comércio e de prestação de serviços. Na década de 1870, com 33
mil habitantes, Campinas era tida como o mais rico município paulista.

De antigo pouso de viajantes a uma cidade que cresce e se modifica. Na foto, destaque para o traçado da estrada de ferro.
Campinas (SP), década de 1970
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Primórdios do outdoor: anúncio da Casa Bucci, que se localizava na Rua Barão de Jaguara. Campinas (SP), c. 1930

Cartão-postal com a fachada da Casa Mascotte, no início do século 20. Campinas (SP), 1910
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Para alegrar a boca e a alma
Nos primeiros anos de ocupação da colônia, os desbravadores que se aventuravam
pelas regiões desconhecidas do interior eram obrigados, por decreto da Coroa portuguesa, a semear culturas nos sítios onde acampavam, principalmente milho, feijão,
abóbora e mandioca. O propósito da determinação oficial era garantir a alimentação
dos futuros viajantes que se aventurassem por aquelas trilhas. Um bom reforço no
farnel dos bandeirantes, que comiam o que eram capazes de caçar ou pescar ou retirar
da mata, principalmente frutas, palmitos e mel.
A alimentação e o preparo dos alimentos se aprimoraram com o passar dos tempos e o Brasil experimentou uma saborosa associação entre as culturas portuguesa,
índia e africana. Com os índios, o colonizador aprendeu a dar tratos à mandioca e
produzir beijus, biscoitos, bolos diversos, mingaus e pirões. Dos africanos escravos, a
principal contribuição foi o azeite-de-dendê e a posterior adaptação dos pratos servidos na senzala, entre os quais pontifica a feijoada. Outro ingrediente dessa culinária
multiétnica é a farinha de mandioca, à época em geral consumida com a carne-seca
na forma de uma paçoca socada com pilão, ou misturada com feijão.
As escravas que trabalhavam nas cozinhas das sinhás foram personagens importantes nesse processo de interpenetração cultural sob o signo do preparo de alimentos.
E as escravas libertas, que inventavam doces e compotas para vender e garantir seu
sustento, deixaram receitas que atravessaram os anos.
No auge da prosperidade derivada dos lucros crescentes da cultura cafeeira, os
hábitos se modificaram e os grandes fazendeiros puderam se dar ao luxo de adotar
hábitos sofisticados então correntes na Europa. Esse movimento em direção ao refinamento refletiu-se nas cozinhas comandadas pelas escravas, sob a supervisão das
sinhás, principalmente no preparo dos doces.
Em dezembro de 2007, os pesquisadores do Centro de Memória da Unicamp
(CMU) Héctor Hernán Bruit, Eliane Morelli Abrahão, Deborah D’Almeida Leanza e
Fernando Antonio Abrahão lançaram uma preciosidade de dar água na boca. O livro
Delícias das sinhás – História e receitas culinárias da segunda metade do século XIX e início do século XX (Arte
Escrita Editora, Campinas, 2007) é resultado de uma minuciosa pesquisa em cadernos
de receitas que pertenceram a Custódia Leopoldina de Oliveira – irmã de Bento Quirino
dos Santos, de tradicional família campineira do ciclo do café. Os documentos estão
sob a guarda da área de arquivos históricos do CMU. Deles, os autores selecionaram 82
quitutes para testes, que depois de provados e aprovados foram registrados no livro.
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A denominação dos doces, por si só, já denota uma aura de delicadeza,
requinte e bom gosto, no sentido pleno e no figurado. O livro ensina como
fazer meiguice da sinhá, beijinho de moça corriqueira e brasileirinhas; e
também cocada gostosa, bolo da imperatriz, bolo da rainha, passando por
biscoito da casa, biscoito inglês, bolo da mãe benta, pudim de pinhão, pudim
de banana da terra e fatias douradas (as conhecidas rabanadas).
Em entrevista à Agência Fapesp (19/1/2008), Eliane Morelli Abrahão, uma
das autoras, ressaltou que os doces tinham grande importância social para
as senhoras de elite, que faziam questão de criar, supervisionar o preparo e
dar o toque final ao trabalho das escravas. “A tradição de doçaria vem desde
a época colonial. Servir os doces nos banquetes e festas era o momento em
que a sinhá mostrava o diferencial de sua casa”, explicou. “As escravas eram
escolhidas a dedo para fazer os doces, porque o requinte era fundamental. Para
aquelas mulheres, receber bem um convidado do marido era um ingrediente
fundamental na manutenção de alianças políticas e econômicas.”
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Bonde trafegando pela Rua Barão de Jaguara, no fim dos anos 1920.
Campinas (SP), 1929
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O trem e os imigrantes
A característica de centro irradiador de desenvolvimento econômico ganhou impulso
em Campinas com a expansão da produção cafeeira e a implantação do sistema ferroviário, a partir da década de 1870. A cidade vive, então, uma fase de contínuo crescimento,
que suscitou o aparecimento de companhias de serviços públicos (iluminação a gás em
1875; luz elétrica em 1886; bondes e telefones em 1884) e investimentos em saneamento
básico, com a construção da rede pública de água e esgoto na última década do século 19.
A aristocracia rural consolidada no antigo ciclo do açúcar e, agora, dedicada à cultura cafeeira, deixa as fazendas e passa a residir no núcleo urbano de Campinas. O florescimento da
cidade induz ao surgimento de escolas e de atividades culturais – em 1850 é inaugurado
o Teatro São Carlos, com 62 camarotes e 250 lugares na platéia –, além de casas de saúde e
estabelecimentos congêneres – a Santa Casa de Misericórdia abriu suas portas em 1876.
Em 21 de março de 1872, com o capital de 3 mil contos de réis propiciado pelos lucros
constantes dos cafeicultores da região, fundou-se a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro,
com sede em Campinas. A implantação de uma malha de transportes rápidos e modernos delineava o destino político, o alcance estratégico e a finalidade econômica da cidade.

Plataforma da Estação Ferroviária de Anhumas. Campinas (SP), 2007
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A ferrovia veio para acelerar o movimento em direção ao progresso. Sobre
isso escreveu o engenheiro Max Vasconcellos, em A estrada de ferro Central do Brasil
(Litho-Typographia Pimenta de Mello, Rio de Janeiro, 1928):
“Estrada de ferro no Brasil é causa de progresso e não conseqüência dele;
citaríamos centenas de exemplos de localidades ou regiões cujo progresso
nasceu ou se desenvolveu com a chegada do trem, desbravador dos sertões.
Mas basta recordar o oeste de São Paulo.
Quando éramos alunos de Geografia (e isso não foi no reinado do Sr. D. João
VI), víamos a carta do Estado de São Paulo com uma porção de linhas férreas, quase todas traçadas em direção norte e interrompidas por outra porção
de rodelas negras, que eram as cidades ou vilas. Do lado, porém, de oeste,
aparecia no mapa uma vasta mancha amarela, como o desânimo, cortada por
uma legenda de letras muito gordas, que diziam: ‘Região desconhecida e
habitada pelos índios’. Isto (...) foi antes de a Sorocabana e a Noroeste terem
atravessado a região. Os fios condutores do progresso chegaram às margens
do [rio] Paraná e aquela região ‘desconhecida’ em 15 anos tornou-se uma
Canaã procurada, povoada, cultivada e tão ‘conhecida’ que foi administrativamente demarcada em ricos e prósperos municípios. (...) Linha de ferro, no
Brasil, é condição precípua para a entrada da civilização no riquíssimo e vasto
território sertanejo, habitado por esparsos núcleos de população inculta, mas
que ansiosa e acolhedoramente esperam ouvir o silvo da locomotiva, sinal
Maria-fumaça no pátio da Estação Anhumas.
Campinas (SP), 2007

certo e infalível da aproximação do progresso.”

30
Sesc Campinas_parte1.indd 30

20.02.09 10:08:20

Com a nova companhia trabalhando a todo vapor, em maio de 1873 era concluído o trecho de 34 quilômetros entre Campinas e Jaguary, atual Jaguariúna.
Três meses depois, os trilhos chegavam a Mogi Mirim, num total de 41 quilômetros – uma obra que mereceu a honra de ser inaugurada pelo imperador D.
Pedro II, em 27 de agosto de 1873. Também nesse ano entrou em operação o
ramal de Amparo, numa extensão de 30 quilômetros. E, em janeiro de 1878, a
estrada de ferro chegou a Casa Branca, a 172 quilômetros de Campinas.
No embalo do progresso econômico e da necessidade de garantir o escoamento da crescente produção cafeeira, a Companhia Mogiana investiu nos
planos de levar seus trilhos ao Triângulo Mineiro e ao sul de Minas Gerais. O
ramal de Poços de Caldas foi concluído em 1886, o Rio Grande foi atingido
em 1888 e o ramal de Franca, em 1889.
No último quartel do século 19, a atividade econômica com base no trabalho escravo dava
mostras de exaustão e, em paralelo, deixava aflorar
intransponíveis dilemas morais. O governo central
já havia adotado uma política de incentivo à imigração, por meio da doação de lotes de terra, com
vistas à ocupação dos territórios do sul do país por
pequenos proprietários rurais. Primeiro chegaram
os alemães e, a partir de 1870, os italianos – ambas nacionalidades que se tornaram majoritárias
entre os imigrantes das então províncias de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
A crise do sistema escravista, acentuada nos anos
1880, acelerou um intenso movimento imigratório
estimulado pelo governo imperial, agora com foco
na substituição da mão-de-obra escrava das lavouras de café e tendo São Paulo como principal ponto
de atração. Campinas acolheu muitos imigrantes,
que com o passar dos anos inseriram-se profundamente na cultura local e ali fincaram raízes sólidas.
Tanto para chegar a Campinas quanto para alcançar
os locais onde iriam morar e trabalhar, era o trem
o principal meio de transporte.
Mapa com o traçado da ferrovia que liga Campinas à
cidade de Jaguariúna. Campinas (SP), 2007
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Os caminhos de ferro
A inauguração das primeiras ferrovias acelerou o progresso ao garantir o rápido escoamento de produtos e
criar novas facilidades para o deslocamento de pessoas.

O meu pai nasceu em Picciorana, na Itália, região de Lucca, e a minha mãe nasceu
em Portugal, numa província chamada Trás-os-Montes. Meu avô materno era ferroviário. Inclusive foi o maquinista da máquina blindada, na revolução de 1932. Meu avô
morreu com 106 anos. Eu convivi com ele desde criança. Ele contava as histórias dos
trens quando era maquinista da antiga Mogiana. Andei bastante de trem com ele. O
meu irmão quis ser padre e minha mãe, meu avô, eu e meu pai íamos visitá-lo duas
vezes por ano. Eu tinha 10, 11 anos. Carro era muito difícil, nós íamos de trem. O
trem demorava 12 horas para chegar. Fazíamos baldeação em Santa Rita do Sapucaí e
pegávamos aquele trem maria-fumaça. Foi nessa máquina que o meu avô trabalhou
quase a vida inteira. Numa dessas viagens, a maria-fumaça fez uma curva e deu uma
freada brusca. O chefe do trem sabia que o meu avô estava nessa viagem. Ele veio pedir desculpas ao meu avô porque ele era um dos maquinistas mais antigos e também
tinha sido chefe dos maquinistas. Olha em que tempo nós vivíamos!
[Fernando Selmi]
Meus pais eram filhos de imigrantes italianos. Eu nasci numa fazenda. A minha
primeira infância foi em Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha bucólica na década de 1940. Tinha um trenzinho maria-fumaça. Quando chegava de trem, você
avistava a cidadezinha, a torre da igreja. O trem dava uma volta em toda a cidade e
depois a cidade sumia. Tinha uma região de mata em que ele fazia uma curva. E a
cidade era aquilo: a pracinha, a igreja, a praça. E a gente morava ali.
[Oswaldo Baldoni]

Pátio de manobras na Estação
Anhumas. Campinas (SP), 2007
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Sousas e Joaquim Egídio eram à parte; na época, as fazendas cafeeiras
eram a riqueza. Tinham uma população relativamente grande, até foi colocado um trem que ia de Campinas até Cabras, para trazer a produção de café e
de algodão. Com a queda do café, Sousas, Joaquim Egídio e Cabras ficaram
com a população bem mais reduzida. Eram vilas pequenas, comércio pequeno, e muito sossegadas. Quem morava ali eram as famílias de imigrantes.
Uma parte deixou Sousas e Joaquim Egídio e foi para centros maiores, como
São Paulo. A parte que ficou era praticamente uma família. Todo mundo convivia no vilarejo.
[Armando José Precaro]
Andei muito de trem e fiz questão que os meus filhos também andassem.
Nós pegamos o trem aqui na estação, fomos até São Paulo e voltamos, porque
eles estavam em fase de interromper esse transporte. O trem em que andei na
época já não tinha nada de especial: a primeira classe era uma poltrona, não
tinha nada reclinável, e a segunda classe era um banco de madeira. Mas era

Porta de acesso ao vagão de passageiros
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Campinas (SP), 2007

divertido. Nas viagens longas todo mundo viajava de trem.
[Celso Sutter]
Vim para Campinas na infância. Meu pai representava uma empresa de São
Paulo em Mato Grosso. A família dele era de Miranda, Mato Grosso, mas tinha
mudado para Campinas, e nos estabelecemos em Campinas, onde estamos até
hoje. Quarenta anos em Campinas, já me considero totalmente campineiro.
Íamos para o Mato Grosso sempre, eram viagens muito boas e usávamos bastante o trem. Na época, o trem saía de Campinas e ia para Bauru, saía às 4
horas da tarde de Bauru e chegava a Campo Grande às 8 horas da manhã do
dia seguinte. Eram viagens em cabine. Meu pai comprava duas, três cabines e
dividia as famílias. Era muito gostoso, eram viagens marcantes.
[William Graça Filho]
Nós íamos eventualmente para São Paulo, para visitar a família, porque
minha mãe tinha irmãos lá. Nós íamos de trem, uma delícia! Saía daqui,
parava em Jundiaí, depois íamos a São Paulo, e lá os parentes dela iam nos
buscar na estação.
[Abdo Set El Banate]
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Fiz algumas viagens de trem, para o interior, para a casa de parentes, de
amigos. Muito agradável. Eu tenho uma boa lembrança disso. Naquele vagãorestaurante íamos sentados, comendo um lanche, era uma delícia! Os trens
eram bonitos, funcionavam bem. Depois foi acabando. Não tem mais trem de
passageiro passando em Campinas há muito tempo.
[Paulo Eduardo Pessagno]
Pelo menos uma vez no ano fazíamos um passeio de trem. Íamos a
Votuporanga, na casa dos meus avós. Íamos de trem para não ir de ônibus, porque sofríamos muito por causa das estradas ruins. As estradas iam cortando as
fazendas. Para ir em determinado lugar, tínhamos que abrir as porteiras para a
jardineira passar. Eram precárias as coisas. No trem os assentos eram de madeira. Existia uma primeira classe na época; a primeira classe era almofadada. Mas
nós usávamos sempre a segunda classe, então era de madeira mesmo.
[Hamilton Luiz Lima]
Minha avó nos levava para passear de trem quando éramos pequenos. Era
uma coisa marcante: ela ia nos buscar para andar de trem, era aquela euforia
toda, eu e meu irmão: “Vamos passear de trem!”. Ela se deslocava de uma cidade para outra só para buscar os netos para ir passear de trem. É maravilhosa
essa lembrança de andar de trem. Era muito divertido.
[Natasha Gomes de Faria]

À esquerda, interior de um vagão-resturante. Ao lado, vagão de passageiros de primeira classe. Campinas (SP), 2007
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Eu pegava o trem ali na estação, que até hoje existe, no começo da Andrade

Vista externa da Estação Anhumas, que
mantém uma linha turística de trem até
a cidade de Jaguariúna

Neves. Um tio tinha fazenda na região de Bauru e umas duas vezes fui nessa
fazenda passar dois, três dias. E pegava o trem, que era o meio de transporte. Era uma farra, pegar trem era muito bom demais. Na maria-fumaça tem
que tomar um cuidado muito grande, porque vem fagulha, queima você. Eu
lembro do balanço que fazia, eu era criança. Era lento, era uma viagem longa,
para Bauru a viagem era de quatro horas. Fazia várias paradas e tinha aquele
chocalho plum-plum-plum. Era muito bom, muito gostoso.
[René Wrany]
Quem queria ir de Itatiba a Campinas, tomava um trem até Louveira e em
Louveira pegava outro até Campinas. Jundiaí e São Paulo eram a mesma coisa.
Viajei muito de trem de Campinas a São Paulo, já no início da minha atividade
livreira em Campinas. Também fui a Rio Preto de trem entre os 15 e os 18 anos.
E me lembro de ter feito uma viagem de trem de Bragança a Campo Limpo.
Tinha a Estrada de Ferro Itatibense, que era Itatiba e Louveira, e tinha a Estrada
de Ferro Bragantina, que vinha de Vargem, que é quase na divisa com Minas
Gerais, depois Bragança e ia parar em Campo Limpo. A pessoa de Bragança que
quisesse vir a São Paulo embarcava em Bragança, ia até Campo Limpo e de lá
pegava a Paulista. Era assim que funcionava. Essas são as lembranças do trem, a
lembrança dessa viagem de Bragança a Campo Limpo em que eu cheguei com
a camisa toda furada das fagulhas do trem. Mas as viagens entre São Paulo e
Campinas, Campinas e São José do Rio Preto eram uma maravilha.
[José Reinaldo Pontes]
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Interior da estação ferroviária, com destaque para o relógio, usado na época em que
se acertavam as horas pela passagem do trem. Campinas (SP), 2007
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Eu tinha uma noiva em São João da Boa Vista e muitas vezes eu ia de trem até lá
porque era mais divertido. Viagem de trem era pela Mogiana e demorava muito, por-

À esquerda, mostradores na cabine de
comando de uma maria-fumaça.
Acima, bancos da estação que trazem
muitas lembranças a quem viveu a época
das ferrovias. Campinas (SP), 2007

que você praticamente perdia um dia para ir para São João da Boa Vista. O trem saía de
Campinas às 10 horas da manhã e ia chegar lá quase 4 horas da tarde – quando não
atrasava. Você passava o dia todo viajando. Naquela época, as máquinas eram todas a
carvão, de fornalha, e soltavam aquelas labaredas de fogo. Nós andávamos sempre com
guarda-pó por cima da roupa que é para não queimar a roupa. De vez em quando, você
olhava e tinha uns buraquinhos nos guarda-pós daquelas fagulhas da locomotiva.
[Alpheu Gofredo Barbosa]

Tínhamos um avô que morava em Avaré, e íamos de trem a Avaré. Levava
um dia inteiro, eram 11 horas para ir de trem, porque saía daqui e fazia baldeação em Sorocaba. Era um negócio complicado, mas era uma delícia. Eu
adoro trem, é uma coisa que faz parte da minha infância.
[Vera Lucia Ruzene Rodrigues]

A viagem de trem é maravilhosa. Se tivesse hoje para tudo quanto é lugar, jamais
eu iria num ônibus. É uma viagem lenta – quer dizer, lenta nos trens de antigamente
–, mas muito confortável: você pode sair, pode ir ao toalete, pode ir a um restaurante
e voltar. É uma perda irreparável tirarem os trens de circulação como tiraram.
[Altamiro de Freitas]
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CAPÍTULO II

Os fluxos migratórios
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D

e antigo local de passagem e pouso para tropeiros, a cidade de Campinas
evoluiu para um núcleo urbano articulado, cujo desenvolvimento se
deu, primeiro, na esteira de uma firme vocação agrícola que aproveitou

o melhor dos ciclos da cana-de-açúcar e do café; depois, com a entrada em operação das ferrovias e a conseqüente integração física de seus produtores com os mercados mais pujantes da época; por fim, mas não menos importante, pelo afluxo de
pessoas que enxergavam na região uma terra de oportunidades que não poderiam
ser desperdiçadas. E a história mostrou que elas estavam certas.
As gerações que se seguiram à dos primeiros povoadores que decidiram fixar-se
na terra promissora misturaram-se, na segunda metade do século 19, com os imigrantes estrangeiros que acorreram à região, atraídos pelos incentivos do governo e
pelo franco desenvolvimento da economia cafeeira. Com o advento das ferrovias e
dos avanços tecnológicos, as distâncias se encurtaram e ficou mais nítida a importância estratégica de Campinas como entroncamento dos caminhos que levam ao
rico interior paulista. As linhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro faziam a
ligação com Jundiaí, a capital São Paulo e o Porto de Santos. Os trilhos da Companhia
Mogiana, ao seguirem o itinerário da expansão cafeeira, demarcaram de vez a inexorável vocação de Campinas como pólo regional de desenvolvimento.
Os migrantes, imigrantes e talentos empreendedores que para ali afluíram tive-

ram participação decisiva nesse processo. Os novos habitantes ajudaram a ocupar as
fraldas do núcleo urbano, fazendo expandir a cidade. Os problemas suscitados por
um crescimento por vezes desordenado acabaram redundando em soluções duradouras para Campinas. A terrível epidemia de febre amarela que assolou a cidade no
século 19, por exemplo, obrigou a urgentes
investimentos públicos em obras de infra-estrutura, cuidados maiores com os sistemas de
abastecimento de água e esgotos sanitários, a
canalização de córregos e charcos, pavimentação de ruas e adoção de critérios higiênicos
para a destinação de lixo urbano. Com a febre
debelada, essas iniciativas tiveram o dom de
melhorar a qualidade de vida de Campinas e
transformá-la numa cidade limpa e saudável,
dona de um comércio diversificado e pronta
para crescer ainda mais.
A malha ferroviária foi o canal para o transporte dos
imigrantes que chegaram à região na segunda metade
do século 19. Campinas (SP), 2007
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Vista parcial do centro da
cidade, em 1930, onde se pode
notar o Palácio dos Azulejos,
sede da antiga prefeitura

Essa nova condição urbana, a proximidade com a capital São Paulo e as conveniências de transporte proporcionadas pelo ativo entroncamento ferroviário atraíram
as primeiras atividades industriais que vieram agregar dinamismo à economia local – e, de quebra, um novo ciclo migratório, que trouxe da Europa contingentes
humanos tangidos pela crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial. Uma parte
desses imigrantes que chegaram ao Brasil se dirigiram para Campinas, que em 1920
já contava com uma população de 50 mil habitantes. Para responder à demanda por
habitação, a área urbana expandiu-se a partir do aproveitamento de terras periféricas e fazendas improdutivas, o que fez nascer um ativo mercado imobiliário.
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Esquina de comércio na Rua Barão de Jaguara,
no centro de Campinas. Campinas (SP), 1929
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Economia robustecida
Depois da débâcle do café, arrastado pelo crack da Bolsa de Nova York, em 1929,
Campinas redirecionou, com mais ênfase, suas energias empreendedoras para a indústria. A economia local já era suficientemente dinâmica para reverter o baque econômico e garantir a sobrevivência de uma atividade comercial que já vinha crescendo
de vento em popa. Se o café estava em baixa, ampliou-se a produção de algodão, milho, açúcar, feijão e arroz, conjugada com a industrialização da carne e a fruticultura.
Bem-sucedida no processo de reorientação de sua economia, Campinas saiu da crise
do café assumindo-se como um importante eixo para a expansão industrial paulista.
Entre os anos 1930 e 1940, a cidade já apresentava um acentuado perfil urbanoindustrial, tonificado pela facilidade dos transportes e, em especial na segunda metade
da década de 1950, pelo ciclo desenvolvimentista estimulado pelo governo Juscelino
Kubitscheck, cuja meta principal era fazer o Brasil crescer “50 anos em 5”.
Campinas estava pronta para o novo desafio. Desde 1948, com a inauguração da
Via Anhangüera, o fluxo migratório em direção à progressista cidade foi incrementado e cresceu a articulação com outros centros urbanos – e novos mercados – por
meio da ampliação da estrutura rodoviária paulista. Nessa época, Campinas já se posicionava como importante centro industrial e comercial dotado de forte dinamismo.
A vocação industrial e as amplas oportunidades que então surgiam em praticamente todos os setores da atividade econômica novamente colocaram Campinas
na rota dos fluxos migratórios. Mais gente chegava de outras regiões do Estado
de São Paulo, de outras partes do país e do mundo. O chamariz principal eram o
novo parque produtivo e o desempenho da economia local, agora também focada
no setor de serviços, sem desgrudar-se de sua histórica vocação comercial.

Garagem da empresa de ônibus Viação Caprioli. Campinas (SP), 1969
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Hércules Florence, aventureiro e inventor
Em abril de 1824, depois de 45 dias de travessia do Atlântico, atracou
no Porto do Rio de Janeiro a fragata francesa Marie Thérèze. O navio trazia a
bordo um rapazola de 20 anos, o aprendiz de marinheiro Antoine Hercule
Romuald Florence, nascido em Nice, em 1804, filho de um professor de
desenho e uma pintora, dono de um pendor incontrolável pela aventura e
pelas novas descobertas. O Marie Thérèze estava no início de uma viagem de
circunavegação do globo, mas algo naquela cidade à beira-mar, abençoada
pela natureza, capital de um país emancipado da Coroa portuguesa havia
menos de dois anos, chamou a atenção do jovem. A atração tropical foi tão
intensa que ele abandonou a Marinha francesa e decidiu fixar-se no Rio.
Para sobreviver, empregou-se na loja de modas de um certo Sr. Dillon e,
em seguida, na livraria de um outro patrício, o Sr. Plancher. Foi na livraria
que tomou conhecimento de um anúncio que circulou nas folhas da época:
Hércules Florence, exemplo de
maturidade em ciência

“Naturalista russo em viagem pelo Brasil precisa de pintor”. Com o talento
herdado dos pais e boa mão para o desenho, candidatou-se e foi aceito, em
setembro de 1825, contratado como segundo desenhista – o primeiro era
Aimé Adrien Taunay – da nascente missão científica do barão russo Georg
Heinrich von Langsdorff (1774–1852). Um trabalho com o gosto irresistível da aventura.
Em 1824, com a devida autorização do imperador D. Pedro I, Langsdorff já
havia percorrido Minas Gerais em pesquisas científicas. Agora, pretendia atingir a região amazônica a partir do interior paulista. Em setembro de 1825,
o escalão precursor – Florence incluso – desembarcou no Porto de Santos.
Langsdorff conhecera, em Itu, o botânico austríaco Karl Engler, que lhe sugeriu empreender viagem pelo Rio Tietê até Cuiabá e, dali, para o norte do país,
também por via fluvial. Engler indicou pessoas com as quais o barão deveria
manter contato na etapa dos preparativos, entre elas o médico e líder político
Francisco Álvares de Machado e Vasconcellos, morador de Porto Feliz.
Florence foi despachado para Porto Feliz com a tarefa de auxiliar na organização da expedição. Nesse tempo, ocorreram dois fatos que marcariam
sua vida para sempre. Um: durante a viagem, conheceu a Vila de São Carlos
e encantou-se com as campinas à sua volta. O outro: hospedado na casa de
Francisco Álvares, trocou os primeiros olhares com Maria Angélica, filha
única do médico, moça com quem se casaria em 1830.
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Relato detalhado
A Expedição Langsdorff partiu de Porto Feliz em 22 de junho de 1826.
A importância científica dessa missão foi inestimável, mas a nova aventura
em que Florence – que então passara a assinar Hércules Florence – se meteu
cobrou um preço alto em sacrifícios e vidas.
A comitiva chegou a Cuiabá em fins de janeiro de 1827, mas a viagem só
foi retomada em dezembro, com a expedição dividindo-se em dois grupos:
o primeiro, com Langsdorff e Florence, seguiu pelo Rio Tapajós e alcançou
Santarém em julho de 1828. Nesse etapa, todos foram acometidos de malária.
O segundo grupo navegou pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira e, além
das doenças, sofreu com o desaparecimento do primeiro desenhista Aimé
Adrien Taunay, de 25 anos, afogado no Guaporé em 14 de fevereiro de 1828.
Três meses depois, foi a vez do próprio Langsdorff mergulhar numa loucura
irreversível, provocada por uma forte malária.
Com a morte de Taunay, Florence assumiu o posto de desenhista oficial da
expedição. Deixou registrados numerosos desenhos de exemplares da flora e
da fauna, além de índios e paisagens físicas e humanas do Brasil profundo: a
selva, os tropeiros, as fazendas e os engenhos, festas e cenas familiares. Mas
os problemas se acumularam – dos 39 homens que partiram de Porto Feliz,
sobreviveram apenas 12 – e a expedição foi dada por encerrada em Belém,
um ano e meio antes do prazo originalmente previsto.
Em 13 de março de 1829, o que restou do grupo embarcou num navio
rumo ao Rio de Janeiro. Na capital do Império, Florence deixou seus diários de
viagem sob a guarda de Félix Taunay (1795–1881), irmão de Adrien. O manuscrito, intitulado Esboço da viagem feita pelo Sr. Langsdorff ao interior do Brasil desde setembro
de 1825 até março de 1829, escrito em francês e em letra miúda, foi publicado 40
anos depois, traduzido por Alfredo D´Escragnolle Taunay (1843–1899).

Campineiro de coração
Finda a Expedição Langsdorff, Hércules Florence decidiu rever os olhos
pelos quais se apaixonara antes de iniciar a viagem pelos sertões inóspitos.
Aos 26 anos, interrompeu sua vida de aventureiro e, em 4 de janeiro de 1830,
casou-se com Maria Angélica Álvares Machado e Vasconcellos e estabeleceu
residência na Vila de São Carlos, futura cidade de Campinas. Ali se tornou um
fazendeiro sui generis – com um olho na produção agrícola e outro nas questões ligadas à arte e às ciências.
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Usina de cana-de-açúcar em São Carlos. Aquarela de Hércules Florence de 1840

Nessa época, a Vila de São Carlos tinha cerca de 7 mil habitantes. A economia
girava em torno da cana-de-açúcar, os capitais se acumulavam, já eram perceptíveis
sinais de riqueza, mas os costumes do lugar e a ordem social vigente ainda se inspiravam no antigo modelo colonial. Florence, no entanto, logrou articular-se a um
ambiente intelectual que logo se mostrou um oásis naquele aparente deserto de
idéias. Afora as sempre estimulantes conversações com o sogro, Francisco Álvares,
homem de muitas luzes, Hércules Florence convivia com o boticário Joaquim
Corrêa de Mello, estudioso da flora brasileira, os médicos Ricardo Gumbleton
Daunt (irlandês) e Theodore Langaard (dinamarquês), além do médico e botânico
Karl Engler – todos intelectuais refinados e em dia com os assuntos em voga nos
meios científicos europeus, sobre os quais se informavam por intermédio de caudalosa correspondência e assinatura de revistas. Hércules Florence tinha com quem
compartilhar suas idéias e teorias. E suas invenções.
Incomodado com a falta de máquinas impressoras em sua região, criou seu
próprio meio de impressão, ao qual batizou de poligrafia – um método de impressão em cores muito parecido com o dos mimeógrafos. Estimulado pelo desafio de
buscar novos meios de reprodução, em 1832 dedica-se ao estudo de um processo
de gravação com utilização da luz, que batizou de fotografia – três anos antes de
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851), tido como o inventor do processo
fotográfico. À época, Florence anotou em seu diário:
“Neste ano de 1832, no dia 15 de agosto, estando a passear na minha
varanda, vem-me a idéia que talvez se possam fixar as imagens na câmara escura, por meio de um corpo que mude de cor pela ação da luz.
Esta idéia é minha porque o menor indício nunca tocou antes o meu
espírito. Vou ter com o senhor Joaquim Corrêa de Mello, boticário de
meu sogro, homem instruído, que me diz existir o nitrato de prata.”
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Florence construiu uma câmara escura com uma caixa de papelão e nela introduziu um papel embebido em nitrato de prata. Depois de horas de exposição
à luz, conseguiu obter a primeira imagem negativo-positiva da história da fotografia. E não deixou de consignar em seu diário que o amigo Joaquim Mello o
ajudou a batizar o invento: photographia (do grego photo, luz, e graphia, escrita). No
ano seguinte, aprimorou as formas de fixação da imagem no papel. O resultado
foi tão bom que chegaram aos nossos dias fotografias de rótulos farmacêuticos
e de um diploma maçônico então produzidas por Florence.
Em 1839, a leitura de uma nota no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro,
causou um baque em Hércules Florence. A notícia dava conta de que o crédito
oficial da descoberta da fotografia havia sido dado a Louis Daguerre. A informação abalou o inventor, que escreveu em seu diário:
“Minha imaginação está cheia de descobertas. Nenhuma alma me
ouve. Nem me compreende. Aqui só se dá apreço ao ouro, só se
ocupam de política, açúcar e café.”
Florence interrompeu as pesquisas nessa área. E sua importância para a
história da fotografia mundial só foi resgatada mais tarde, pelo fotógrafo,
professor e pesquisador Boris Kossoy, cuja tese de doutorado 1833: A descoberta isolada da fotografia no Brasil, produzida a partir dos diários do inventor e
publicada em 1980, recolocou em sua legítima posição o trabalho pioneiro
de Hércules Florence.
Apesar da decepção circunstancial, o espírito inquieto do fazendeiro-inventor continuou produzindo novidades. Em 1842, inventou o que chamou
de “papel inimitável”, no qual utilizou a marca d’água para evitar falsificações de papel-moeda e documentos de valor. No mesmo ano, instalou a primeira tipografia de Campinas, onde foi impresso O Paulista, o primeiro jornal
do interior do Estado, em cujas páginas pontificava o padre Diogo Antonio
Feijó (1784–1843). Em 1860, criou a pulvografia, um sistema de impressão
sobre tecido, e ainda produziu estudos sobre a arquitetura brasileira, sobre
o céu e as nuvens.
Maria Angélica faleceu em 1850 e Hércules Florence casou-se em 1854
com Carolina Krug. Teve 20 filhos nos dois casamentos. Viveu 49 anos na
Vila de São Carlos e morreu em 27 de março de 1879, na já denominada
Campinas. Foi autêntico campineiro nascido na França.
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Migrantes e imigrantes na povoação
de Campinas
Fernando Antonio Abrahão,
Diretor da Área de Arquivos Históricos do Centro de Memória da Unicamp

De acordo com os dados oficiais, a cidade de Campinas foi fundada em
1774 por Francisco Barreto Leme. Mas, segundo o memorialista Celso Maria
de Mello Pupo, o núcleo primitivo já existia em 1767, com 185 habitantes,
“gente que tinha, entre si, muitos laços de parentesco e se originava de poucas vilas da capitania, brancos na sua quase totalidade” (PUPO, 1969, p. 28).
Em 1775, um ano após a elevação do bairro à categoria de freguesia, com
o nome de Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Mato Grosso de
Jundiaí, a localidade surgida como apoio aos tropeiros que passavam rumo às
minas de Goiás e Mato Grosso contava, então, com 247 habitantes – dos quais
47 escravos. Esses novos habitantes, vindos provavelmente do sul de Minas
Tulha, à esquerda, e casa-grande, à
direita, de antiga fazenda de café.
Campinas (SP), 2007

Gerais, conformam a primeira migração para a freguesia.
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Antiga fachada da fábrica de chapéus Cury. Campinas (SP), 2007

A produção açucareira na região começou na década de 1790 e a forte demanda
pelo produto fez aumentar consideravelmente sua população. Em 1797, data de
elevação da freguesia a vila, com o nome de São Carlos, a localidade contava com
cerca de 2.100 habitantes. Desse total, a terça parte era composta de escravos.
Na Vila de São Carlos viviam, em 1822, cerca de 7 mil habitantes, aumento este
fruto de “migração de famílias inteiras do Vale do Paraíba”, que por aqui se instalaram a fim de explorar a produção de cana-de-açúcar (MELLO, 1991, p. 18).
Os experimentos com o café, ocorridos entre as décadas de 1830 e 1840, serviram para atestar a lucratividade desta nova cultura. Contudo, a sua viabilidade dependia da solução de um problema crucial: o suprimento da mão-de-obra. Data dos
anos de 1842–47 as primeiras experiências com trabalhadores europeus no sistema
de colônias, com grupos étnicos formados por portugueses, alemães e suíços.
Em 1842, como vimos, a vila foi elevada à categoria de cidade e passou a ter o
nome atual: Campinas. Dessa época em diante, a cidade viveu o seu primeiro processo de modernização, e esses primeiros imigrantes contribuíram sobremaneira
para esse fim, principalmente após o fracasso do sistema de colonato, na década de
1860. Datam dessa época os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços, tais como farmácias, livrarias, vendas, serralherias, marcenarias, escolas, fundições, olarias, fábricas de chapéus, velas e bebidas, além de um lucrativo
comércio de máquinas para o beneficiamento de café.
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Antiga estação da Mogiana, depois
Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. Campinas (SP), s/d

O apogeu de Campinas no século 19 verificou-se após a inauguração
do trecho ferroviário ligando a cidade a Jundiaí, em 1872. A construção desta linha e de outras que foram surgindo rapidamente contou com
grande contingente de trabalhadores livres, recrutados principalmente em
Minas Gerais (SEGNINI, p. 36).
Da mesma maneira que os trilhos chegaram para buscar da terra a
produção agrícola, os postos de trabalho advindos da ferrovia levaram ao
aumento da população e da renda local, criando um mercado estimulado
por crescente demanda.
O processo de imigração em massa patrocinado pelo governo de São
Paulo teve início em 1882. Até 1920, aproximadamente, Campinas recebeu grande contingente de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis,
árabes e japoneses que, junto aos nacionais aqui já estabelecidos, aceleraram o processo de modernização da cidade.
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Iniciada no final da década de 1920 e impulsionada na década de 1950,
a fase industrial marcou a cidade pelo paulatino aumento populacional. A
maior parte desses novos habitantes veio de outras cidades do Estado de
São Paulo, do sul de Minas Gerais e do norte do Paraná, principalmente.
Embora a cidade de São Paulo tenha recebido os maiores impulsos econômicos da fase industrial, consolidando-se como a grande metrópole do século
20, coube a Campinas o significativo papel de articulação do desenvolvimento
do interior paulista após a década de 1950. Desde então, a cidade passou a
ser reconhecida como um dos maiores, senão o maior pólo econômico do
interior do Estado de São Paulo.

Detalhe dos bem-cuidados jardins da Praça Bento Quirino,
na segunda metade da década de 1920. Campinas (SP), 1927
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Encontro de nacionalidades
Campinas recebeu os imigrantes de braços abertos e logo os incorporou à sua cultura, à dinâmica de
sua economia e à convivência social, motriz do desenvolvimento humano.

Da parte de pai, meu bisavô era tcheco, minha bisavó alemã; e da parte materna
são italianos. Meu pai é comerciante, a vida inteira esteve na loja; minha mãe era
dona-de-casa e hoje é comerciante também. Meu bisavô veio fugido da Alemanha.
Com a guerra, ele veio embora para o Brasil, para Joinville (SC), onde conheceu minha bisavó, que também tinha vindo da Alemanha. Juntaram-se e vieram começar a
vida em Campinas. Meu avô materno era agrônomo, minha avó era professora.
[Hans Anton Pavlu Neto]
Meus pais são portugueses; meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó trabalhavam
na roça plantando azeitona, mexendo com gado. Meu pai morou em São Paulo logo
que veio de Portugal – foi chamado por uns primos para vir trabalhar aqui, conheceu
minha mãe em São Paulo e se casaram. Quando ele era sócio de uma padaria, surgiu a
oportunidade de comprar um bar em Campinas. O negócio acabou dando certo. A expectativa é sempre a mesma, no caso de uma família portuguesa: trabalhar no próprio
comércio da família. É o que eu faço hoje: eu trabalho com meu pai. Está no sangue do
meu pai, que é comerciante, e eu também tenho esse sangue de comerciante.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]
Meus pais são nascidos em Antioquia, na Síria, e vieram para cá na década 1920.
Meu pai veio com 18 anos para tentar a sorte no Brasil. Quando chegou, foi alfaiate e foi mascate. Mascateou pelas fazendas do interior de São Paulo até conseguir
se estabelecer montando uma sociedade em Campinas. Campinas sempre foi um
grande entroncamento ferroviário e, naquela ocasião, começava a despontar como
um mercado promissor. Acredito que tenha sido por isso que ele veio para cá.
[Abdo Set El Banate]
Meu pai é do Uruguai, minha mãe é gaúcha e meus irmãos e eu nascemos
aqui mesmo. Minha mãe trabalha com estética, beleza. Meu pai sempre foi
comerciante. Trabalhamos há anos com molduras para quadros, espelhos.
[Luis Gustavo Rodriguez]
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Vim para Campinas com 18 anos, em 1974. Para mim foi um trauma. Minha
mãe falou assim: “Está aqui a sua mala, você está indo para Campinas”. “Mas, mãe,
de uma hora para outra?” “Já. Está aqui a passagem.” Não tinha como, então eu vim.
Na época, onde é o Bradesco, a agência da Avenida Francisco Glicério, era uma pensão. Meu irmão morava lá e eu fiquei com ele algum tempo. Depois achamos outra
casa. A minha mãe já estava vindo, depois o meu pai chegou também, e estamos
aqui até hoje. Para a gente era tudo novidade, uma vida mais agitada. Mas, mesmo
assim, na época era uma Campinas mais pacata. Tinha 380, 400 mil habitantes, hoje
estamos com 1 milhão e cem. Eu cresci com Campinas e consegui vencer.
(Jorge Francisco Vaz)
Meu pai é da Paraíba e minha mãe, de Pernambuco. Meus avós tinham fazenda, meus pais se casaram lá e vieram para cá. Meu pai arrumou um serviço,
comprou uma casinha para eles e deixou tudo arrumado. Foi lá e buscou a minha mãe um mês depois e veio para cá com ela. A família dos meus pais eram
famílias grandes, de 15 filhos. A minha avó teve 21 filhos, uma família muito
grande. Foram ficando escassas as oportunidades por lá e acabaram vindo para
cá, para conseguir algo melhor para os filhos.
[Sonia Bezerra Pereira]

Maria-fumaça chega à Estação
Jaguariúna. Equipamentos
preservados e em utilização
ajudam a manter a história viva.
Jaguariúna (SP), s/d
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Eu vim de Porteirinha, Minas Gerais, em 1994. Tinha meus 15 anos e vim no
intuito de terminar meus estudos. Era, para mim, um sonho sair para conhecer
a cidade de Campinas. Nunca, até então, eu tinha saído para lugar nenhum. Em
Porteirinha havia muita dificuldade: cidade boa, pequena, a pobreza era muita,
a gente trabalhava na roça. Quando cheguei foi tudo difícil, porque eu nunca
vivi longe da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos e, ao chegar, vi
tudo diferente: a cidade grande. O meu
objetivo era conseguir o estudo, principalmente, e trabalho. Aqui eu teria mais
opção, mais conhecimento, perspectiva
de vida, responsabilidade. Por noites
não dormia: eu morava sozinho, tinha
18 anos, não tinha ninguém. Mesmo assim, eu continuava. Morava num porão,
dormia no local de trabalho, onde todo
mundo entrava e todo mundo saía. Eu
esperava as pessoas irem embora para
poder fazer a minha cama. Eu pensava
em desistir, mas os anos foram passando, fui superando e consegui.
Pedro e Armando Chinellato, nas
extremidades à esquerda e à direita,
em frente à loja especializada em jóias
e relógios. Campinas (SP), 1932

[Anésio Cardoso Celestino]
Meu pai era da Suíça e minha mãe, da Itália. Os meus avós trouxeram
meus pais. Eles já eram adultos, se conheceram e se casaram no Brasil. Vieram
no início do século passado, desenvolveram um trabalho deles, cresceram e
depois formaram a família. Minha mãe trabalhava em casa, mesmo porque
12 filhos não permitiam fazer outra coisa. Eu vim para Campinas, casei aqui
e no início da década de 1980 me estabeleci no ramo farmacêutico. Escolhi
Campinas porque sempre tive uma vontade muito grande de desenvolver alguma atividade comercial. Eu vim para cá porque a cidade me oferecia maiores oportunidades. Mudei para cá no dia 1º de maio de 1975.
[Celso Sutter]
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Minha família é italiana; por todos os lados meus ancestrais são italianos. Convivi com
os quatro avós e me lembro muito bem. Do lado paterno, meu avô Ângelo era um grande
relojoeiro, muito capacitado, e especialmente um grande gravador – gravador de jóias, de
troféus, de taças. E do lado da minha mãe, meu avô materno também é italiano nato: veio
da Itália pequeno, foi para roça e depois fez a vida dele na cidade. Meu pai é comerciante,
já vindo do meu avô, do meu bisavô, que veio da Itália e se estabeleceu como comerciante.
Meu pai cresceu no comércio. Meu bisavô, Luigi Chinellato, veio da Itália já com filhos,
em 1886, se não me engano, e foi para as fazendas, como todo mundo. Mas vinha de
vivências dele na Itália, de trabalhar como comerciante, e começou a vender relógios na
região de Cordeirópolis e Limeira. Depois veio para Campinas e montou a primeira loja,
em 1921. É uma família grande e começou o negócio em que estamos até hoje. Depois
da morte do meu pai, minha mãe assumiu o controle da empresa.
[Gil Chinellato]
Meus pais são libaneses. Meu avô, com o filho mais velho, veio primeiro, em 1904.
E meu pai, que era o caçula, e a minha avó ficaram rezando, esperando no Líbano
que eles conseguissem mandar o dinheiro para poder vir o resto da família. Meu avô
era gerente de uma fábrica de tecelagem pequena e, como foi tendo os filhos, lá não
tinha emprego, não tinha nada. Vieram para o Brasil, mas não tinham profissão certa.
Começaram a negociar, a fazer o que podiam. O irmão do meu pai, mais velho, cortava
cabelo, colocava vidro em prédio e ele tinha instrução de contador naquela época. Era
um sujeito muito simpático, muito dado, e começou a pegar mais serviço. Em quatro
anos juntaram o dinheiro para poder mandar vir os outros. Levaram três meses na terceira classe do navio e chegaram em Santos no dia 1º de janeiro de 1907.
[Sérgio Cury Zakia]
No lado paterno, meus avós eram italianos; do materno, meu avô era descendente de
espanhol e minha avó, de português. Eu convivia mais com a minha avó materna, que
tinha vários irmãos. Alguns nasceram aqui e outros em Portugal, porque eles ficavam viajando. Eu não sei por que meu avô viajava daqui para lá e vice-versa. O meu avô trabalhava
na Fazenda Boa Vista, ele tomava conta da fazenda. O meu pai sempre teve a loja, desde os
17 anos de idade. O meu avô montou a loja e deu para ele trabalhar, em 1939. Meu avô
tinha um armazém na mesma rua, e pôs o meu pai para trabalhar na loja.
[Roberto Alceu Bevilacqua]
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Reproduções de matérias
jornalísticas, publicadas em 1971,
sobre os negócios comerciais
administrados pela família Wrany,
iniciados em 1898

Meu pai é nascido em 1927, na Iugoslávia, e minha mãe é nascida em Campinas,
em 1930. Conheci meus avós e conheci meu bisavô, que foi o fundador da empresa, em
1906. O meu avô, que foi dono da empresa, era nascido em Campinas. O pai dele veio
em 1897 ou 1898, da Alemanha. Ele foi para a Alemanha estudar comércio, conheceu
a minha avó e daí vieram para o Brasil. E, do outro lado, os meus avós eram húngaros,
de ascendência alemã. A situação na época era muito difícil na Europa. O meu avô tinha
formação de funileiro, largou a esposa com filho – que era meu pai – na Iugoslávia e
veio tentar alguma coisa no Brasil. Veio para São Paulo, arrumou emprego, mandou
dinheiro para lá e trouxe a esposa e o filho. Depois eles tiveram outro filho no Brasil.
[René Wrany]
Vim para Campinas no dia 20 de janeiro de 1970. Saímos de uma cidade pequena, Fernandópolis, e Campinas era uma maravilha, uma coisa singela, e foi por
aí que nos agarramos aqui. Campinas naquela época dava medo. Estávamos em um
lugar praticamente estranho, onde não havia parentes, não havia muito recurso
financeiro e precisávamos arrumar rápido algo para fazer. Foi difícil, mas conseguimos. Casei-me com 21 anos. Trabalhei no frigorífico um período curto, depois
comecei em um açougue na Vila Industrial como arrendatário, trabalhava comissionado com o dono do açougue. Depois de 30 dias ele veio me oferecer e eu comprei
o açougue para pagar em parcelas. Ali comecei e fui progredindo.
[Hamilton Luiz Lima]
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Chegamos em Campinas em 1954, no dia seguinte saímos para procurar
serviço e, no dia seguinte, já comecei a trabalhar. A primeira impressão que eu
tive foi medo. Quando desci da estação, eu estava descendo com minha mala,
meus sapatões de sola de couro. O bonde começou a encher na estação e eu
pensei que ele ia sair da linha e me atropelar – tanto é que eu corri e me agarrei
num poste. Fiquei com medo do bonde, nunca tinha visto um bonde na minha
vida. Isso era um domingo à tarde, não tinha movimento e fiquei com medo. A
cidade me impressionou bastante.
[Valdir Rodrigues dos Santos]
Pelo lado do meu pai, a origem é italiana. Meu avô paterno era filho de italiano e minha avó paterna também. Do lado da minha mãe, o meu avô materno era
português e minha avó materna, mineira. Meu bisavô veio da Itália, sozinho, com
23 anos. Ficou hospedado na Hospedaria do Imigrante, não sei a data correta.
Depois ele se radicou em Campinas, constituiu família e sempre trabalhou nessa
parte de comércio. Meus avós também são comerciantes e a família continua.
Campinas foi pólo de imigração italiana. Meu avô materno, que trabalhava em estrada de ferro, foi transferido para cá. Trabalhava no sul de Minas. Lá ele conheceu
minha avó e resolveram se casar. E também acabaram constituindo família aqui.
[Paulo Eduardo Pessagno]

Reprodução de páginas do livro sobre imigração no Brasil, publicado em 2004,
que dedica dois capítulos a Aldo Pessagno e à saga de sua família, descendentes do patriarca Giuseppe,
que imigrou em 1889
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Meus avós são gente muito simples. Meu avô, por exemplo, pai do meu pai,
tinha aquele olhinho azul, assim da cor do céu, um azul profundo, era uma pessoa
calma, tranqüila, nos passava segurança. Minha avó era descendente de portugueses, meu bisavô era português também. Ela era uma pessoa muito especial, fazia um
bolo delicioso, um bolinho de abóbora como ninguém. As lembranças que tenho
dos avós são muito legais. O meu avô era chacareiro, plantava verduras e tinha gado,
vendia leite, e tinha porquinho também.
[Vera Lucia Ruzene Rodrigues]
Meus pais são campineiros: papai era filho de portugueses e a mamãe, de italiana e espanhol. Meu pai sempre foi voltado para o ramo de transportes e ele ajudava muito o meu
avô, o qual era possuidor, na época, de um tipo de transportadora. Era para transporte de
móveis em carroções, com dimensões especiais pelo tamanho dos móveis da época: madeiras maciças, bufês e cristaleiras grandes. Eram usados carroções especiais, movimentados por tropas de burros, isso em 1928, 1929, logo no início dos primeiros veículos que
se movimentavam por tração motorizada. Papai ajudava muito o meu avô. Depois, ele e
meu tio iniciaram uma empresa de transportes com dois caminhões, um para cada um,
em 1932. Em Campinas, em matéria de transportes, nós fomos os pioneiros. Tanto é que
o Terminal Intermodal de Cargas, que hoje abriga de 80 a 100 empresas de transportes,
orgulhosamente tem o nome do papai: Alfredo Vieira Alves.
Fachada da transportadora da
família Vieira. Campinas (SP), s/d

[Alfredo Vieira Alves Filho]
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Eu é que vim para Campinas em 1953, sozinho. É que
nessa minha profissão de barbeiro, em São João da Boa
Vista, naquela época, era muito fraco o serviço, não tinha
perspectiva de futuro. Foi quando resolvi vir para Campinas
e onde até hoje estou, graças a Deus. Me acertei aqui, estou
muito bem. Campinas, naquela época, era uma cidade já
bem avançada, uma cidade muito humana. Consegui meu
primeiro trabalho num dos melhores salões de Campinas.
Nesse salão, eram dez cadeiras, duas manicures e dez barbeiros. E quatro engraxates, logo na entrada. Era um salão
dos maiores de Campinas, o mais bonito.
[Alpheu Gofredo Barbosa]
Meu marido gostava muito de negociar. Eu ia cuidar da casa e da criação e ele ia

Alpheu Gofredo Barbosa, o primeiro à
direita, em pé, na primeira barbearia em
que trabalhou. Campinas (SP), 1961

plantar tudo que precisava plantar de verdura, para depois ir à colônia vender. Ele trocava
por frango, por galinha, todas aquelas coisas que ele negociava. E eu sempre trabalhando
junto. Eu já estava com três filhos, tínhamos uma plantação de arroz e meu marido comprou um barzinho na beira da estrada. Um dia deu uma tempestade e acabou com todo o
arroz. Meu marido disse: “Eu não vou mais trabalhar na roça, eu vou para Campinas”. Eu
chorava muito. Como eu ia para Campinas? Eu não conhecia nada! Meu marido vendeu
tudo, veio para Campinas, negociou, depois foi buscar a mudança e nós mudamos. Era
um sufoco, foi muito difícil. Era no bairro de São Vicente. Quando estava começando a
melhorar, compramos os terrenos em volta, já estava ficando grande. Passado um tempo,
em 1990, meu marido estava muito doente e faleceu. Fiquei desnorteada, não sabia o que
fazer: “Agora precisa pegar e juntar com esses meninos e começar a trabalhar”. Eu tinha
uma freguesia muito boa. Não sabia se era feliz ou infeliz, porque nem dava tempo de ver
o que era aquilo. Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar.
[Angelina Aparecida Ciaramicoli Galassi]
A origem da família é a Itália: meus avós, tanto maternos quanto paternos, são italianos. Eles vieram para o Brasil por volta de 1895, para cidades da região próxima de
Campinas, Andradas e Santo Antônio, que ficam próximo da Serra da Mantiqueira e têm
o clima parecido com o da Itália. O meu avô materno foi agricultor de um sítio. Plantou
uva principalmente, pois a região foi produtora de vinho, depois plantou um pouco de
café também. Lembro bastante dos meus avós. Convivi muito com eles.
[Marcius dos Santos Salve]
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CAPÍTULO III

Caminho de terra, auto-estrada
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D

esde os pioneiros desbravadores do Caminho de Goiases, no primeiro
quartel do século 18, a área geográfica onde Campinas está localizada
configurou-se como ponto de abertura de um leque de caminhos em

direção a destinos diversos. O desenvolvimento que se seguiu transformou a cidade
numa porta de entrada para o rico interior paulista, num centro de distribuição de
rotas em direção a mercados importantes e, ademais, num complexo industrial, comercial e de serviços pronto a atender a demandas várias, em quaisquer localidades
– condição esta permitida por sua privilegiada malha de comunicação. Em suma,
Campinas é hoje um centro logístico por excelência.
O caminho original entre São Paulo e Campinas, percorrido em 1722 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, de apelido Anhangüera, foi descrito – como vimos na
Introdução deste volume – pelo alferes José Peixoto da Silva Braga. Cinqüenta e dois anos e
várias outras expedições depois, já se conhecia a estrada de chão batido ligando São Paulo
a Jundiaí e Campinas, muito utilizada por viajantes e tropeiros que se dirigiam aos grotões
da então colônia em busca de ouro e pedras preciosas, ou para comerciar nos primeiros
núcleos populacionais que então se formavam. Com o passar dos anos, a ligação entre a
capital da província – e depois Estado – de São Paulo e Campinas converteu-se num eixo
estratégico de desenvolvimento regional, suporte fundamental – assim como as ferrovias
– para o escoamento e a comercialização da produção agrícola e industrial. E a principal
ligação rodoviária entre os dois pólos, finalmente inaugurada em 1948, foi batizada de Via

Anhangüera em homenagem a um pioneiro na exploração daquele caminho.
A antecessora da Via Anhangüera, conhecida como Estrada Velha de Campinas, foi
entregue ao tráfego em 1º de maio de 1921, quando Washington Luís Pereira de Sousa
(1869–1957) governava São Paulo. O lema de sua campanha eleitoral do ano anterior havia sido “Governar é abrir estradas”, dístico que ficou para sempre ligado à sua

Trevo da Via Anhangüera, na altura do km 103. Campinas (SP), s/d
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biografia. Mas a percepção de Washington Luís sobre a importância das comunicações ia
além dessa frase simples, como se pode notar pelo contexto original em que foi dita:
“Governar é povoar; mas não se povoa sem se abrir estradas, e de todas as
espécies. Governar é, pois, fazer estradas.”
A Estrada Velha de Campinas foi a primeira estrada brasileira concebida desde o projeto
em função dos veículos motorizados, embora nessa época existissem no Estado de São
Paulo pouco mais de 3 mil automóveis e cerca de cem caminhões. Mas o planejamento que
parecia extravagante não foi em vão. O movimento naquela rota cresceu muito, como era
de se esperar, até que em janeiro de 1940 foi autorizada a construção de uma nova rodovia
entre São Paulo e Campinas, agora denominada de Via Anhangüera, cuja primeira pista
pavimentada em concreto, com sete metros de largura, foi inaugurada oito anos depois. O
progresso induzido pelo novo caminho logo obrigou o governo estadual a providenciar a
duplicação da rodovia. Em 9 de julho de 1953, a Anhangüera tornava-se a primeira autoestrada de pista dupla do país.
Ainda era pouco. O avanço da Anhangüera rumo à região norte do Estado de São
Paulo deu-se com a pavimentação do trecho até Ribeirão Preto, em 1959, e até Igarapava,
em 1961. A duplicação do trecho Campinas–Igarapava foi concluída em 1989.
Com 450 quilômetros de extensão, com o código oficial de SP-330, a Anhangüera é a
rodovia estadual mais longa do país e faz parte do sistema rodoviário de ligação entre Santos
e Brasília. Desde 1998, a estrada está sob a administração da concessionária AutoBan.

Histórias da Via Anhangüera
A primeira auto-estrada brasileira foi a semente de uma malha rodoviária que hoje oferece várias opções de
rotas a partir de Campinas, marcadas pelo conforto e a segurança.

Meu pai, um grande batalhador, um bandeirante rodoviário, na época de estradas
de terra saía com cantil, com peça de presunto e coisas para sobrevivência, uma espingardinha, um estilingue. Por quê? Porque se quebrasse o caminhão, ou se atolasse, ele ficava uma semana no trecho, sem qualquer ajuda externa. O movimento era
pouco de gente que viajava na estrada, ou gente que não podia dar atenção ou mesmo assistência para quem estava ali parado. Era um tal de pegar carona e ir comprar
peça, trazer o mecânico e consertar o veículo e levar a mercadoria; ou mesmo voltar
para o nosso armazém. Isso que eu chamo um bandeirante rodoviário, porque não
é como hoje, que é tudo asfalto, posto de combustível, telefone celular. Antigamente
era incrível a falta de assistência para quem se aventurasse a sair pelo Brasil.
[Alfredo Vieira Alves Filho]
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A família geralmente ia de carro para São Paulo – isso quando ia a família toda.
Individualmente, íamos muito de ônibus: era muito rápido ir para São Paulo de
ônibus. A ligação entre São Paulo e Campinas por estrada sempre foi muito boa.
A lembrança que eu tenho é da Via Anhangüera. Hoje está muito melhor, mais
moderna, mas naquela época já era uma boa estrada, não tinha muito problema.
Demorava mais que demora hoje – os carros também andavam mais devagar –, mas
não era uma viagem muito problemática.
[Paulo Eduardo Pessagno]
Naquela ocasião, tínhamos a Viação Cometa que fazia esse percurso com uma
tranqüilidade incrível, não existia a pressa que existe hoje. Quando se fala em
Anhangüera, me faz lembrar de minha tia, irmã de minha mãe, que costumava vir
de São Paulo com o marido para almoçar conosco, no domingo. Quando eles iam
embora, havia uma estátua do Adhemar de Barros, logo na saída da Anhangüera. E
nós os acompanhávamos até lá – eles no carro deles e nós no nosso. Ali nos despedíamos. Era uma festa, um acontecimento. Como foi um acontecimento a inauguração da Anhangüera.
[Abdo Set El Banate]
Esporadicamente meu pai e meu avô iam a São Paulo por necessidade comercial,
para a condução da negociação com as sedes das grandes empresas. Iam de ônibus
ou de trem – tinha a Viação Cometa e a Litorina, o trem da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro. Recordo mais do ônibus da Cometa, que saía da Avenida Campos
Salles, perto do Fórum. Ia pela Via Anhangüera, cheia de curvas. Para as crianças,
Campinas–São Paulo era uma distância que não acabava mais.
[Guilherme Campos Junior]
Antigamente você queria ir para Indaiatuba, e era longe. Hoje tudo é muito
mais perto, muito fácil. Não é que seja perto, é a qualidade das rodovias. Se você
quer ir a Paulínia, é tudo asfaltado, tudo da melhor qualidade. Quer ir a Barão
Geraldo, você vai por vias fáceis, pela Dom Pedro. Tem também a Campinas–Mogi,
que é “Tapetão” – o apelido que deram para aquele pedaço de estrada. Se você quer
ir para Jaguariúna, tem a Campinas–Mogi. Quer ir para Valinhos, é uma avenida só
que vai para Valinhos. Hoje está muito fácil. E eu estou no centro. Do centro você
vai para qualquer lugar. É bem fácil.
[Hans Anton Pavlu Neto]
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O meu avô uma vez, andando pela Anhangüera, parou o carro achando que estava com defeito, e não era defeito. Era o cimento. Como eram placas, o carro fazia

Pistas marginais na área de Campinas,
construídas para auxiliar no intenso
tráfego de veículos na região.
Campinas (SP), 2007

como um trem, pá-pá-pá, e ele achou que era um defeito, quando na verdade era o
piso da estrada que fazia o barulho. Ele tinha um Fusquinha 62, que usávamos para
viajar. Íamos pela Anhangüera para Santos, que era na época a praia da moda.
[Gerson Luiz Spiandorelli]
No início de tudo isso, eu não tinha carro. Era tudo de ônibus. Ou trem a partir
de Campinas, ou ônibus a partir de Itatiba. A Anhangüera já existia, só que era uma
pista só. As outras todas vieram depois. As rodovias Bandeirantes e Dom Pedro são
posteriores. Mesmo a estrada para Itatiba e Jundiaí, na época da minha infância, era
toda de terra. Lembro que dos dois lados da estrada tinha erva-cidreira. Acho que
tinha a ver com algum problema de erosão, e a erva-cidreira tem uma raiz forte e
segura. Do começo ao fim era plantado de erva-cidreira. Hoje vamos procurar ervacidreira para fazer um chá e não acha mais. Tem que comprar de pacotinho.
[José Reinaldo Pontes]
Aqui em Campinas, apesar de ser uma cidade do interior, temos todas as saídas para qualquer lugar que se vá, qualquer cidade. Todas elas são de pista dupla,
Campinas não tem pista simples. Isso é uma riqueza para a cidade. Tenho um filho
que mora em Salvador, uma cidade que é o dobro de Campinas ou mais, e lá, até
há pouco tempo, só tinha uma estrada com pista dupla, entre Salvador e Feira de
Santana. Você vê a pujança de Campinas: não sei quantas rodovias saem daqui, tudo
com pista dupla. Isso é maravilhoso.
[Alpheu Gofredo Barbosa]

65

Sesc Campinas_parte1.indd 65

20.02.09 10:09:10

Viracopos e os engenhos da logística
As ligações por terra foram fundamentais para estimular o desenvolvimento
regional e, mais adiante, para servir como espinha dorsal à consolidação do mix
logístico hoje disponível na área de Campinas. Essa condição é fundamental
para o crescimento econômico, já que possibilita a empresas e empreendedores
administrarem seus negócios de forma integrada, dispondo de uma malha de transportes que
permite otimizar os recursos e auferir ganhos
de escala no processo de produção, comercialização e distribuição. Junte-se a isso talento empreendedor, planejamento, organização e controle de custos – e pronto: estão dadas as condições para o progresso. Esses ativos tangíveis
e intangíveis, além de uma boa infra-estrutura
de armazenagem, transporte e distribuição de
bens e serviços de modo a garantir os prazos de
entrega dos produtos, tudo isso está disponível
em Campinas.
Reprodução de fotografia tirada
em Viracopos, na década de 1960

Afora as rodovias seguras e de boa qualidade, e os sistemas de escoamento de
cargas por via férrea, a região de Campinas conta com o segundo maior aeroporto
internacional do Brasil, distante 14 quilômetros do centro da cidade. Com capacidade atual para suportar um volume de 2 milhões de passageiros/ano, o Aeroporto
Internacional de Viracopos movimentou 826,5 mil passageiros e 178,8 mil toneladas de carga em 2006, com o pouso e a decolagem de 25.107 aeronaves em suas
pistas de 3.240 metros de extensão.
Localizado na região sudeste da cidade, Viracopos é hoje uma referência para o
desenvolvimento da cidade, com vocação assumida de um “aeroporto industrial”
dedicado prioritariamente ao tráfego de cargas, de acesso facilitado pelas rodovias
que cruzam a Região Metropolitana de Campinas. Não por outra razão, e devido
à sua privilegiada localização geográfica, é um importante centro distribuidor e o
maior terminal de cargas aéreas da América do Sul.
A primeira pista de Viracopos foi construída em 1930, e seu primeiro grande
teste de utilização intensa deu-se durante a Revolução Constitucionalista de 1932,
quando operou como base para as ainda incipientes operações aéreas militares.
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Logo convertido ao uso civil, somente em 1950 os viajantes que por ali transitavam puderam desfrutar de algum conforto, com a inauguração da estação de passageiros. Naquele momento já se cogitava transformar Viracopos num aeroporto
de padrão internacional. Isso finalmente se deu a partir de 1958, quando passou a
receber vôos da primeira geração de jatos intercontinentais de passageiros, como
os Comet, os VC-10, DC-8, Convair 990 e Boeing 707.
Com o crescente desenvolvimento do transporte aéreo, Viracopos apresentouse como alternativa viável ao único aeroporto internacional então em operação
no país – o Galeão, atual Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O novo aeroporto, agora
inteiramente reformado, foi inaugurado em 19 de outubro de 1960. A opção por
Campinas foi decidida graças ao excelente microclima da região de Viracopos, o
que lhe garante boas condições operacionais durante todo o ano.
Em 2004, a estação de passageiros foi ampliada e os planos de longo prazo
prevêem o atendimento de uma demanda futura de até 55 milhões de passageiros/
ano, além da modernização dos terminais de logística, projetados para processar
até 1 milhão de toneladas anuais de carga.
E de onde surgiu o nome Viracopos? Esta sempre foi a denominação do bairro
onde se localiza o aeroporto, mas há quem sustente haver duas origens possíveis
para o nome, nenhuma das duas suficientemente provada e comprovada. A primeira dá conta de que, em tempos idos, houve uma quermesse em benefício da igreja
do bairro que terminou em grande confusão, envolvendo um bando de bêbados.
O padre da paróquia teria, então, passado a mencionar o episódio como o “dia do
vira-copos”. Outra versão reza que, junto à área do aeroporto, havia uma vendinha
de beira de estrada onde tropeiros costumavam parar para descansar, jogar conversa fora e... “virar copos”.
Seja qual for a versão verdadeira, e mesmo no caso de ambas serem falsas, o fato
é que o nome pegou: Viracopos.

Vista aérea do Aeroporto de Viracopos. A região garante condições operacionais
durante todos os meses do ano. Campinas (SP), 2007
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Nas asas do progresso
O maior aeroporto de cargas da América Latina é uma das pernas de um moderno tripé logístico que
inclui as malhas rodoviária e ferroviária da Região Metropolitana de Campinas.

Viracopos é um aeroporto que tem sido aproveitado de uma maneira muito
inteligente e produtiva para o setor de cargas, principalmente as cargas de maior
valor agregado, tanto para importação quanto para exportação, em especial nos
setores de tecnologia de informação e telecomunicações.
[Guilherme Campos Junior]
Viracopos para mim é uma história. Na década de 1950, era para ser o aeroporto internacional. Eu acho terrível olhar Viracopos como um aeroporto alternativo,
quando nós temos em Campinas uma condição climatológica fantástica. São muito
poucos dias do ano em que Viracopos fecha, enquanto São Paulo e outros aeroportos têm um número de dias muito maior. Viracopos tem uma importância grande
quando o olhamos sob o aspecto de transporte de carga. Tem e merece ser valorizado, ser ampliado do jeito que está sendo feito. Porque nós estamos numa região
muito rica e a grande alternativa para qualquer situação é Viracopos.
[Abdo Set El Banate]
Eu lembro quando Viracopos era aeroporto internacional. Não
existia Cumbica ainda. Para os hotéis, a vinda do aeroporto também
seria fundamental. Não só pelo aumento de fluxo de passageiros, mas
pelas pessoas que seriam deslocadas para trabalhar no aeroporto. Seria
bom para a cidade toda e para o ramo hoteleiro, também. Acredito
que todos os hoteleiros da cidade vêem com muito bons olhos essa
tendência de reativação e ampliação do aeroporto de Viracopos.
[Paulo Eduardo Pessagno]
Comecei a estudar música aos seis anos. O meu pai era um cantor de
ópera frustrado, tinha umas coleções de discos de operetas, de cançonetas,
uma coisa maravilhosa. Em Campinas tem o aeroporto de Viracopos e, na
época em que eu era garoto, descia muito avião da Alitalia. Meu pai conhecia um piloto da Alitalia que trazia discos daquelas operetas para ele, umas
coisas fantásticas. Tenho tudo guardado. Uma coleção de “bolachões”.
[Fernando Selmi]
Área de atendimento a passageiros no Aeroporto de
Viracopos, cuja primeira pista foi construída em
1930. Campinas (SP), 2007
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Vista do interior do aeroporto que passa por processo de modernização. Nos próximos anos, Viracopos pretende atender
a cerca de 55 milhões de passageiros por ano. Campinas (SP), 2007

No Brasil é quase tudo de caminhão. Para o exterior, quando não é chapéu pronto, é
de avião. O chapéu pronto é muito volume, e vai de navio, porque é bem mais barato. E de
avião vai ensacado, porque a carapuça não é chapéu pronto: põe um em cima do outro, bem
apertado e eles fazem o acabamento no destino. A exportação vai toda por Viracopos.
[Sérgio Cury Zakia]
O aeroporto passou por uma reforma em 2003. Era um saguão antigo, um
aeroporto muito feio, muito abaixo do padrão de Campinas. Ele foi totalmente reformulado em duas etapas e hoje o aeroporto inteiro é todo novo. É um aeroporto
preparado para receber muito mais vôos do que tem hoje, é um aeroporto cômodo,
a posição dele é muito boa, inclusive até para quem mora em São Paulo. Para quem
está na Zona Oeste da capital, é muito mais fácil pegar um vôo em Viracopos do
que em São Paulo. O que acontece é que a ocupação do aeroporto é muito menor
do que ele está preparado para receber. Essa realidade deve vir das companhias aéreas, que não têm muito interesse, porque a demanda, o grande fluxo de pessoas,
está em São Paulo. É um aeroporto onde o clima é sempre bom, é difícil fechar,
as pistas são largas. Para quem mora no interior, é muito mais fácil chegar aqui; o
estacionamento é fácil. Viracopos só pode melhorar e vai crescer cada vez mais, o
que é muito bom para toda a região.
[Vânia Maria Casanova]
Desde que ouço falar desse aeroporto, ele era para ser o maior aeroporto do
Estado de São Paulo, do Brasil, quiçá da América do Sul. E ele precisa muito de investimento, tem uma grande área para desapropriação. Mas invadiram aquela área
e agora está esse problema: tem que ser expandido o aeroporto e está meio dificultoso para tirar aquele povo de lá. É uma pena o que está acontecendo, porque esse
aeroporto devia ser a menina dos olhos do Brasil. Ele tem tudo para ser excelente.
[Alpheu Gofredo Barbosa]
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CAPÍTULO IV

A cidade do conhecimento
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A

mbiente propício para o florescimento da atividade comercial,
pólo privilegiado para a operação de indústrias de ponta, além de
complexo logístico de reconhecida importância estratégica, o que

mais faltaria para garantir o desenvolvimento sustentado de Campinas e das
cidades que, mais adiante, formariam sua Região Metropolitana?
Desde os primeiros desbravadores que percorreram a área, passando pelos
comerciantes que se estabeleceram ao longo das rotas que foram se consolidando através dos anos, até a chegada das primeiras indústrias, o subseqüente
avanço tecnológico e a ampliação do setor de serviços, um ponto comum perpassa toda essa trajetória: o conhecimento acumulado – e aplicado em ações
práticas – pelos agentes da transformação histórica da cidade e da região. Em
uma palavra, pelo talento das pessoas.
O processo do conhecimento, porém, não se baseia tão-somente na experiência individual e no autodidatismo. A educação formal passou a ser preocupação prioritária da comunidade campineira já a partir dos anos 1870,
num movimento concomitante à urbanização e ao crescimento econômico
cujo carro-chefe foi a riqueza gerada pela cultura cafeeira.

Gravura que retrata a fachada do prédio do Colégio Culto à Ciência, inaugurado em 1874. Campinas (SP), s/d
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Nesse cenário, a proclamação da República, em 1889, foi muitíssimo
bem recebida pela elite dos fazendeiros de café, já seduzida pela emergência de um ambiente cultural em que pontificavam os ideais liberais.
Mas o motor do desenvolvimento que então trabalhava a todo vapor
necessitava cada vez mais do combustível do conhecimento, da mãode-obra especializada, de trabalhadores com habilidades comprovadas
na leitura e na escrita – de mais educação, enfim. A escolarização logo
se converteu num pré-requisito indispensável para o reconhecimento
social – e a instituição escolar num fator primordial para o futuro da
cultura e da economia locais.
Desde havia muito os ideais republicanos vicejavam na elite econômica, política e intelectual de Campinas. Filhos ilustres da terra, como
Manuel Ferraz de Campos Salles (1841–1913) e Francisco Glicério
de Cerqueira Leite (1846–1916), desempenharam papéis importantes na linha de frente do movimento que culminou na proclamação da
República. E a educação pública e universal sempre foi entendida pelos
republicamos mais esclarecidos como condição sine qua non para o desenvolvimento nacional.
Bem antes do advento da República, no entanto, a comunidade de
Campinas antecipou-se às promessas nunca cumpridas de maior apoio
do governo provincial à educação e criou, de moto próprio, um colégio
privado que se propunha a ser uma instituição modelar. Essa primeira
iniciativa nasceu em 1869, motivada pelo número insuficiente de estabelecimentos de ensino para atender à crescente demanda por educação
na cidade. Um grupo de cidadãos, que reunia comerciantes, fazendeiros
e industriais, criou a Sociedade Culto à Ciência, com o objetivo precípuo
de instalar e fazer funcionar uma escola primária e secundária que promovesse o ensino laico de qualidade. Desde o começo, pactuou-se que os
eventuais lucros auferidos pela escola seriam revertidos em investimentos
no próprio estabelecimento.
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A idéia foi bem aceita e, em 13 de abril de 1873, lançada a pedra fundamental do futuro Colégio Culto à Ciência. No documento enterrado no ponto
simbólico que marcava o início da construção do colégio, lia-se o seguinte:
“Aos treze dias do mês de abril
de 1873, nesta cidade de Campinas,
no terreno sito à Rua Alegre e pertencente à Sociedade, achando-se
presentes os cinco membros da
diretoria,

comendador

Joaquim

Bonifácio do Amaral, presidente;
Dr. Joaquim José Vieira de Carvalho,
secretário; Dr. Jorge Krug, tesoureiro; Dr. Américo Brasiliense de
Almeida Melo, adjunto de secretário, e Antônio Pompeu de Camargo,
diante do grande concurso de pesReprodução de anúncio do Colégio
Culto à Ciência

soas que, espontaneamente, comparecera ao lugar, o empreiteiro das obras, Guilherme Krug, entregou
a pedra fundamental do edifício ao presidente e este, acompanhado
de todos os diretores, desceu ao alicerce e aí a colocou na parte sobre
que deve ficar assentada a porta principal, na frente do mesmo edifício. Terminado o ato, foi lido este auto que, depois de assinado pela
diretoria, empreiteiro e mais pessoas presentes, foi encerrado em um
vaso de cristal depositado sobre a pedra, o qual também guarda o seguinte: uma lista nominal de todos os acionistas, um resumo histórico da fundação da sociedade; um exemplar dos estatutos, dois jornais
da capital, Correio Paulistano e Diário de S. Paulo, publicados no dia 10 do
corrente; a Gazeta de Campinas, de igual data; um Almanaque de Campinas e de
Rio Claro, para o corrente ano; a pena com que o tabelião Pontes lavrou
a escritura do contrato da empreitada para a construção do edifício;
uma moeda de prata de 500 réis, duas de níquel, sendo uma de 100
réis e outra de 200 réis; três ditas de cobre sendo uma de 40, outra de
20 e outra de 10 réis; duas ditas de bronze, sendo uma de 20 e outra
de 10 réis e uma de ouro de 5 mil réis.”
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No dia 12 de janeiro de 1874, finalmente foi inaugurado o Colégio Culto

Academia Campinense de Letras:
estudo, conhecimento e cultura.
Campinas (SP), 2007

à Ciência, que começou a funcionar em edifício construído à Rua Alegre (atual Rua Culto à Ciência), contando com 60 alunos em regime de internato, 10
semi-internos e 14 externos.
Ações semelhantes a essa foram empreendidas logo a seguir. As mais marcantes foram o Colégio Internacional, também criado em 1874 pelos pastores
presbiterianos Edward Lane (1837–1892) e George Nash Morton (1841–
1925); o Colégio Progresso Campineiro, que começou a funcionar em 8 de
outubro de 1900, exclusivamente destinado a moças de famílias tradicionais
da cidade; a Escola Estadual Carlos Gomes, inaugurada em 1º de fevereiro de
1903; e mais o Colégio Sagrado Coração de Jesus (1908), o Colégio Cesário
Mota (1911) e o Colégio Ateneu Paulista (1921).
A progressista cidade do interior paulista parecia convencida, como de fato estava, de que o principal ativo do desenvolvimento econômico é o conhecimento –
menos o conhecimento em si, em estado bruto, mas a utilização que dele se faz.
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Da escola à universidade
A história do ensino superior no Brasil começa com a chegada ao país da família real portuguesa, tendo à frente o príncipe regente D. João, que em fevereiro
de 1808 aqui aportou fugida do exército de Napoleão Bonaparte, que àquela altura já invadira e tomara conta de Portugal. Antes de instalar-se no Rio de Janeiro,
durante uma escala em Salvador, o príncipe criou ali uma Faculdade de Medicina.
Ao contrário do colonizador espanhol, que espalhou escolas de ensino superior
por seus domínios nas Américas – as universidade de São Domingos (1538), San
Marcos, no Peru (1551), México (1553), Bogotá (1662), Cuzco (1692), Havana
(1728) e Santiago (1738), por exemplo –, a Coroa portuguesa permitia no Brasil
apenas a instalação de colégios religiosos. Para os que não tinham vocação religiosa
e almejavam outras carreiras, a única opção de ensino superior eram as universidades portuguesas de Coimbra e Évora, do outro lado do Atlântico. A universidade,
no sentido integrador da garantia da “unidade na diversidade” foi, portanto, uma
instituição tardia no Brasil. E só passou a existir de fato muito mais tarde, a partir
de 1920, com a criação da Universidade do Rio de Janeiro.
Malgrado o histórico de omissões
oficiais no quesito ensino e educação
pública, a comunidade campineira
– comerciantes incluídos – sempre
se manteve atenta à necessidade de
estimular a existência de escolas de
qualidade, capazes de dar suporte às
demandas criadas pelo desenvolvimento econômico. Convém lembrar
que, a partir dos anos 1920, o Brasil
viveu uma crise do sistema oligárquico tradicional, que resultou em maior
concentração de poder na esfera fedeFachada da Escola Estadual Carlos Gomes,
inaugurada em 1903. Campinas (SP), 2007

ral. Ao mesmo tempo, os processos de
industrialização e urbanização introduziram importantes contingentes urbanos na cena política e cultural, o que provocou a articulação de políticas públicas de educação de massa. Disso resultou a reorganização dos sistemas de
educação secundária e superior, com o incremento da rede pública de ensino
primário e projetos de educação superior para as elites.
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De todo modo, no caso de Campinas, a questão da educação transcendia as

Vista aérea do Campus I da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas.
Campinas (SP), 2007

obrigações inerentes ao Estado e configurava-se como um desafio a ser enfrentado
pela sociedade civil. Foi assim em 1946, quando o jornalista Luso Ventura, do jornal Diário do Povo, iniciou uma ampla campanha pela instalação de uma Faculdade de
Medicina na cidade.
Cinco anos antes, em 7 de junho de 1941, começara a funcionar a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, sob a batuta da Diocese de Campinas e instalada no casarão
onde residiu Joaquim Polycarpo Aranha, o Barão de Itapura. Plantava-se ali o embrião
da futura Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que obteve a chancela eclesial
de “católica” em 1955 e a de “pontifícia” em 1972, esta concedida pelo papa Paulo VI.
Em 1955, os comerciantes congregados na Associação Comercial e Industrial
de Campinas juntaram-se aos integrantes do tradicional Centro de Ciências, Letras
e Artes de Campinas, fundado em 1901, para criar o Conselho de Entidades de
Campinas, cujo objetivo era debater os problemas sociais da cidade e defender
os interesses de sua comunidade. Uma das principais bandeiras do conselho foi a
campanha pela instalação da Faculdade de Medicina.
Em 1958, o governo estadual finalmente fez aprovar a lei que criava a Faculdade
de Medicina de Campinas, mas não destinou os recursos necessários para sua instalação. O Conselho de Entidades de Campinas promoveu, então, uma aliança institucional com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e retomou a campanha pela
instalação da faculdade, que foi autorizada a funcionar em 1963. Em abril daquele
ano, ocorreu o primeiro vestibular, com 1.592 candidatos para as 50 vagas.
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Ala do Solar do Barão de Itapura,
onde primeiro se instalou a PUCCampinas. Campinas (SP), 2007

Com importante participação de representantes do comércio local, ainda antes
de conquistar a vitória, o movimento bem-sucedido derivou para a luta pela criação,
em Campinas, de uma universidade que funcionasse como centro de formação de
mão-de-obra capacitada nas áreas de tecnologia e ciências naturais, com foco principal na pesquisa científica. Em 1962 é legalmente criada a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), mas a pedra fundamental do campus foi lançada quatro anos
depois, numa área de 30 alqueires, distante 12 quilômetros do centro da cidade, em 5
de outubro de 1966 – tida como a data oficial de inauguração da universidade.
Na trajetória que culminou na criação da Unicamp, impossível não mencionar a personalidade visionária e perseverante de Zeferino Vaz, que desde
o início liderou o processo de implantação e por 12 anos esteve à frente da
universidade. Ele costumava dizer que, para funcionar, uma universidade precisava primeiro de homens, segundo de homens, terceiro de homens, depois de
bibliotecas, depois de equipamentos e, finalmente, dos edifícios. Sobre ele, escreveu o jornalista Eustáquio Gomes, no Jornal da Unicamp nº 315, na série “Uma
história da infância da Unicamp”, comemorativa dos 40 anos da universidade:
“Zeferino foi um dos primeiros a compreender, na década de 60, que a
crescente industrialização do país criava uma demanda nova por pessoal
qualificado, sobretudo numa região – o Estado de São Paulo – que na época
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detinha 40% da capacidade industrial brasileira e 24% de sua população economicamente ativa. Até então, o sistema de ensino superior estava voltado
para a formação de profissionais liberais solicitados pelo processo de urbanização, como advogados, médicos e engenheiros. Necessitava-se, portanto, de
uma universidade que desse ênfase à pesquisa tecnológica e que mantivesse,
desde o início, sólida vinculação com o setor de produção de bens e serviços.
E que formasse profissionais dentro desse novo espectro do mercado.”
Hoje a Unicamp é responsável por 15% de toda a produção científica realizada
no Brasil e, por decorrência, a maior produtora de patentes de pesquisa do país.
Seu escopo diversificou-se também para a formação e a produção científica em
ciências humanas, em especial nas áreas de artes, economia, filosofia, história e
geografia. Seu campus principal está localizado no distrito de Barão Geraldo e
outros campi estão nos municípios de Limeira, Piracicaba, Paulínia e Sumaré.
Ao lado das demais instituições de ensino superior que se instalaram na
região, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas e a Unicamp são garantias de excelência em ensino, pesquisa e extensão. E tudo começou com a
mobilização da sociedade civil campineira. Nesse processo, os comerciantes
foram dos primeiros a dizer “presente!”.

Entrada principal do campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que está
localizada a 12 quilômetros do centro da cidade. Campinas (SP), 2007
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Academia com pé no chão
O papel desempenhado pela Unicamp e pela PUC no ensino e na pesquisa fazem de Campinas um centro de
excelência universitária reconhecido em todo o país.

Eu estudei dois anos no Grupo Escolar Francisco Glicério e dois anos no Instituto
de Educação Carlos Gomes, onde me formei no quarto ano primário. Orgulhosamente
prestei o exame de admissão e ingressei no Colégio Estadual Culto à Ciência, muito famoso até hoje em Campinas, de muitas histórias e de muitos amigos.
[Alfredo Vieira Alves Filho]
Freqüentei um dos colégios mais concorridos de Campinas, o Culto à Ciência. Na
época tinha que fazer exame de admissão para entrar na quinta série, que era a primeira série ginasial. Uma escola muito boa, que hoje também está passando por restauro
em Campinas. Uma escola onde estudou Santos Dumont.
[William Graça Filho]
A PUC funcionava 100% no centro. Todos os cursos eram na Rua Marechal Deodoro. A
Unicamp estava engatinhando ainda e os alunos da Unicamp compravam todos os livros
no centro. Hoje a realidade é bem outra: no que diz respeito ao consumo de livros, todo
mundo vai aos shoppings e às próprias universidades. Até 2006 havia livrarias dentro da
Unicamp; na PUC passa-se o mesmo, nos diversos campi. Isso tirou o público de livro do
centro da cidade, e isso se aplica não só às universidades, mas às escolas também. Há um
novo fenômeno acontecendo: as editoras vendem direto às escolas. Muitas escolas produzem os seus próprios métodos, portanto, os alunos já não compram livros, porque os
Orquestra sinfônica apresenta-se
no Festival Internacional de Música,
promovido pela Unicamp. Campinas
(SP), s/d

preços dos livros estão embutidos na matrícula e na mensalidade. Isso trouxe uma queda
brutal no faturamento das livrarias, o que redundou no fechamento de muitas.
[José Reinaldo Pontes]
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Eu vim para Campinas em 1972; trabalhava e estudava, sempre em colégio público, e me formei – naquela época, era o científico. Tentei fazer uma faculdade, queria
ser enfermeira. Eu trabalhava nessa época e fui fazer uma faculdade de Matemática
em Bebedouro; fiz seis meses, trabalhando numa loja de cristais e pratarias. Eu estava
embrulhando um cristal no jornal, para ficar bem firme, e olhei o jornal, que era
recente: “Campinas abre faculdade de Enfermagem”. Os três primeiros colocados
ganhariam bolsa – eu fui a segunda. Fiz a faculdade com bolsa, durante quatro anos,
e me formei na PUC de Campinas assim que a faculdade abriu. Sou da primeira turma
da Faculdade de Enfermagem de Campinas.
[Maria Marilene Rogante]
O comércio de Barão Geraldo vive da
universidade. A Unicamp trouxe para Barão
Geraldo muitos professores, trouxe mais
conhecimento. Com a vinda dos professores, Barão Geraldo progrediu muito, veio
bastante comércio. Ali não tinha nada; tinha uma casa de carnes, uma feirinha, uma
lojinha de roupa e a farmácia. Hoje virou
uma cidade com a influência da Unicamp
– a Unicamp mudou a vida de Barão
Geraldo. A população ganhou com isso.
O que a Unicamp e o hospital trouxeram
para a população foi fora de série, não só
para Barão Geraldo e para Campinas, mas
para toda a região e para muitos outros
Estados que não têm o recurso que a universidade tem. A Unicamp é uma referência em tudo. Antes era intramuros, agora
a Unicamp virou extramuros, está desenvolvendo muitas pesquisas e virou centro
nacional de referência. É muito forte e vai
continuar sendo porque tem bons profissionais e excelentes docentes.
[Maria Marilene Rogante]
Pátio interno da então sede da PUC-Campinas, atual Faculdade de Filosofia,
situada à Rua Marechal Deodoro, antiga Rua do Imperador. Campinas (SP), 1952
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Havia algumas faculdades. Não existia ainda uma universidade; estavam criando a Universidade Católica, que depois se transformou na Pontifícia Universidade
Católica de Campinas. A primeira faculdade da Unicamp foi a Faculdade de
Medicina, criada em 1963 ou 64. A Unicamp é posterior a isso, uns quatro ou
cinco anos depois. A Faculdade de Medicina funcionava na cidade, primeiro na
Maternidade de Campinas, depois na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Muito
tempo depois foi construído o Hospital Universitário. Eu sou da oitava turma da
Unicamp. A Unicamp, naquele tempo, tinha poucos cursos, poucas faculdades:
Medicina, Engenharia, Matemática, alguma coisa ligada às ciências exatas e só.
Durante o tempo de faculdade fui testemunha do crescimento da universidade,
da criação de vários cursos. E se transformou hoje numa grande universidade.
Campinas se orgulha muito das duas universidades: a Pontifícia Universidade
Católica e a Unicamp. Todos os campineiros, de alguma forma, têm muita relação
com uma das duas. Ou estudaram, ou foram docentes, ou se especializaram, ou
fizeram uma pós-graduação. As duas universidades são participantes da vida da
Trote solidário de calouros
da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da PUC-Campinas
revitaliza igreja do Jardim Monte
Cristo. Campinas (SP), s/d

cidade, foram fundamentais para o desenvolvimento da cidade.
[Paulo Eduardo Pessagno]
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Vista aérea do campus da Unicamp,
resultado do trabalho incansável e
visionário de Zeferino Vaz.
Campinas (SP), s/d

Entramos na década de 1960, a indústria crescendo e Campinas era uma cidade talvez de uns 300 mil habitantes, mas de qualidade de vida muito boa.
Vieram a Bosch, a GE, a 3M, a Pirelli, a Clark, a Gessy Lever, a Carborundum. Era
um processo interessante de emprego: como o país tinha deixado de ser agrícola
para começar a industrialização, a coisa começou a prosperar. Tanto que, a partir
do finalzinho dos anos 1960, Campinas começou a crescer com novas indústrias:
vieram a Mercedes-Benz, a IBM, a Petrobras, a refinaria da Replan em Paulínia, a
Unicamp e outras. Campinas foi favorecida e esse crescimento,
rescimento, essa explosão trazia gente, e gente trazia mão-de-obra especializada,
a, incentivava novas indústrias,
e com isso tudo cresceu.
[Antonio Augusto Gomes dos Santos]
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CAPÍTULO V

A cidade, a memória e o futuro
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C

idade em pleno desenvolvimento, comércio estabelecido em bases sólidas, indústria com manifesta vocação para a inovação tecnológica, universidades com avançado padrão de excelência e um florescente setor de

serviços. Esse era o perfil de Campinas no fim do século 20, naquele momento já
consolidada como pólo econômico de reconhecida influência em sua microrregião
geográfica. A importância da cidade exigia, então, que o planejamento de seu futuro considerasse os reflexos que os eventuais planos e programas ali aplicados teriam
nos municípios vizinhos.
À diferença dos tempos idos, quando a maior parte da população brasileira
estava na zona rural, agora o fenômeno da urbanização era um dado fundamental em qualquer planejamento de médio ou longo prazos. Não por outra razão,
a Constituição federal de 1967, emendada em 1969, foi a primeira no período
republicano a reconhecer a necessidade da intervenção do poder público no ordenamento do crescimento urbano. No entanto, numa formulação típica do período
autoritário que então vivia o Brasil, o texto constitucional cuidou de conceder à
União, e apenas a ela, os poderes de instituir unidades regionais consoantes com
essa nova demanda de planejamento integrado.
Não demorou muito para que ficasse claro que o modelo institucional disponível para balizar a organização regional, todo centrado no poder central, não
dava conta das complexidades inerentes a esse desafio. Esse fato foi bem avaliado
pelos legisladores responsáveis pela elaboração da Constituição de 1988, que afinal
adotou conceitos e princípios que favoreceram as possibilidades de organização

Vista panorâmica, noturna, do núcleo urbano central de Campinas. Campinas (SP), 2007
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regional, em especial no tocante à criação de regiões metropolitanas, “para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum” (Art. 25, § 3º).
Logo ficou patente a necessidade da criação de uma região metropolitana
na área de influência de Campinas, idéia que mobilizou a sociedade civil local e da região e cujos estudos preliminares foram conduzidos pela Secretaria
Estadual de Economia e Planejamento. O esforço conjunto culminou com a
apresentação à Assembléia Legislativa, em 1995, de três projetos de criação
da Região Metropolitana de Campinas, patrocinados por três parlamentares
estaduais com base eleitoral na região.
As discussões se estenderam por mais de cinco anos, até que o então governador
Mário Covas encaminhou à Assembléia um projeto de lei complementar, com o
mesmo objetivo das propostas anteriores, este finalmente aprovado em 24 de maio
de 2000 e sancionado pelo governador em 19 de junho de 2000. O documento
legal autorizava a criação da Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como
estabelecia os critérios para a instituição de seu sistema de gestão, composto pelo
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas, Fundo Metropolitano,
Agência de Desenvolvimento e Conselho Consultivo. As responsabilidades dos gestores da nova Região Metropolitana abarcavam um leque de atividades que ia do
planejamento e uso do solo, transporte e sistema viário regional, às políticas de habitação, saneamento básico e meio ambiente, além do desenvolvimento econômico
e atendimento social.
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A RMC é constituída de 19 cidades – Campinas, Americana, Artur
Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Indaiatuba,
Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara
d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Engenheiro
Coelho –, ocupa uma área de 3.348 quilômetros quadrados, ou 1,3% do
território paulista, e conta com uma população de 2.578.033 habitantes
(dados de 2005). É servida por uma ampla malha rodoviária que a integra à Região Metropolitana de São Paulo, ao interior do Estado, à Via
Dutra (principal rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro) e ao sul de
Minas, além do importante pólo logístico representado pelo Aeroporto
Internacional de Viracopos. Ademais, a RMC conta com estrutura comercial e industrial diversificada, agricultura moderna e um dinâmico setor
de serviços – o que a credencia como o terceiro pólo de desenvolvimento
do país, superado apenas por São Paulo e Rio de Janeiro.
Essa vocação para o progresso foi estimulada basicamente pelo espírito empreendedor de pessoas, todas sempre com a mesma motivação
– ainda que em épocas históricas distintas – e sempre atentas às oportunidades que foram surgindo à beira do Caminho de Goiases, depois no
ajuntamento da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas
do Mato Grosso de Jundiaí, em seguida na Vila de São Carlos e finalmente em Campinas.
Essa história só pôde se realizar por causa das pessoas que a construíram – e entre seus artífices os comerciantes tiveram um papel decisivo
desde os tempos primevos, quando estabeleceram a primeira atividade
econômica organizada naquela remota região de campinas localizada
a meio caminho entre a vila de São Paulo de Piratininga e os sertões à
espera de conquista e ocupação. De lá para cá, e até que todo o processo
histórico redundasse na consolidação da cidade-pólo de uma importante Região Metropolitana, as experiências vividas pelos comerciantes em atividade na área ajudaram muito na formação e ampliação da
base do desenvolvimento que hoje ali se observa. A cidade permanece
nas lembranças desses homens e mulheres, na sua memória afetiva e,
sobretudo, na compreensão comum de que olhar para o passado serve
para moldar as referências do presente e é atitude essencial na preparação do futuro.
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Bom lugar para viver
O extraordinário crescimento de Campinas não apagou a memória de uma cidade que já foi bucólica,
livre de preocupações e, principalmente, sem pressa.

Minha infância foi muito gostosa. De manhã eu andava, fazíamos brincadeiras de faroeste, entrávamos para o meio do mato brincando de índio e de
mocinho. Eu me recordo que gostava muito de uma época do ano e não sabia
por que, e depois descobri que era a primavera. De manhã era aquele cheiro
de capim-gordura, aquela coisa gostosa, e à tarde sempre tinha um joguinho
de futebol. Íamos ao campo de futebol do Sousas Futebol Clube, jogávamos
futebol até escurecer, até não enxergar mais a bola, depois íamos para casa. Na
época de verão, quase todo dia eu estava nadando no rio. E andar de bicicleta.
Foi muito boa a infância.
[Armando José Precaro]

Lago do Parque Portugal, em Campinas. Campinas (SP), 2007
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Logo que viemos, meu pai comprou uma casa no Cambuí. Lembro que
brincávamos na rua de carrinho de rolimã. Campinas teve um crescimento
fantástico, e, por sempre estar envolvido com o comércio, acompanhei
todas essas mudanças. Campinas começou com o Cambuí, ali onde temos
morangos. Em duas ou três quadras já havia dez, 15 moleques da mesma
idade. Era futebol, pega-ladrão... Havia o antigo morrão, um morro de
argila natural que tinha uma nascente e virava tobogã de argila. Era uma
região muito gostosa para brincar. A escola também era no bairro, eu ia e
voltava a pé. Tinha muitos amigos.
[William Graça Filho]
Vim trabalhar em Campinas, na Rua Barão de Atibaia, esquina com a Avenida
Brasil – isso foi em 1962. Campinas mudou. O Largo do Rosário era completamente diferente, os ônibus coletivos eram muito poucos e ainda eram da
CCTC– Companhia Campineira de Transportes Coletivos. E tinha o bonde. Eu
fazia muita entrega de bonde. O centro das atenções das pessoas que vinham
dos bairros e das fazendas era o Mercado Municipal. São boas lembranças que
tenho de Campinas. O lixo da cidade – isso nos anos 1956, 1958 – era vendido para as chácaras, a maioria em Barão Geraldo, porque naquele tempo o
lixo não tinha plástico: ele apodrecia e virava húmus e esterco.
[Altamiro de Freitas]

Calçadão da Praça do Rosário, na região central da cidade. Campinas (SP), 2007
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Alameda do Parque Portugal. Campinas (SP), 2007

Na primeira infância, vivi na região da Lagoa do Taquaral – que era só uma lagoa, não existia o parque que hoje existe. Até os meus sete anos morei ali. Mudei
para a região do centro, onde meu pai começou a confecção dele, a camisaria.
Campinas tinha uma arborização muito bonita, não tinha os outdoors que vemos
por aí hoje. Campinas naquela época era modelo de tratamento de água e esgoto
para o Estado de São Paulo, e está voltando agora a ser modelo, mas temos ainda
muito que fazer, porque não é só a visão poética que conta.
[Marcius dos Santos Salve]
Nesse período, até os sete anos, lembro dos amigos, dos quintais grandes, eu
brincava nos pomares. Meu pai era pedreiro e eu ficava junto com ele, brincando
naqueles pedaços de tijolos. Construía castelos, coisas de criança. Quando ele saía
para fazer serviço nas fazendas, eu ia com ele na charrete. Lembro até do cheiro do
cavalo, aquele cheiro da manhã, daqueles aromas, da comida que a gente levava,
que era um caldeirãozinho de comida para o almoço.
[Oswaldo Baldoni]
Naquela época, eu saía para namorar e andávamos na rua. Tem o túnel da Fepasa,
que é a travessa da Vila Industrial com o centro da cidade. Nós saíamos à noite, atravessávamos esse túnel, descíamos a Rua Treze de Maio pelo lado direito olhando as vitrines e
íamos até o Rosário. Gostávamos de comer pizza num restaurante no Largo do Rosário,
depois subíamos pela Rua Treze de Maio e atravessávamos o túnel às 10, 11 horas da
noite. Não dá para comparar. Hoje, a cada 15 minutos queremos saber onde os nossos
filhos estão. Eu gostava de cinema, éramos garotos e assistíamos à matinê, que começava
às 2 da tarde de domingo. Saíamos correndo às 4 e meia, mais ou menos, para assistir
ao programa Jovem Guarda, que passava na TV Record. Havia muitos bailinhos de garagem
aos sábados à noite. Íamos aos bailinhos, que eram longe, e voltávamos a pé.
[Fernando Selmi]
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Vai-e-vem do comércio na Rua Barão
de Jaguará, à esquerda, e na Praça do
Rosário, à direita. Campinas (SP), 2007

Uma delícia, que saudade! Naquela ocasião, os bailes ainda eram animados por
orquestras – e eram acontecimentos. Nós esperávamos esses bailes. Era onde se conseguia conversar com as meninas, flertar, às vezes iniciar um namoro. Lembro-me
da Fonte São Paulo, do Clube Cultura Artística, do Clube Concórdia e, independente
desses clubes, naquela ocasião faziam-se muitas festinhas em casa, os nossos bailinhos. O cinema era outra festa. Nós aguardávamos a matinê do domingo com uma
ansiedade tremenda. Tínhamos o Cine Voga, o Cine Carlos Gomes, o Cine Rádio, o
Cine Casablanca. No Cine Carlos Gomes, todo mundo ia para flertar, para namorar,
para fazer footing. As meninas ficavam sentadas e os rapazes circulando pelos corredores do cinema até conseguir sentar em algum lugar que agradasse. Aos sábados à noite
havia um footing na Rua Barão de Jaguará. Começava-se o sábado passeando pela Barão
de Jaguara, aos domingos de manhã tínhamos a missa na catedral, a missa na matriz
do Carmo, e a saída também era outra festa, outro momento de encontro. As famílias
saíam da missa e subiam pela Rua 13 de Maio para ver as vitrines, no domingo de
manhã. As portas de aço eram fechadas à noite, mas as vitrines ficavam abertas desde
manhã até lá pelas 10 horas da noite, todas iluminadas. Era uma cidade tranqüila,
muito tranqüila. Brincava-se na rua, todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo
era amigo de todo mundo. Completamente diferente da vida que a gente leva hoje.
[Abdo Set El Banate]

Antigo Mercado das Hortaliças, também conhecido como Casa das Andorinhas. Campinas (SP), c. 1940
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Nasci no centro da cidade e até os oito anos morei no centro ou próximo ao
centro. A minha vida era por ali. Brincava nas praças e havia o bonde. Eu curtia muito aquilo. Eu morava em frente à praça da Igreja do Carmo e todos os meninos da
minha idade brincavam na rua. É um pouco diferente do que é hoje: saía para a rua,
brincava, empinava pipa, jogava bola, andava de bicicleta. Fazia a igreja de palco
para as nossas brincadeiras de esconde-esconde, no meio dos bancos. Nós éramos

À esquerda, Casa Livro
Azul, que funciona desde
1876 na Rua Barão de
Jaguara. À direita, impresso
litografado, de 1865, para
Au Boulevard des Italiens,
estabelecimento que se
localizava na Barão de
Jaguara, 47, esquina com a
Rua Conceição

amigos do padre e do sacristão. Minha infância era por ali.
[Gil Chinellato]
Houve muita transformação: parece que o pessoal andava na rua mais tranqüilo, Campinas era uma cidade mais pacata. As pessoas andavam sorrindo, de
bom humor. Você tinha uma convivência na rua, quando ia ao comércio ou fazer
alguma coisa nos bancos. A gente freqüentava as praças, sentava num banco, conversava. Hoje em dia, já não se pode mais fazer isso.
[Oswaldo Baldoni]
Campinas era uma cidade sempre promissora, crescendo, com base na
indústria e num comércio fortes. Era uma cidade agradável, ainda tinha os
cinemas, as diversões. Era uma cidade com muitas vantagens. Campinas, nos
anos 1970, era uma cidade que convidada as pessoas a terem um bom motivo
para poder se instalar aqui.
[Armando José Precaro]
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Altar principal da Catedral Metropolitana de Campinas. Campinas (SP), 2007

Campinas, na minha infância, era considerada uma cidade muito limpa,
uma cidade-exemplo. O comércio era só no centro da cidade, me lembro
disso. E sempre se falava que era uma cidade do futuro, que tinha muitas universidades, muitas cabeças pensantes. Era isso que eu ouvia de Campinas, que
acolhe muito bem as pessoas de fora. A cidade cresceu tanto na parte boa – o
comércio cresceu muito, os shopping centers, as universidades – mas cresceu
para o lado ruim também – a violência, as favelas.
[Ana Paula Caldas Spina]
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Campinas hoje é um pólo turístico. Em termos de turismo de negócios,
está entre os maiores do Brasil. É uma cidade muito boa, muito estruturada,
sólida, tem de tudo. Não estamos parados, estagnados: tudo está andando.
[William Graça Filho]
A transformação da cidade é extremamente vigorosa, impactante. E eu sou inconformado com o estado de degradação em que ficou o centro da cidade de Campinas.
Isso por desleixo dos proprietários, por comodismo das autoridades públicas. A operação de resgate da região central de Campinas ainda não começou. O que se sente do
Brasil como um todo é um processo de restauro do centro, de retomada do centro da
cidade. O centro é a alma da cidade, é o que lhe dá personalidade, é o comércio local
que tem a cara da cidade. Sou um fora-da-curva, porque eu gosto do comércio de
rua. Hoje a maioria prefere o comércio em shopping centers, que na minha avaliação
pessoal, não profissional, é um comércio pasteurizado: em qualquer lugar que você
vai é tudo igual. Já no comércio local, as pessoas que operam são as pessoas da cidade,
pessoas com as quais você tem um contato. Elas têm a personalidade da cidade.
[Guilherme Campos Junior]
O comércio era todo no centro da cidade. Você precisava comprar roupas,
na 13 de Maio tinha de tudo. Tudo era no centro, até o advento dos shoppings.
O comércio mudou muito. Hoje muitas lojas estão fechando, porque a concorrência de shoppings acaba sendo um pouco desleal para eles. O pessoal
não vem ao centro para comprar, mas vai ao shopping.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]

Vista externa do Galleria Shopping. Campinas (SP), 2007
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Vista noturna da área onde se localiza o Mercado Municipal de Campinas. Campinas (SP), 2007

Nunca me esqueço que aprendi a escrever meu nome na loja com uma funcionária, Dona Luzia. Ela trabalhou mais de 50 anos na firma e foi quem me ensinou a
segurar no lápis e escrever meu nome. É uma das melhores lembranças que tenho da
floricultura. E uma coisa que nunca esqueço, e que nós tentamos manter até hoje, é
que uma vez por ano, geralmente no começo da primavera, nós fazemos distribuição
de rosas na porta da floricultura. O meu avô já fazia isso há muitos anos. Ele cortava
as rosas e distribuía para todas as pessoas no centro da cidade. A revitalização do centro mexeu bastante conosco. Resgatar a história valoriza muito. O centro da cidade
teve uma época que era um pouco pejorativo porque tinha muito trombadinha. Isso
nós sentimos no comércio também: as pessoas não vinham para o centro comprar
porque tinha o problema da violência. Mas acredito que, nesses últimos anos, nós
conseguimos resgatar o centro. A revitalização e a valorização de pontos históricos de
Campinas foi muito importante. O centro voltou a ser a grande referência na cidade.
[Ana Lúcia Tilli Erbolato]
Campinas era a nossa referência de cidade grande. Campinas tinha de tudo:
shoppings, cinemas, orquestra, catedral; já tinha fama por ter universidades, a
Unicamp, a PUC. Uma cidade com estação de trem e tinha também uma rodoviária. Campinas tinha um comércio muito forte. Tudo o que você precisava achava
em Campinas. Colocávamos até roupa nova para ir a Campinas, era muito gostoso. Campinas empolgava, impressionava. O comércio forte de Campinas se deve
ao fato de que ela sempre foi um pólo de atração para as cidades vizinhas. Eu lembro uma vez que vim de trem para Campinas na época de Natal. A cidade estava
toda enfeitada, bonita. Eu andava na rua e parecia que tudo tinha sido feito para
mim. Eu sentia vontade de vir para Campinas. E um dia, mais à frente, quando eu
já morava aqui, eu pensei: “Puxa vida, como é gostoso morar em Campinas!”.
[Geraldo Aparecido Rossi]
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Fiquei impressionada, quando cheguei aqui. Catanduva era pequena, e
Campinas, na época, eu acho que tinha quase 300 mil habitantes. Era muito
grande para mim. Eu achava lindo aquele comércio, a Rua 13 de Maio, a estação do trem. Quantas vezes eu não vim de Catanduva a Campinas com o trem.
Aqui foi um impacto muito grande na minha vida. A gente descobrindo que
o mundo era grande, que o meu mundo era muito maior que Catanduva.
[Maria Marilene Rogante]

Quando eu vim para cá, a cidade tinha 400 mil habitantes. Era mais tranqüila, com um número de pessoas bem inferior ao de hoje. Os bairros eram
mais próximos do centro, toda a atividade comercial se desenvolvia no centro.
Era muito mais fácil a ligação, o intercâmbio de pessoas naquela época do
que hoje. Hoje é uma cidade muito grande, que se expandiu para todos os
setores e se tornou uma cidade progressista, porque é uma região industrial,
extremamente desenvolvida. Os projetos que chegam a Campinas são todos
de qualidade, nós podemos observar aqui o desenvolvimento na área da construção civil. Na área de hotelaria, o desenvolvimento é também muito grande.
Campinas é uma cidade privilegiada porque, com essa estrutura industrial e
comercial forte, a tendência é o desenvolvimento cada vez mais acentuado. É uma grande
cidade, sem dúvida alguma.
[Celso Sutter]

Campinas ainda tem muito que crescer, tem
muito que fazer, tem muito que trabalhar. O consumidor, de uma forma geral, está ficando mais
exigente e mais conhecedor dos direitos dele. E
isso é muito bom, todo mundo ganha com isso,
até a empresa que tem que se ajustar acaba ficando uma empresa melhor. Campinas ainda vai ter
muito o que fazer. A cidade merece, a população
daqui merece.
[Carla de Cássia Vilela Leite]
Fachada da Floricultura Campineira, no ano de sua fundação.
Destaque para o carro adaptado ao transporte de flores.
Campinas (SP), 1913
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Casa Paratodos em foto da década de 1940

Uma história de comércio e
desenvolvimento urbano
Mirza Pellicciotta,
Coordenadora de Planejamento e Informação da Secretaria Municipal de
Comércio, Indústria, Serviços e Transportes de Campinas

A história de Campinas se acha intrinsecamente ligada à história do comércio. Desde os primeiros sinais de povoamento, suas bases econômicas
se associaram à presença de um pouso que, instalado nas proximidades de
uma aguada, oferecia alimento e descanso aos viajantes que seguiam pelo
Caminho de Goiases rumo ao sertão de Goiás e Mato Grosso, passando pela
região posteriormente conhecida como Triângulo Mineiro.
Ainda no século 18, a abertura de outros caminhos e estradas para
Itu, Sorocaba, Piracicaba e Taubaté consolidaram seu papel
de entroncamento viário e levaram a então Freguesia de
Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso
(1774) – depois Vila de São Carlos (1797) e cidade de
Campinas (1842) – a desempenhar um papel importante
como centro de trocas e de abastecimento de uma grande
região em formação.
Marca de equipamento ferroviário alemão, fabricado nos anos 1920 e
preservado na Estação Anhumas. Campinas (SP), 2007
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Do sul de Minas Gerais chegava o algodão; de Itu vinha o açúcar; do litoral
procedia o sal, estabelecendo-se ali uma conjunção de trocas e produtos que
pouco a pouco permitiram ao povoado se consolidar como ponto estratégico de
desenvolvimento agrícola e pecuarista para uma ampla porção territorial.
O comércio, somado à instalação de grandes fazendas açucareiras em terras
da Vila de São Carlos (1780), fez nascer também uma íntima relação entre produção e cidade, desdobrando-se daí as bases de uma nova economia mercantil
que alcançaria sua melhor expressão na consolidação do complexo cafeeiro, em
formação na região desde 1830. Desta mesma trajetória nasceria em Campinas
um setor de serviços que, já no início do século 19, dava lugar a um número
progressivo de boticas e farmácias, oficinas, fundições (1850), olarias (1860),
escolas, hospitais (1870), fábricas e companhias de transporte (Companhias
Mogiana de Estradas de Ferro, Ramal Férreo Campineiro e Funilense de Carris de
Ferro) – atividades que, na segunda metade do século 19, passariam a caracterizar Campinas não apenas como centro de produção cafeeira e de comércio, mas
de serviços de saúde, educação, indústria e produção de ciência e tecnologia.
O entroncamento viário – agora de ferrovias – potencializaria ainda mais o crescimento urbano, interiorizando-se parte das realizações, enquanto o comércio se firmava como atividade estrutural e permanente de todo o processo de desenvolvimento.
Entre os marcos mais antigos da cidade encontramos, então, testemunhos associados
aos pousos (das Campinas Velhas, na proximidade do campo do Guarani, e do Pouso
de Santa Cruz), podendo-se observar seu papel na evolução do traçado urbano. É interessante, nesse caso, observar que a Igreja Matriz
de N. Sra. da Conceição – erguida na década de
1770 – nascia instalada em meio a arruamentos
que interligavam os pousos – Rua de Baixo (atual Rua Lusitana), Rua do Meio (Rua Dr. Quirino)
e Rua de Cima (Rua Barão de Jaguara). Por outro
lado, décadas depois, as obras da Matriz Nova
(Catedral Metropolitana), iniciadas em terreno
mais alto e plano, orientariam sua fachada para
o Caminho dos Goiases (Rua Coronel Quirino),
além de definir como rua principal um eixo
que a interligava com a mesma estrada – a Rua
Formosa (atual Rua Conceição).
Vista aérea parcial da região de Campinas onde se localiza o
hotel da família Pessagno. Campinas (SP), década de 1970
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Reprodução de imagem que retrata o Mercado Municipal de Campinas, no ano de sua inauguração, em 1908

Ao longo do século 19, enquanto a cana de açúcar e depois o café redefiniam
a paisagem, o comércio avançaria pelos arruamentos originais, registrando o
jornal Gazeta de Campinas que, em 1869, nelas se achavam instaladas “80 lojas
de fazendas, 15 lojas de ferragens, 130 bares, 2 lojas de calçados, 4 barbearias, 11 açougues, 7 padarias e 4 farmácias”. Entre esses comércios estavam
Ao Antigo Armazém Pingurra (1860) e a Casa Importadora de Jóias J.Gerin
(1863) – estabelecimentos que, nas lembranças de Vitalina Pompêo de Souza
Queiroz, “forneciam diretamente de tudo da Europa, e faziam também as
famílias, encomendas de tôda a ordem de cousas para grandes casas de Paris,
desde vestuário, serviços de mesa e de cama, de apurado gosto, roupa de uso,
e assim, mobiliários, artefatos, objetos de arte, prataria, porcelana e cristaes”
(Reminiscências de Campinas, 1951, pág. 32).
Na década de 1870, com a instalação dos trilhos da Ferrovia Paulista procedentes de Jundiaí, surgiria um segundo eixo de evolução urbana, mais uma

Mercado das Hortaliças, onde atualmente está a Praça das Andorinhas. Na epidemia de febre amarela, no século 19,
foi adaptado para funcionar como Desinfectório Central. Campinas (SP), 1885
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Casa de Saúde de Campinas: a cidade é conhecida como centro de excelência em serviços dessa natureza. Campinas (SP), 2007

vez associado ao comércio: partindo dos fundos da Matriz Nova, a Rua 13 de
Maio passava a orientar o crescimento da cidade para a Estação da Paulista.
Ao longo dessa via seriam abertas pequenas fábricas, hotéis, lojas e armazéns,
e nas primeiras décadas do século 20, nas imediações da Avenida Andrade
Neves, abria-se um novo pólo de desenvolvimento urbano, constituído de
fábricas, fundições, escolas, hospitais e bairros operários.
No plano social, os personagens oriundos do comércio também se integraram às elites econômicas de Campinas, como o Comendador Guimarães
(“o Bahia”), que adquiriu fortuna no comércio em grosso com a província
de Minas Gerais, pela compra do algodão e venda de sal. Mas, mais do que
isso, foram em grande medida os capitais do comércio que possibilitaram a
instalação e a expansão das lavouras de cana e café. A presença desses capitais
e grupos daria origem à criação, em 1907, da Associação dos Empregados no
Comércio e da Associação Comercial de Campinas, em 1921.

Memórias da ferrovia: vagão-restaurante de composição preservada na Estação Anhumas. Campinas (SP), 2007
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Catedral Metropolitana de Campinas. Campinas (SP), 2007

Região Metropolitana, um salto à frente
A história de Campinas é marcada pelo tirocínio de seus empresários, pelo valor
de sua gente e pela confiança no futuro. Hoje contando com boas universidades,
mão-de-obra qualificada e modernos equipamentos urbanos, a região de Campinas
criou condições para atrair empreendimentos que logo a transformaram num dos
mais importantes pólos de ciência e tecnologia do país. Nas últimas três décadas, a
Região Metropolitana – formalizada em maio de 2000 – apresentou taxas de crescimento demográfico superiores às da Região Metropolitana de São Paulo. Não por
outra razão, Campinas tornou-se um dos 20 maiores municípios brasileiros.
As sinergias positivas surgidas a partir da instituição da Região
Metropolitana de Campinas possibilitaram a expansão da atividade comercial
e contribuíram para a diversificação da indústria regional, segmento este em
que se destacam o pólo petroquímico liderado pela Refinaria do Planalto
(Replan), em Paulínia, agregado a uma rede de empresas do setor químico
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e petroquímico; o parque têxtil localizado em Americana, Nova Odessa e
Santa Bárbara d’Oeste; e o pólo de alta tecnologia instalado principalmente em Campinas e Hortolândia. Registre-se, ainda, que Campinas possui a
maior concentração de instituições de pesquisa e desenvolvimento do interior brasileiro, onde estão abrigadas instituições de excelência como o Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), de importância estratégica no setor de telecomunicações, a Fundação Centro Tecnológico para a Informática
(CTI), a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (Codetec), o Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), o Instituto Tecnológico de Alimentos (Ital)
e o Laboratório Nacional de Luz Sincroton (LNLS).
Importa não esquecer, entretanto, que a atividade econômica pioneira da região
– o comércio – permanece desempenhando papel de destaque nesse ambiente de
desenvolvimento crescente e sustentado. As empresas comerciais e o espírito empreendedor dos comerciantes atravessaram os séculos acompanhando as mudanças
históricas e aproveitando-se de todas as janelas de oportunidades oferecidas pela
conjuntura econômica. Mesmo nos momentos mais adversos, souberam divisar as
boas perspectivas do futuro e, agora, colhem os frutos de sua perseverança. A criação da Região Metropolitana de Campinas apenas fez aumentar as possibilidades de
crescimento de um setor comercial diversificado e em dia com o seu tempo.

Vitrines iluminadas de loja da Rua 13 de Maio. Campinas (SP), década de 1970
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A cidade integrada à região
A criação da Região Metropolitana de Campinas contribuiu para ordenar e articular, em benefício de
todos, os programas e as políticas públicas aplicadas na área.

Campinas cresceu bastante nesses últimos anos. Mudou muito. É completamente diferente do que era 30 anos atrás. E com a criação da Região Metropolitana, mais ainda:
existe mais gente passando, vivendo e comercializando em Campinas, existe uma integração melhor. Com a criação da Região Metropolitana as coisas se integram melhor – as
feiras, os negócios, a facilidade de deslocamento das pessoas entre as cidades da região. O
transporte metropolitano melhora também. E o comércio é favorecido, sem dúvida.
[Paulo Eduardo Pessagno]
Campinas tem hoje uma grande vantagem, que foi a sua grande desvantagem no passado: estar perto de São Paulo, que tem um peso específico, uma intensidade, uma luz que nos coloca sempre em segundo
plano. Campinas e região estão atraindo uma série de investimentos,
principalmente na área de tecnologia e voltados à pesquisa científica.
Tem-se consolidado como pólo de serviços e, na área do comércio,
como um setor que é referência para o país. No passado, era muito
centralizado no centro comercial de Campinas, mas nos últimos anos
houve o fortalecimento do comércio nos bairros da cidade e nas cidades
circunvizinhas. Campinas está inserida numa Região Metropolitana com
mais outras 18 cidades e tem uma influência numa área de mais de 90
municípios do Estado de São Paulo. Tem todo um atrativo que a torna
uma cidade extremamente privilegiada para o futuro.
[Guilherme Campos Junior]
A Região Metropolitana de Campinas engloba Hortolândia, Sumaré,
Campinas, Valinhos, Vinhedo, Americana, Limeira e outras [doze] cidades
que também cresceram, são cidades com vida própria. Até uns anos atrás,
quem morava em Hortolândia, Valinhos ou Sumaré, por exemplo, contava
com um comércio pequeno. Hoje, não: são cidades independentes. Mas
quem carrega o piano é Campinas.
[Edson Roberto Lunardi]
De cima para baixo: detalhe de construção situada na
Rua Dr. Quirino; vendedores no interior da Casa
Piccolotto, nos anos de 1920; e impresso de propaganda da Casa Piccolotto, também da década de 1920
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Trecho da Avenida Princesa d’Oeste

Campinas sempre foi para a região um centro de abastecimento comercial, hospitalar e educacional. E isso se consolidou, o comércio se expandiu, novas lojas vieram – até então eram armarinhos, eram armazéns de secos e molhados. Começaram
a vir empresas como a Sears, que era um outro conceito de negócios, e o comércio
se desenvolveu muito. O comércio de modo geral começou a se modernizar, porque, com esse novo desafio, quem não se movimentasse ficava para trás.
[Antonio Augusto Gomes dos Santos]
Campinas é um pólo tecnológico com a facilidade de estar menos conturbado do
que São Paulo e com menos trânsito, mas está inchando sem planejamento – nós vamos ter conseqüências gravíssimas dessa falta de planejamento urbano. Estamos crescendo sempre acima do PIB nacional, nos últimos 20 anos. Campinas é uma cidade
em que todo mundo está apostando, essa vontade de apostar também traz negócios.
As cidades da Região Metropolitana de Campinas estão começando a ter vida própria
também. Percebi isso pelas vendas regionais, que vão diminuindo. Elas, as cidades, já
são células auto-suficientes.
[Marcius dos Santos Salve]
O desenvolvimento de Campinas é uma coisa até desproporcional em relação a
outras regiões do país. Eu reputo isso a ela ser um entroncamento rodoferroviário
e aéreo muito importante. Essa situação geográfica privilegiada fez esse torvelinho:
transformou Campinas numa metrópole. E atraiu multinacionais e universidades,
tudo para fazer dela um pólo de crescimento.
[José Reinaldo Pontes]
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O volume de dinheiro que roda em Campinas é muito grande, há uma grande
concentração de empresas e de pessoal de alto ganho na Região Metropolitana
de Campinas. É uma região altamente desenvolvida, com boas universidades – a
Unicamp, a PUC – e agora as outras – Unip, FAC, Facamp, Policamp. Isso traz toda
a região para Campinas, todo mundo vem para Campinas. O comércio é muito
forte. A impressão que eu tenho é que vamos nos transformar em São Paulo muito
rapidamente, haja vista o trânsito: antigamente eu levava cinco minutos para chegar
ao meu trabalho; hoje, levo quase 40 minutos, dependendo do horário. Campinas
é um centro onde o comércio tem grandes possibilidades; por outro lado, é um
comércio de uma clientela exigente. Vejo Campinas com muito bons olhos. É uma
cidade muito organizada, muito limpa, apesar de ter aumentado muito a criminalidade – mas este é um mal de cidade grande. Ao mesmo tempo é uma cidade gostosa, que tem muitos recursos, uma cidade onde você tem muita oportunidade.
[Gerson Luiz Spiandorelli]
A Região Metropolitana de Campinas é extremamente
industrializada, é um pólo de pesquisa com muitas universidades. Campinas é uma cidade que tem uma imagem muito forte no contexto nacional, uma cidade que
catalisa a atenção porque é auto-suficiente. Tem um parque logístico grande; em nível de Mercosul, o aeroporto
Viracopos é a maior referência de entrada e saída de cargas, e as maiores rodovias do Brasil passam por Campinas.
Campinas equivale, sozinha, a alguns Estados.
[Geraldo Aparecido Rossi]
Lembrança de um passeio à cidade de
Aparecida. Nas janelas do “avião”, da
esquerda para a direita, José e Wilson;
no solo, Geraldo Aparecido Rossi. Nossa
Senhora Aparecida (SP), 1965

O comércio melhorou muito, nós estamos com ótimas lojas em todos os setores; um comércio sofisticado, que tem de tudo. A região melhorou em nível de
moradia. Cada vez que você sai na rua tem um condomínio novo, tem um prédio
novo, você vê muito mais gente circulando. Conseqüentemente, vemos também
alguns problemas que vêm junto: a violência, mas sempre em escala menor. O
comércio em geral deu uma bela melhorada. Não é mais aquele comércio interiorano: agora são as mesmas lojas de São Paulo que abrem filiais aqui – o que
melhora muito o nível do comércio.
[Vânia Maria Casanova]
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A criação da Região Metropolitana [gerou] um crescimento muito forte do turismo empresarial na cidade – e o comércio tem que
acompanhar essa evolução. Quem não acompanhar não vai sobreviver.
Acredito que Campinas ainda vai puxar muito essas cidades. O pessoal
vai ter que despertar para crescer junto. O crescimento em conjunto é
muito importante: não se pode pensar Campinas sozinha e as cidades
vizinhas, isoladas. O crescimento é importante como um todo.
[Ana Lúcia Tilli Erbolato]
Campinas perdeu a identidade como cidade pequena, hoje é uma metrópole. Já não
tem mais aquela carinha que tinha de cidade pequena, em que o pessoal do bairro se

Concentração de edifícios na área central
de Campinas. Ao fundo, o prédio das
Lojas Mesbla, que ainda hoje despertam
boas lembranças sobre um comércio do
passado. Campinas (SP), 2007

conhecia e tudo o mais. Ela cresceu demais. Nós éramos 200 mil agora somos 1 milhão
e 200 mil. Isso tudo tem suas conseqüências. Perdemos muita coisa nessa trajetória toda,
mas ganhamos também. Ganhamos um comércio forte, ganhamos universidades muito
boas. Na economia, a região de Campinas é maior que o Chile.
[Vera Lucia Ruzene Rodrigues]
A Região Metropolitana cria um movimento de pessoas muito diferenciado: Campinas
está muito mais agitada, mais corrida. Antigamente, ela tinha um jeito de cidade grande, mas guardava um ar interiorano. Hoje, não: é uma metrópole com ar de metrópole.
Aqui, o que você precisar você acha. É uma cidade muito rica comercialmente.
[Alexandre Andrade Rodrigues]

Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, inaugurado em 1879. Campinas (SP), 2007
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CAPÍTULO VI

A arte do comércio
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D

esde que passou a viver em sociedade, a partir do período neolítico (6.500 a.C a 3.900 a.C), o processo de sedentarização levou
a espécie humana à descoberta da agricultura e das vantagens da

criação de animais. Começava ali uma nova economia agropastoril dedicada à
subsistência e, à medida que suas técnicas foram aprimoradas, passou a gerar
excedentes que, ao fim e ao cabo, suscitaram o aparecimento do comércio de
trocas. Nesse ainda tosco intercâmbio está a origem do comércio tal qual o
conhecemos hoje, cujo conceito fundamental teve a capacidade de perdurar
através dos tempos: sempre haverá alguém interessado em comprar algo, alguém que queira vender alguma coisa e uma mercadoria a ser negociada. O
vendedor busca um valor adicional na transação de seu produto – um lucro,
enfim – e o comprador, uma necessidade a ser satisfeita.
Não será arriscado afirmar que o comércio nasce com as primeiras sociedades humanas organizadas, estimulado pela convivência entre as pessoas e,
em concomitância, animando o fortalecimento dos laços sociais. O desenvolvimento do comércio confunde-se, portanto, com o desenvolvimento das
sociedades. As primitivas relações de troca evoluíram na direção de novos
mecanismos concebidos para facilitar o fluxo e a permuta de mercadorias – e
daí para a criação da moeda foi um passo. As relações comerciais engendradas
entre os povos concorreram para o surgimento de novas tecnologias – provocando, por exemplo, investimentos em infra-estrutura de transportes como
forma de garantir o escoamento e a distribuição dos bens negociados. No
limite, essa sucessão de mudanças desembocou no atual processo de globalização dos mercados e dos sistemas produtivos.

Praça do Rosário. Campinas (SP), 2007
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Mercado Municipal de Campinas. Campinas (SP), 2007

No princípio de tudo, porém, encontram-se o comércio e os comerciantes, tanto em nível global como local. Num sentido macro, as relações comerciais hoje são parte integrante e intransferível da vida da humanidade; e
desde um ponto de vista microscópico, essas mesmas relações são elementos
constitutivos da história do progresso humano, identificáveis em quaisquer
tempos e locais, como são exemplos tanto as primeiras bodegas instaladas à
beira do Caminho de Goiases como os grandes empreendimentos comerciais
– e mesmo as pequenas lojas segmentadas – que hoje pontilham a cidade de
Campinas e sua Região Metropolitana. Tanto num caso como no outro, uma
característica comum: o espírito empreendedor dos comerciantes, a ação das
pessoas que fazem a história.
O comércio de Campinas cresceu com a cidade, esteve presente em todas
as etapas de seu progresso econômico e social, contribuiu decisivamente para
fortalecimento da sociedade civil campineira e, principalmente, para uma
generosa acumulação de capital de relações humanas que só a convivência
lojista-consumidor, ou empresário-cliente, é capaz de construir. E essas são
lembranças que o tempo não apaga.
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Ve n d a s, a r ma z é ns e e mp ó r i o s
Os estabelecimentos que dominavam a cena antes do aparecimento dos shoppings e hipermercados e as
mudanças vividas pelo comércio de Campinas.

Campinas, na década de 1960, era uma cidade com pouco mais de 200 mil
habitantes. Não tinha essa configuração de hoje, as pessoas se conheciam mais,
tinha um caráter muito mais acolhedor. O que me lembro de criança era ficar o
dia inteiro dentro da loja, para cima e para baixo. Minha mãe era professora de
História aposentada, e durante todo o início da vida, quando o professor tinha
um outro status na sociedade, foi ela quem sustentou a casa e deu a segurança
para que o papai pudesse evoluir dentro do negócio. Outra coisa que ainda
me vem à lembrança é a Avenida Campos Salles, uma avenida bonita, larga, de
paralelepípedo. O maior distribuidor de secos e molhados da época era o Pires
Atacadista. Tinha um movimento fantástico. Eu sempre gostei de armazém com
aquelas castanhas, frutas secas, bacalhau, queijos, vinho, azeite, pão – lembrança do passado. A primeira loja do Eldorado foi em Campinas, na Avenida
Senador Saraiva. Depois instalou uma loja dentro do supermercado, que foi
um avanço para a época. Outro avanço foi o funcionamento no sábado, após o
meio-dia – foi uma revolução, isso causou furor na cidade.
[Guilherme Campos Junior]

Vista externa do Mercado Municipal de Campinas. Campinas (SP), 1952
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Loja localizada na Rua 13 de Maio, coração comercial de Campinas. Campinas (SP), 2007

Na rua em que eu morava, havia um atacadista muito grande que se chamava
Pires. Ele tinha tudo ali. Antes dele, havia um depósito de sacaria que vendia feijão,
vendia o arroz, vendia a batata. Comprava picado, podia marcar na caderneta, pagava
no final do mês. Marcava a lápis, era uma coisa assim. As lojas antigamente eram
muito agradáveis. A Rua Treze de Maio praticamente seria um shopping. As lojas fechavam às 18 horas, mas as vitrines permaneciam abertas. No passeio noturno você
tinha a oportunidade de ver uma galeria, de ver uma loja de roupas. E depois, por
volta das 22 horas, passava um senhor com as chaves no bolso fechando todas aquelas portas porque era hora de fechar. Uma coisa inimaginável nos dias de hoje.
[Edson Roberto Lunardi]

Eu me lembro de um empório grande, na General Osório com José Paulino, que

Antigo selo da Casa Lunardi,
comércio especializado em
bicicletas e artigos para ciclistas

chamava Sebastião Maria. A gente vinha de Barão Geraldo a pé, era estrada de terra,
e ia para esse empório. Eles tinham desde pneu de bicicleta até bala de revólver,
o que se pensasse. Era como se fosse um hipermercado, só que era um armazém.
Depois ele se acabou, foi vendido. Lembro bem que, mais ou menos em 1955,
quase todo tipo de compra era feito no Mercado Municipal. O pessoal que vinha
das cidadezinhas vizinhas, dos distritos – como eu, de Barão Geraldo –, tudo o que
tinha que comprar se fazia ali. Não havia outros lugares.
[Altamiro de Freitas]
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Todos preparados para o
corso de carnaval: Luis
Vieira Alves (em pé) e o
filho Alfredo, sentado no
capô do carro. Campinas
(SP), 1950

Existia o armazém do Sebastião Maria, de que o papai era cliente, desses armazéns em que se compravam as mercadorias necessárias, desde sapato a arroz e
feijão, ervilha, tudo que uma casa necessitasse. Existia também o Pires, na Rua Costa
Aguiar, do qual nós éramos muito amigos. Como a cidade não era tão grande, havia
um conhecimento mais íntimo. O Pires era amigo do papai e os filhos se relacionavam nos clubes que freqüentávamos.
[Alfredo Vieira Alves Filho]
O armazém do meu pai foi um dos mais novos, porque os armazéns – as vendas, como se falava na época – eram antigos, de famílias já estabelecidas. Meu pai
instalou o armazém dele do mesmo jeitão dos outros. Por volta de 1970, terminei
meus estudos, casei e tinha vontade de ter uma profissão. Fiz uma faculdade de
Ciências Econômicas, mas guardei o diploma e continuei trabalhando no armazém
com meu pai. Na época começaram a aparecer os primeiros supermercados. Aquela
venda com balcão, com atendimento, já era diferente. Ou era supermercado ou
auto-serviço pequeno, com as gôndolas e o caixa na frente. Eu tive idéia de deixar
a parte de secos e molhados com o armazém e fazer uma seção separada, com a
parte de construção, hidráulica, elétrica e tinta. E o pessoal entendeu que eu estava
abrindo uma loja de construção, não sabia que eu estava só com uma seção, que
era parte do armazém. Como a procura era muito grande, aquela seção começou
a faturar mais que o armazém. Meu pai falou: “Agora você abre uma empresa para
você e eu continuo com o armazém”. Ele já estava quase para se aposentar. E eu
vim a entender que a profissão que eu queria era a do meu pai. Porque ele era uma
pessoa que trabalhava contente, sorrindo, assobiando, muito alegre, feliz com o que
fazia. Eu, inconscientemente, queria seguir a profissão dele.
[Armando José Precaro]
Escultura do armazém de
Armando José Precaro
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Eram as vendinhas, [com] tudo que você
precisava. E o pessoal tinha o sistema de
marcar: marcava e a cada 15 dias ia pagar.
Depois foram surgindo os mercados maiores.
Mas antigamente, nos bairros, eram aquelas
quitandinhas, esse comércio menorzinho em
que todo mundo conhece todo mundo: anota e depois paga.
[Sonia Bezerra Pereira]
Fachada da loja Móveis Trevisan.

Supermercados não existiam; existiam grandes atacadistas de produtos alimentícios. E havia os famosos armazéns, que ficavam ao lado das nossas casas,
onde se comprava através da caderneta: marcava diariamente aquilo que se
consumia e, no final do mês, pagava-se a conta.
[Celso Sutter]
Fazíamos compras em armazéns no próprio bairro e no mercado central. Lembro
perfeitamente que a embalagem era de papel e que o açúcar, o café e todos os gêneros alimentícios vinham como numa taça [de papel], e pesados numa balança,
um a um. Era tudo no balcão, aquelas tinas enormes com todos os alimentos. Tenho
muita lembrança disso. O Mercado Municipal de Campinas é um prédio histórico e
eu lembro muito bem das compras que eram feitas lá, direto com o balconista ou
com o dono do comércio.
[Paulo Eduardo Pessagno]

Diversificação dos negócios: loja de materiais para construção de Armando José Precaro.
Campinas (SP), 1992

Sesc Campinas_parte2.indd 115

115

20.02.09 10:13:39

Em primeiro plano, casa comercial que vendia produtos variados.
Na seqüência, sobradão da Casa Nery. Campinas (SP), s/d

Quando era criança, os gêneros alimentícios eram comprados na feira e a alimentação
era bem diferente. Não se tomava refrigerante, não existia [garrafa] pet, você tinha que
levar o vasilhame e isso dificultava comprar refrigerante. Por isso que a população era mais
magra. Padaria existia para consumir pão e leite, que você comprava diariamente, fresquinho – era mais saudável. Arroz, essas coisas, os secos eram comprados em armazéns, nas
quitandas, mas a alimentação básica era na feira livre, que era feita duas vezes por semana,
no domingo e na quarta-feira. O surgimento dos supermercados em Campinas é mais ou
menos de 1970. As lojas eram no centro. Os bairros raramente tinham uma loja nas ruas
centrais. Se você pegar uma cidade de 100 mil habitantes, é muito parecida com o que era
Campinas nessa época: lojas pequenas, as pessoas se conheciam pelo nome, compravam
tecido e sapato sempre no mesmo lugar. Havia o hábito de comprar nas mesmas lojas.
[Marcius dos Santos Salve]
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Nós somos do tempo da caderneta. Até o meu pai ir embora,
nós tínhamos uma caderneta onde era marcado o nome da pessoa
e o que ele levava – aquela forma bem tradicional, bem antiga.
Muito desses clientes eram clientes nossos de 15, 20 anos. Você
marcava sem preocupação nenhuma, já que conhecia todo mundo. É essa confiança que a gente ganha quando fica muito tempo
num local. E é essa confiança que eu vejo que hoje não existe tanto.
A relação do cliente com o fornecedor era muito mais próxima.
[Alexandre Andrade Rodrigues]

O movimento era muito diferente dos dias
atuais porque as butiques se centralizavam na
Rua General Osório, Avenida Tomás Alves, a Rua
13 de Maio, pontos supervalorizados. Quem
queria entrar no comércio tinha que pagar uma
fortuna pelo ponto – pagavam-se luvas. A vida
era mais bonita, mais saudável. A gente que era
do comércio, quando começava a comprar de
uma certa empresa, você se afinava com ela, ficava amigo e acabava comprando sempre com
o mesmo vendedor. Hoje em dia, não. Você tem
muito mais opções e também tem que procurar preço. Hoje, o preço é tudo. Naquela época
também era, mas, se você fizesse uma compra
muito boa, tinha condições de vender com preço acessível para quem comprava. Era um tratamento diferenciado. Hoje um vendedor chega,
às vezes não sabemos nem o seu nome. Quando
você pensa em falar com ele, ele já foi embora.
Era diferente o relacionamento. A vida hoje é
corrida para todo mundo, mas acho que ainda
tem que acalmar um pouco, porque a vida não
é só trabalho, lucro e dinheiro.
[Jorge Francisco Vaz]
Loja localizada na Rua José Paulino, esquina com a Rua 13
de Maio. Campinas (SP), 1970
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Antigamente tinha mais produção. Eu
vendia mais do que hoje, mas vendia bruto.
Na época do meu pai, fazíamos umas quatro
qualidades de massas, que eram vendidas em
grandes quantidades. Campinas era menor, mas
não tinha concorrência. Quem queria comprar
massa fresca fazia o macarrão tradicional: ravióli, capeletti e só. O que levantava a venda era
a parte de mercearia. Como não existia supermercado, você encontrava tudo na mercearia.
Fernando Selmi confere o peso de
sua filha Fernanda na balança do
pastifício da família.
Campinas (SP), s/d

Hoje a produção diminuiu e a variedade ampliou. A dona-de-casa moderna não vai comprar a massa do canelone para cozinhar,
rechear e depois fazer. Ela quer comprar pronto. Hoje, a pressa é muito grande, todos
têm pressa, as pessoas têm que decidir as coisas na hora. Resolvem pelo celular, escrevem e pagam conta dirigindo o carro. O comércio se transformou muito.
[Fernando Selmi]
Eu vejo mudanças de ano para ano, de meses para meses. Quando vejo a história do meu avô, como ele montou esse comércio, como passou da mão da minha
mãe para uma outra geração e como está hoje, houve uma evolução muito grande.
Por alguns motivos: primeiro, porque o setor de flores, no Brasil, é muito imaturo:
está em crescimento, muda de acordo com a influência, principalmente européia.
Segundo, o consumidor também mudou
muito. Antigamente, o consumidor não
era tão exigente, não tinha tantas opções e
hoje há uma gama de opções. E a própria
estrutura do comércio, com isso, também
teve que se alterar. Se você não mudar rápido, você quebra as pernas. Eu fico triste
cada vez que fecha um comércio antigo de
Campinas. O comércio é a evolução da cidade. Não é só a parte industrial que é importante, o comércio é onde o povo está.
[Ana Lúcia Tilli Erbolato]

Camp Flores, floricultura tradicional da cidade.
Campinas (SP), 2007
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O que eu vejo, nesses anos em Campinas, é que o comércio mudou. As
pessoas estão mais exigentes. No começo, qualquer loja vendia, porque
não tinha muita opção. Hoje o comércio está enorme, tem muita loja boa
em Campinas e as pessoas não precisam mais ir a São Paulo para buscar
nada. Tendo tudo aqui, o comércio se sofisticou muito.
[Vânia Maria Casanova]
Antigamente o comércio era mais nos bairros. Hoje centralizou esse comércio nos grandes centros de compras, nos hipermercados, e
os mercados de bairro passaram a ser lojas de
conveniência. Antigamente você fazia compra
do mês no mercado de bairro. Tente atender o
cliente da melhor forma possível, porque se for
querer competir no preço com um hipermercado você não consegue. Então, tem que melhorar a qualidade do atendimento, a qualidade do
produto, e isso dá para cativar o cliente do bairro. Num hipermercado o atendimento é impessoal. Cada vez que você vai é uma caixa que está
lá, cada vez tem um açougueiro. O mercado de
bairro tem que ir para esse lado para sobreviver, se aperfeiçoar e melhorar mais.
[Alexandre Andrade Rodrigues]
Antes era mais o comércio pequeno, mas com um movimento bom:

Alexandre Andrade Rodrigues no interior
do seu estabelecimento comercial.
Campinas (SP), 2007

você podia vender fiado, marcava no caderno, a pessoa vinha e pagava. Era
outra mentalidade.
[Edvaldo Martins Felipe]
Fazia anos que eu não ia ao centro da cidade. Mas depois eu descobri
que o centro é muito interessante, ele tem coisas que você não acredita.
No centro tem qualidade e preço.
[América Suárez de Oliveira]
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Uma vez por ano eu ia comprar roupas para o ano inteiro, era assim que funcionava. Comprava três, quatro, cinco calças, dez camisas, vinte camisetas. Minha
mãe comprava tudo de uma vez só. Ficava a metade de um dia comprando roupa,
tudo em um lugar só. Fazia os carnezinhos, não existia cartão de crédito. Cheque
pré-datado não se usava, eram mais os carnês de loja. Com o passar do tempo, o
shopping center foi tirando o pessoal do centro da cidade porque ofereceram mais
segurança e facilidade de estacionamento. O centro é apertado, as ruas são muito
estreitas, não tem estacionamento. A clientela começou a ir para o shopping e isso
afetou o centro, principalmente à noite. O centro tem vida própria durante o dia,
tem muita gente trabalhando, muitos escritórios, empresas, lojas. À noite está tudo
fechado. E os shoppings começaram a tirar o pessoal do centro.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]
O comércio está ficando muito profissional. As
lojas estão pensando no futuro porque estão sentindo a concorrência de perto. Todas as lojas especializadas e as lojas antigas que sobreviveram eu as vejo
muito profissionais, muito capacitadas para continuarem. Mesmo as que optaram por sair do centro,
saíram mas mantêm a tradição, o nome, a ética.
[Ana Paula Caldas Spina]
O movimentado calçadão da Rua 13
de Maio, no centro da cidade.
Campinas (SP), 2007

O centro era muito movimentado. As oportunidades de negócios eram maiores,
a concorrência era menor, a qualidade nos serviços era muito boa, boa mesmo.
Hoje estamos vivendo um momento em que a concorrência é tão grande que as
pessoas vendem mercadorias muito abaixo daquilo que compram. Existem falcatruas no mercado em todos os níveis, e isso dificulta muito o trabalho de pessoas
honestas. Se você compra por dez, não pode vender por dez, nem por onze – tem
que tirar, pelo menos, o seu custo. Grande parte do custo de uma empresa é o
imposto. Hoje, os impostos de uma maneira geral levam 10% a 12% da empresa.
A folha de pagamento leva, mais ou menos, 12% da empresa e outros encargos de
custo fixo e variável levam mais 6%, 7% ou 8%. Nós chegaríamos a um custo de,
aproximadamente, 30%. Os impostos e a corrupção são o câncer do país.
[Celso Sutter]
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Reprodução de reportagem publicada no jornal Lado a Lado, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, em 2001. A matéria tratou
das tendências do consumidor campineiro, dividido entre o comércio tradicional do centro da cidade e as compras nos shoppings

Todos os dias de semana, de segunda a sexta-feira, as lojas abriam às 8 da
manhã e fechavam às 18h. Aos sábados, abriam às 8h e fechavam ao meio-dia.
O comércio era muito centralizado, porque tudo que tinha que se comprar
era no centro da cidade. Hoje, a maioria dos bairros tem vida própria, tem
os seus bancos, seus supermercados, suas casas lotéricas. Enfim, dificilmente
a pessoa se desloca para o centro, a não ser por uma necessidade. Até a década de 1980, não havia shoppings em Campinas. O Iguatemi foi inaugurado
em maio de 1980. Até então, os cinemas eram todos no centro da cidade.
Filmes de grandes bilheterias tinham uma fila imensa na calçada esperando
para comprar o ingresso. “A fila está muito grande, vamos voltar outro dia.”
Hoje isso é coisa inimaginável. Tanto é que os cinemas do centro acabaram.
O perfil do consumidor do centro mudou, o consumidor de antigamente era
diferente. Parece que as pessoas se tratavam melhor antigamente. Hoje falta
um pouquinho de educação.
[Edson Roberto Lunardi]
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Não me lembro exatamente o ano que o Iguatemi foi inaugurado. Mas independente do momento em que foi inaugurado, ou do momento em que os supermercados e hipermercados se expandiram, o comércio mudou muito. Houve uma divisão muito grande de consumidores por poder aquisitivo. O início do Iguatemi, por
exemplo, eles fizeram o lançamento do shopping visando à classe de poder aquisitivo
maior. E foi um grande erro estratégico naquele momento, tanto que o Iguatemi levou algum tempo para se firmar. Hoje a coisa está diferente: o Iguatemi está mais do
que maduro, o Dom Pedro tem um sucesso fantástico, e isso provocou o afastamento
de muitos consumidores do centro da cidade. O centro sofreu durante algum tempo
um problema muito sério de perda de clientes, de deterioração, as administrações
municipais deixaram de ser preocupar com o centro da cidade, de cuidar adequadamente do calçadão, e com isso nós sofremos muito. Apesar de todos os problemas
– mais de um ano de obras, quase que impossibilitando o consumidor de chegar
ao centro da cidade –, apesar da forma como foi feita essa reforma, hoje o centro
recupera parte daquilo que tinha perdido. Felizmente, nós vivemos hoje algumas
circunstâncias interessantes, com o público voltando, o poder aquisitivo melhorando
um pouco com o crescimento do emprego. Queda de juros, ampliação de prazo de
pagamento, tudo isso facilita para que o consumo cresça. Hoje vivemos um momento
muito bom, mas quando os shoppings se implantaram, no momento que os hipermercados se expandiram, nós realmente sofremos bastante.
[Abdo Set El Banate]
Não só em Campinas, como em todas as cidades grandes, há uma separação
entre o comércio mais popular e o comércio para classes mais altas. E o centro
da cidade vira um comércio mais popular, ou o comércio mais específico, como
o que temos. Antigamente, eu passeava pelo centro da cidade e aquelas lojas
chiques eram todas no centro, junto com as lojas populares. Era uma mistura.
Também não existia tanto contraste como hoje, tanta diferenciação. O degrau
era menor. Hoje o degrau é maior e as classes sociais se dividiram dessa forma. As empresas que serviam uma clientela de classes mais altas e não foram
para shoppings começaram a ter dificuldade. Porque as classes mais altas não
freqüentam mais o centro – vão direto para o shopping. As empresas que trabalham com essa clientela e não foram para o shopping, ou para uma área nobre
da cidade que não seja o centro, sentiram e muitas fecharam.
[Gil Chinellato]
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Na boca do caixa
Da caderneta de fiado aos meios eletrônicos de pagamento, passando pelos dribles na
inflação, o comércio adaptou-se rapidamente às imposições dos novos tempos.

As formas de pagamento no comércio se alteraram ao longo da história; na
inflação, era tudo à vista. Houve época em que a inflação chegou perto de 90% ao
mês. O cliente ligava, perguntava um preço por telefone e eu falava: “Até o meiodia o preço é dez cruzados, depois do meio-dia é dez reais e cinqüenta centavos”.
Ele tinha que comprar ao meio-dia e depositar o dinheiro até 1 hora da tarde para
não perder a aplicação daquele dia. Mudava o preço todos os dias, então só existia
venda à vista porque o juro era de 40% ao mês.
[Marcius dos Santos Salve]
Hoje, especialmente nesse segmento em que nós trabalhamos, o grande
meio de pagamento é o cartão de crédito, parcelado. Depois vem o cartão de
débito e, por último, o coitadinho do nosso dinheiro. Saudade do tempo que
se pagava em dinheiro, que se contavam as notas. Era algo gostoso para quem
trabalhou no caixa – contar o dinheirinho e fazer o troco é uma das lembranças
que eu tenho do passado. Eu tenho a mania de
observar como é que a operadora de caixa está
trabalhando, na hora que ela abre a gaveta, se
a gaveta dela está bonitinha, com as notas
todas no jeito, aquela é uma boa caixa.

Antiga caixa registradora da Camp Flores.
Campinas (SP), 2007
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Tem que ter método para o caixa. Hoje é o império do cartão de crédito. O
varejo é o grande financiador do cartão de crédito. No passado, a inadimplência não era na dimensão de hoje. As comunidades eram menores, as pessoas se
conheciam mais. A questão de “eu sou pobre, mas tenho o meu nome limpo”
era muito mais forte, era muito mais marcante. Hoje existem os profissionais
do calote, que se escondem em cima das proteções legais. Do mesmo jeito que
podem existir maus comerciantes, existem os maus clientes, que fazem o uso
indevido das proteções do Código de Defesa do Consumidor.
[Guilherme Campos Junior]
A inadimplência era muito baixa. Havia uma preocupação com o nome, com
o nome da família. Se nós, por alguma razão, ligássemos para uma cliente ameaçando colocar o nome dela na Associação Comercial, aquilo era a maior desgraça
que podia acontecer para ela. Uma das primeiras lojas que
começaram a vender a crédito para empregada doméstica fomos nós. Naquela ocasião, empregada doméstica
não tinha crédito, era difícil elas conseguirem comprar
a crédito. Nós vendíamos sem problema nenhum: a palavra empenhada não precisava ter documento. Há uma
diferença de comportamento, há uma diferença de valor
moral muito grande entre aquilo que se considerava como
importante no nome, na dignidade da pessoa, e o que se
considera importante hoje. A mudança é brutal.
[Abdo Set El Banate]
Meu pai e meu avô só trabalhavam à vista. Quando eu
entrei em definitivo na loja, começamos a parcelar no cheque em duas ou três vezes. Hoje tem o cartão de crédito, e
parcelamos em até seis vezes. Por causa da estabilidade do
país, podemos parcelar em até mais vezes. O cartão, hoje
em dia, é uma facilidade. Antes valia muito a palavra da
pessoa. A cidade era pequena, então você conhecia todo
mundo. Hoje em dia você não conhece ninguém. Todo dia
é um desconhecido com quem eu converso.
[Hans Anton Pavlu Neto]
Reprodução de foto do imigrante Hans Anton Pavlu, que se
tornou comerciante em Campinas
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Passagem de um ciclista colombiano por
Campinas. Parada obrigatória para fotos e
homenagens na tradicional Casa Lunardi.
Campinas (SP), década de 1960

O maior desafio foi o Plano Real, que veio trazer para a empresa brasileira a
verdade. Na época da inflação, a própria inflação absorvia as despesas. Eu facilitava
a venda com acréscimo do preço da inflação. E, depois, não havendo mais inflação,
apareceu a verdade do custo. Desde a implantação do real, eu consegui ter uma
organização. É um outro tipo de economia, e isso exige perfeição. As empresas que
estão vivas hoje, ou elas já estavam preparadas ou estão lutando pela perfeição. Sou
um apaixonado pelo comércio. Quando um funcionário meu fala que vai mudar
de ramo, eu fico triste. O comércio é uma coisa fantástica, que dá abertura para nos
comunicarmos. O dia fica maravilhoso porque é um entra-e-sai, você conversa com
todo mundo, tem relacionamento com o povo. Isso para mim é vida.
[Armando José Precaro]
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Educação para o comércio
A disposição para o trabalho, a história e o estímulo familiar promoveram a revelação de talentos que
adotaram a atividade comercial como projeto de vida.

Com oito ou nove anos eu já ficava no bar e tomava
conta. O comércio, para mim, satisfaz muito, porque nos
desenvolve. Você conversa com um, com outro, é muito sadio. Os meus pais já tinham isso no sangue e estou transmitindo o mesmo para o segundo filho.
[Jorge Francisco Vaz]
Quando somos muito pequenos não pensamos
muito na carreira. Mas eu nasci dentro da floricultura.
Pegamos um carinho muito grande com o comércio
quando é familiar. Mesmo nas férias, embora fizesse
muita molecagem, eu já ficava na floricultura. Sempre
Jorge Francisco Vaz no interior do
Café Regina. Campinas (SP), 2007

tivemos muito contato com os funcionários antigos
que o meu avô tinha. Eu tenho um carinho muito grande quando a coisa vem
de gerações para gerações. Eu sou a terceira geração do fundador. E eu espero
que minhas filhas também continuem isso.
[Ana Lúcia Tilli Erbolato]
Meu pai falava assim, quando eu tinha 13 ou 14 anos: “Está de férias?” “Estou,
pai. Agora vou poder brincar um pouco na rua.” E ele dizia: “Você escolhe, ou a parte da manhã ou a parte da tarde. O dia inteiro em casa você não fica. Metade do dia
você vai brincar e metade do dia você vai trabalhar.” “Mas, pai, os meus amigos...”
“Os seus amigos são seus amigos. Você vai trabalhar comigo.” E eu ia imaginando o
pessoal jogando bola ou fazendo alguma atividade, sem compromisso de horário,
sem nada, e eu preso naquele balcão, atendendo. Eu ia aos bancos, ia para cima e
para baixo aos prédios do Estado para uma série de coisas burocráticas que eu tinha
que fazer. Estou atrás de um balcão desde os 15 anos. Não foi por imposição nem
por comodidade. Aconteceu naturalmente estar presente e acompanhar o dia-a-dia
da loja. E estamos tentando dar continuidade nisso que meu pai deixou.
[Edson Roberto Lunardi]
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Meu pai, ainda menino, com 13 anos, terminou o
período escolar e entrou para trabalhar num armazém de
secos e molhados em Joaquim Egídio. Depois de casado,
ele fez a independência financeira dele e iniciou uma
pequena transportadora; depois, teve um carro de praça;
e em 1951 comprou um prédio comercial em Sousas e
instalou um armazém. Vendia armarinho, vendia tecido,
vendia material de construção, uma parte de hidráulica,
elétrica, tinta, cimento e cal. E eu convivi no armazém
desde a idade de sete anos, quando nós fomos morar no
prédio do armazém. Cresci dentro do armazém.
[Armando José Precaro]

Armando José Precaro diante de sua
loja de materiais para construção.
Campinas (SP), 2007

Comecei com 12 anos: nas férias, em vez de ficar em casa, eu ia para o
restaurante com meu pai. E depois, quando terminei o colegial, fiz faculdade trabalhando no restaurante. Comecei no balcão, trabalhei como empilhador de caixas, guardando vasilhames vazios, trabalhei de ajudante de
cozinha descascando batata e limpando legumes, trabalhei como ajudante
de garçom, trabalhei no caixa, no escritório, em todas as áreas. Cheguei a
fazer faxina, quando foi preciso.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]
Desde os 11 anos comecei a
trabalhar em um bazar na rua da
minha casa. Vendia linha, botãozinho, aviamentos. Fiquei uns três
meses trabalhando ali, completei
12 anos, já me senti independente
e quis trabalhar na cidade. Lembro
que a minha mãe me levou para a
cidade – ela me levava e buscava –,
e comecei a trabalhar numa loja de
calçados. Eu ganhava mais do que
as minhas amigas!
[Sonia Bezerra Pereira]

Antonio Augusto Mendes de
Oliveira, que aprendeu a trabalhar
em restaurante durante suas férias
escolares. Campinas (SP), 2007
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Ana Paula Caldas Spina e o gosto
pelo comércio: o segredo é a boa
administração. Campinas (SP), 2007

Não acho que eu tinha uma inclinação para o comércio desde criança, não. Aprendi
porque tive que aprender e, depois, o comércio tem um gosto muito bom – e eu peguei
esse gosto. Eu fazia faculdade, mas pensava na loja sempre. Até hoje eu durmo e acordo
pensando nisso. Meu pai também era assim, sempre foi uma pessoa muito organizada e
a administração é o segredo do bom comércio, mais do que uma boa venda. Ele sempre
teve essa qualidade e, por isso, se deu muito bem no comércio.
[Ana Paula Caldas Spina]
Senti inclinação para o comércio desde criança, [sempre] tive facilidade em
matemática. Lembro de meus tios me colocarem no balcão do bar para fazer contas
de cabeça. Eu não estava na escola ainda, não sabia nem ler nem escrever, mas fazia
contas mentalmente e conseguia responder. Isso depois me deu uma facilidade no
comércio. Com 12 anos eu gostava de comerciar, pegava o carrinho de rolimã e
vendia para o amigo, trocava por outra coisa, fabricava pipa para vender. Meu avô
tinha sítio, criava frango para comer, e eu via os ovos e pedia para o meu pai trazer
para eu vender. Eu gostava de comércio, gostava de vender, de ver as pessoas felizes
e poder fazer alguma coisa que as satisfizesse. No comércio você tem que ter duas
orelhas e uma boca, porque é ouvindo que se vende, observando e satisfazendo a
vontade das pessoas, descobrindo o que elas querem.
[Marcius dos Santos Salve]
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Eu comecei com 11, 12 anos mais ou menos. Nessa época, nós já tínhamos
mudado para Votuporanga, uma cidade próxima de Fernandópolis. Meu pai já era
do comércio e tínhamos uma pensão para pouso de tropeiros. E tínhamos um
açougue e um bar, que na época dava as refeições para o pessoal. Comecei a trabalhar ali. Na época, os boiadeiros vinham tocando mil, 2 mil bois, e os embarcavam
nos trens para a capital. Eram 15 tocadores de boi para mil cabeças de gado. Os
ponteiros iam na frente, no meio os batedores e, para não deixar [alguma cabeça
de gado] escapar, vinham os da culatra. Com 11 anos eu já estava trabalhando na
baiúca, servindo. Tínhamos uma noção do comércio, de comprar e de vender –
estava no sangue. Baiúca é um boliche, um boteco, um bar, um ponto-de-venda
de secos e molhados, um miniarmazém. A ocupação era ajudar minha mãe na
preparação dos alimentos, servir as mesas e abastecer a geladeira. Naquela época,
a geladeira era a querosene. Comecei a ganhar uns trocadinhos.
[Hamilton Luiz Lima]

Marcius dos Santos Salve, de jaleco, sabia fazer contas antes de aprender a ler e a escrever.
Campinas (SP), 2007
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Eu fui contratado como se fosse um office-boy, mas fazia limpeza da
loja, limpava vidro, varria, encerava, ia entregar óculos, fazia despacho
no correio. Naquele tempo tinha bastante despacho, porque eram poucas as óticas e o pedido, geralmente, vinha de muita gente de fora. E nas
horas vagas eu ia aprendendo a montagem, consertava óculos, gostava
do serviço. Depois eu fui para o laboratório aprender a fazer lentes. E,
na minha ótica, eu já parti para o balcão, porque tem que vender. Na
hora em que eu pego uma receita de óculos na mão, já sei como vão
ficar os óculos pronto no rosto da pessoa. Os anos que nos ensinam.
Sempre falo para os meus filhos: “Quando fizer, faça bem-feito para
não fazer duas vezes”.
[Valdir Rodrigues dos Santos]

Comecei a trabalhar numa farmácia com 14 anos. Na parte da manhã, estudava no ginásio e, na parte da tarde, trabalhava na farmácia.
Havia duas ou três farmácias na cidade, e essa era a mais importante,
a maior, a mais completa. Naquele tempo, era tudo aviado na própria
farmácia. Minha função era varrer, limpar, espanar e lavar vidro.
Valdir Rodrigues dos Santos:
fazer bem-feito para não fazer duas vezes.
Campinas (SP), 2007

[Antonio Augusto Gomes dos Santos]

Comecei a trabalhar por orgulho próprio. Meu pai era comerciante e
tinha poder aquisitivo razoável para a época. Eu me sentia envergonhado
de pedir dinheiro para cortar cabelo, para comprar um sapato. Um dia,
com oito anos de idade, saí na Barão de Jaguará onde existia um jornal que
chamava A Defesa. “Vocês estão precisando de empregado?” “Estamos precisando. Você tem bicicleta?” “Tenho!” “Precisamos de menino para fazer
entrega de jornal.” “Então eu vou entregar jornal!” Levantava às 3 horas da
manhã – naquele tempo Campinas não tinha perigo – pegava o jornal e fazia entrega no Cambuí inteirinho. Acabava às 11 horas, ia para casa, tomava
um banho e ia para a escola. Comecei assim.
[Edvaldo Martins Felipe]
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Sua majestade, o cliente
A satisfação do cliente é ponto decisivo para uma relação comercial duradoura. Quem gosta de estar do
lado de dentro do balcão sabe muito bem como fazer isso.

A minha clientela veio do armazém, que foi o patrono da loja. Nós mantemos até hoje a caderneta: o cliente faz a compra e depois paga. Não é um tipo
de loja onde não se conhece o cliente. Nós os conhecemos desde os avós, os
bisavós. Também aqueles que chegam nós nos identificamos com eles, criamos uma proximidade com o cliente. Isso diferencia a minha loja das outras.
Nós temos mais proximidade com eles.
[Armando José Precaro]

Para você ser vendedora, trabalhar no comércio, tem que ser meio psicóloga, meio analista, porque tem que analisar cada pessoa. Se uma pessoa é
simples e vem falar com você com simplicidade, você sorri muito mais, faz
brincadeiras para se entrosar com ela. Se a pessoa é uma pessoa mais fina, fala
mais baixo, é uma pessoa mais reservada, você também vai fazer o mesmo –
sempre se adaptando ao clima, à pessoa, ao ambiente.
[Sonia Bezerra Pereira]

Antonio Augusto Gomes dos Santos, que em seu primeiro emprego trabalhou numa farmácia.
Campinas (SP), 2007

131

Sesc Campinas_parte2.indd 131

20.02.09 10:14:03

A loja era do meu avô. Depois ficou para o meu pai, depois para mim.
Está lá desde 1925, no mesmo lugar. O comércio é o bom atendimento, a
amizade. Você vai comprar e eu tenho que lhe transmitir uma amizade, uma
coisa boa; eu tenho que conversar, dialogar, saber o que você quer, se você
está com problema em casa, com pulgão na planta ou isso ou aquilo. Eu tenho
que passar confiança e um bom atendimento. Hoje tem um problema grave e
geral no comércio: há produtos de vários preços e várias qualidades, e você
tem que saber vender aquilo que o cliente está precisando. Eu vou passar a
confiança de que aquilo que você vai comprar vai dar resultado, e amanhã
você vai lembrar de mim.
[Edvaldo Martins Felipe]

Amizade e bom atendimento na loja de Edvaldo Martins Felipe, que funciona no mesmo local desde 1925.
Campinas (SP), 1975
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Gerações no comércio: há décadas a família de Fernando Selmi dedica-se à fabricação de massas.
Campinas (SP), 2007

Nós temos muitos clientes antigos. Tem gente de 70, 80 anos, que eram
amigos do meu pai e hoje são meus amigos. Convivi com o meu pai desde que
ele me pegava na mão e conheci todo esse pessoal que continua comprando
lá. Temos um cliente que deve ter uns 80 anos. Eu faço um tipo de macarrão
espaguete há 56 anos, no sábado, às 9 horas da manhã. Isso o meu pai fazia
e passou para os funcionários. Esse senhor vai lá todo sábado, às 9 horas, e o
primeiro corte tem que ser dele. Às vezes ele atrasa e ficamos esperando ele
chegar para fazer a massa dele. Isso é um exemplo do atendimento.
[Fernando Selmi]
Não é fácil. Você tem que estar bem atenta. A pessoa pode vir na sua floricultura tanto muito alegre quanto muito triste. Eu tive clientes de chorar
copiosamente no meu balcão, e você tem que estar preparado para isso. Ou
na perda de um ente querido, ou numa briga, você tem que estar preparada
psicologicamente para enfrentar essas situações, e não é fácil. Mas é muito
engraçado também: é engraçado quando, no Dia dos Namorados, as pessoas
vêm para presentear duas ou três namoradas. Nós temos que ser éticos, mas
nos divertimos com essas histórias.
[Ana Lúcia Tilli Erbolato]
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Hora do almoço no Éden Bar, restaurante de Antonio Augusto Mendes de Oliveira

Tenho clientes que almoçam de segunda a sexta porque estão a trabalho,
e no fim de semana vêm com a família. Tenho clientes que são nossos há 40
anos, e eram clientes antes de meu pai comprar o restaurante. Existe uma fidelidade, sim; a clientela fiel existe ainda. Meu pai comentava outro dia sobre
um cliente que disse assim: “Olha só, quando eu o trazia aqui eu o trazia pela
mão; agora eu estou trazendo a neta pela mão”. São mais de 40 anos que essa
pessoa freqüenta; ele levou o filho, o filho casou, o filho teve filhos e ele está
vindo com a neta.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]

Existem dois tipos de relacionamento na farmácia: o relacionamento moderno,
que é esse tal de auto-serviço, e o relacionamento antigo, em que você chega e pede
uma informação. Você ter o contato direto com o cliente para informá-lo, orientá-lo
– esse é um trabalho de qualidade. O trabalho de atendimento direto ao cliente, que
hoje se faz por telefone, nós fazemos no dia-a-dia do balcão e é muito importante.
Por quê? Porque você consegue entender o cliente, consegue conversar e trocar informações com ele. No auto-serviço, não: a pessoa chega, pega uma caixinha, passa
no caixa e vai embora. Nós temos clientes desde o avô, depois o filho, depois o neto,
agora o neto casou e tem filho. A fidelidade é uma coisa que a concorrência e o próprio sistema tentam tirar, mas há certas coisas que ficam, que são importantes. Você
viveu, teve experiência e gostou? É bom? Então, você passa para os outros.
[Celso Sutter]
Celso Sutter: bom atendimento
aos clientes de sua farmácia
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Hans Anton Pavlu Neto, é a terceira geração da família dedicada ao comércio.

Hoje em dia o público quer preço. Quanto mais barato, melhor. Antigamente,
eu acho que não ligavam tanto para isso. Se bem que para nós é difícil falar, porque
quem conhece a minha loja já sabe como trabalhamos. Não somos os mais baratos,
mas temos a melhor qualidade. Nós fazemos tudo muito bem acabado, o cliente
não reclama. E existe muita fidelidade da clientela. Quem já foi meu cliente um dia,
com certeza vai voltar. O atendimento é pessoal, não é uma coisa fria.
[Hans Anton Pavlu Neto]

O cliente hoje é muito infiel. Ele compra enquanto você conseguir oferecer
produtos e serviços que agradem a ele. Como hoje a concorrência é muito forte,
e como as empresas têm tanto produtos como serviços muito parecidos, a fidelidade do cliente torna-se muito tênue, muito
difícil de ser mantida. Coisa que no passado
não acontecia. Dona Maria comprava com Seu
Elias, ela não trocava de estabelecimento em
hipótese alguma: ia comprar com Seu Elias e
ponto final. Hoje é completamente diferente.
O lado positivo é que todos nós temos que
estar a cada dia nos aperfeiçoando mais – melhorando o serviço, melhorando o produto
e oferecendo um produto diferenciado para
conseguir ter a fidelidade desse consumidor.
Abdo Set El Banate: melhorar sempre
é a melhor maneira de enfrentar a
concorrência. Campinas (SP), 2007

[Abdo Set El Banate]
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Uma pessoa que está entrando pela primeira vez na sua empresa é um estranho, e ele sente
que você também é um estranho. Então você deve
procurar ter uma atitude um pouco mais próxima dele. Se ele falar alto, vou falar um pouquinho
mais alto, se ele falar mais baixo, vou falar mais
baixo. Eu observo o jeito dele entrar na loja, vou
Marcius dos Santos Salve na sua
loja de uniformes profissionais.
Campinas (SP), 2007

me aproximando e não tem muita técnica, é mesmo sensibilidade – sensibilidade de como abordar a pessoa. Um olhar abre um
possível sorriso, ou o rosto mais sério – é aí que você vê como abordar. Não gosto
de usar o “pois não” porque já começa com uma palavra negativa, que é o “não”.
“Bom dia” e “boa tarde” são mais interessantes. O relacionamento nas vendas é a
parte que eu mais gosto. Gosto de atender clientes e faço isso até hoje.
[Marcius dos Santos Salve]

Cada setor tem uma recomendação: no açougue é fazer como o cliente quer.
Se ele quer a carne mais fina, ele tem o direito de escolher; se ele quer que tire
uma gordura da carne, então tira. Ele é o cliente e precisa ser atendido do jeito
que ele quer. A padaria é um detalhe, tem que estar sempre atento: a gente vai assando o pão, coloca ali direitinho, mas sempre acaba. “Dona, já está saindo o pão
quentinho, a senhora quer?” A mercearia é diferente: você entra na loja e às vezes
encontra dificuldade para achar uma mercadoria; vai até o repositor e o repositor
não pode apontar o dedo e dizer “está lá”: ele tem que acompanhar o cliente, ir ao
setor e mostrar a mercadoria. E o hortifrúti
é outro treinamento: é estar atento se a mercadoria está boa, se está fresquinha. Às vezes,
o cliente tem dificuldade para escolher uma
fruta, ele não sabe o nome, não vê direito o
preço. Tem que estar atento para falar com
o cliente. E o caixa é onde o cliente acaba
ficando mais nervoso, agitado – então, estão
sempre ali, auxiliando e atendendo. Nós lidamos com o ser humano.
[Angelina Aparecida Galassi]
Angelina Aparecida Galassi: recomendações específicas para cada
setor do supermercado. Campinas (SP), 2007
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Existe fidelidade dos clientes, a fidelidade é impressionante. Outro dia
um casal se hospedou e quis um determinado apartamento. Eles estavam comemorando 35 anos de casados e passaram a lua-de-mel no hotel. Eles não
esqueceram o hotel e voltaram depois de anos. O usuário de hotel é muito fiel
mesmo: se agrada, ele volta.
[Paulo Eduardo Pessagno]

É comum o cliente falar: “Eu sou cliente aqui há tantos anos, eu conheci o seu pai, eu comprava aqui”. Ou, então, o filho diz: “O meu pai
comprava aqui”. Meu pai sempre dizia: “O vender não é tão difícil, o importante é o pós-venda, é você dar

Paulo Eduardo Pessagno, para quem o
segredo do comércio é trabalhar, renovar,
melhorar e persistir. Campinas (SP), 2007

o suporte ao cliente, dar assistência quando ele precisar”. Às vezes,
ele comprou uma geladeira e deu
problema: “Olha, a nota fiscal está
aqui, vai numa assistência técnica
e manda consertar”. Não é assim.
Tem que dar uma geladeira nova
para o cliente e a loja tem que fazer
qualquer coisa com aquela geladeira – mandar consertar ou devolver
para fábrica. Não pode dar trabalho
ao cliente. Eu tenho que resolver o
problema dele. É uma política que
eu procuro ter porque é uma forma
de passar confiança ao cliente.
Edson Roberto Lunardi, que aprendeu com o pai
que vender não é tão difícil, o importante é o
pós-venda. Campinas (SP), 2007

[Edson Roberto Lunardi]

Em geral os clientes são fiéis. Desde que você os atenda e crie um relacionamento bom, eles vão com você até o fim. Mas você também tem que antever o que o cliente está precisando, tentar ajudá-lo a fazer a coisa da melhor
maneira, não o deixar na mão.
[Gerson Luiz Spiandorelli]
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José Reinaldo Pontes: evitar os caminhos comuns e desbravar novos horizontes.
Campinas (SP), 2007

O atendimento aos clientes é feito em primeiro lugar no balcão. A pessoa
que chega pede o livro – quando não tem, oferecemos a possibilidade da
encomenda. Pela maneira que entra numa livraria, os funcionários já sabem
se é uma pessoa que precisa ou não ser atendida. Há pessoas que são autosuficientes – ela vai ao setor dela, pega o livro e vai ao caixa. As pessoas dependentes procuram um funcionário logo na entrada da loja, apresentam o
seu papelzinho da escola ou recorte do jornal, o funcionário faz a pesquisa
no computador e verifica a existência física do livro para entregar para o pagamento no caixa ou para efetuar a encomenda.
[José Reinaldo Pontes]

Na loja você me vê no balcão o tempo inteirinho, atendendo. Eu não fico na
administração, não. Se você não se relaciona com as pessoas, não passa aquilo
que você sabe para elas, então não tem por que continuar trabalhando.
[Maria Marilene Rogante]
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[O notebook] é um produto que requer um pouco mais de cuidado, tanto
de quem compra quanto de quem vende. A pessoa vai querer um bom atendimento, espera de você um bom produto, espera objetividade. São produtos
diferentes e o público também é diferente, mas a forma de lidar com esse
público, não. Você tem que conhecer bem o produto, tem que identificar a
necessidade do seu cliente e passar [informações] para ele da forma mais clara possível. É claro que, se você está falando com um analista de sistemas, os
termos que você vai usar são outros; se está falando com a mãe de um adolescente, a linguagem é outra. Mas é importante nos dois casos você esclarecer as
dúvidas desse cliente e alguma coisa que ele talvez não tenha perguntado.
[Carla de Cássia Vilela Leite]

Aprendemos a dar às pessoas um bom tratamento. Ter sempre um bom relacionamento com o cliente, tentando lhe dar sempre o melhor e fazer com que se
sinta à vontade. O consumidor transforma o comércio porque ele motiva, multiplica, faz evoluir, faz a receita aumentar. Eu prezo essa relação olho a olho com o
cliente. Digo sempre para os meus colaboradores: “Cada cidadão que chega aqui
é o nosso patrão. Nós devemos respeito a ele e um tratamento especial”.
[Hamilton Luiz Lima]

Maria Marilene Rogante, à esquerda, em sua loja de artigos hospitalares: o gosto pelo balcão.
À direita, Carla de Cássia Vilela Leite: clientes esperam objetividade, bom atendimento e bons produtos. Campinas (SP), 2007
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Hoje o consumidor tem muitos direitos e a toda hora você tem de estar se
adequando àquilo que a sociedade coloca como condição para trabalhar neste
ramo. Eu gosto e procuro me enquadrar
no perfil. Não sou uma loja que vende
muitos carros durante o mês, a minha
loja é pequena, mas eu estou lá no mesmo lugar há 20 anos. Uma época eu usei
o lema: “Fazendo negócios e amigos”.
Um cliente que compra o meu carro um
dia sempre volta.
[Geraldo Aparecido Rossi]
Geraldo Aparecido Rossi: fazer negócios para
fazer amigos. Campinas (SP), 2007

Antigamente eu atendia mais a roqueiros, aquelas pessoas mais rebeldes. Agora,
são as classes média e alta que fazem tatuagem. O perfil das pessoas é bem normal
e tem gente mais velha fazendo tatuagem – antes eram só os mais jovens.
[Jair Pereira de Barros]

Jair Pereira de Barros: tatuagem não tem idade.
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À esquerda, William Graça Filho: no comércio, é preciso gostar das pessoas. À direita, América Suárez de Oliveira: trabalho,
trabalho e muito trabalho. Campinas (SP), 2007.

Os segredos do balcão
As relações humanas dão o tom das práticas comerciais. As vivências dos comerciantes de Campinas
ajudam a decifrar a receita do sucesso empresarial.

Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem outra, muito trabalho. Vale a pena.
Muita dedicação e se empenhar muito naquilo que faz.
[América Suárez de Oliveira]
A primeira coisa é gostar realmente do que faz, acompanhar as mudanças,
as tendências, sempre acreditando no que faz. Este é o feeling de cada um, o
que cada um sente para pôr no seu próprio comércio, no seu empreendimento. E gostar de pessoas. Neste ramo, tem que gostar de pessoas.
[William Graça Filho]
Trabalho, dedicação e perseverança, não se abater com os momentos difíceis.
Tem que aprender a ter paciência, a entender. Uma coisa que aprendi com o
comércio foi amar o centro da cidade. O centro da cidade é maravilhoso, tem
tudo, você não precisa sair dali. Vou até o shopping por causa do cinema. Só.
[Antonio Augusto Mendes de Oliveira]
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Armando José Precaro: no comércio é
preciso atender bem sempre.
Campinas (SP), 2007

Primeiro, é ter um projeto de trabalho, um projeto de vida determinado. E
acreditar que você vai vencer, não importa quais sejam os empecilhos. Precisa de
muita força de vontade, dedicação, trabalho e, acima de tudo, acreditar. Com o
comércio nós aprendemos de tudo, são lições de vida. Você tem que ter muita
paciência e muita cautela em tudo que for fazer, muito equilíbrio. E as lições nós
aprendemos no dia-a-dia: o comércio é uma grande escola e cada dia é uma aula.
Ao longo desse tempo todo, eu convivi com milhares e milhares de aulas.
[Celso Sutter]

Na minha loja sempre procurei crescer com solidez, não arriscando nem
contando com o sucesso antes de acontecer. A loja começou bem pequena e eu
investia de acordo com a necessidade, de acordo com o rendimento do próprio
capital, sem usar um capital de terceiros. Eu me sinto realizado por estar todo
esse tempo no mercado, ainda com esperança de ir mais para a frente.
[Armando José Precaro]

Tem que atender bem todo mundo, não importa quem seja a pessoa. Não
pode fazer um pré-conceito da pessoa antes de atendê-la. E muito se deve
também à qualidade e à honestidade, de não querer enganar ninguém e trabalhar sempre de forma honesta.
[Hans Anton Pavlu Neto]
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Segredo do sucesso? Trabalho, dedicação e amor. Se não tiver paz, amor no
coração e fé em Deus, nada vai para a frente.
[Angelina Aparecida Galassi]
Garra, persistência e humildade acima de tudo. Sempre muita humildade e
muita garra. E enxergar sempre além, algo novo, o que está por vir.
[Natasha Gomes de Faria]
As empresas nascem, crescem e morrem, como tudo. O desafio é não permitir que ela morra, e continue. 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]

À esquerda, Natasha Gomes de Faria: olhar adiante e estar preparado para o novo.
À direita, Paulo Eduardo Pessagno: o reconhecimento vem por conta do esforço e da dedicação ao negócio. Campinas (SP), 2007
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Em primeiro lugar a honestidade; depois, preço e pontualidade. Lógico
que atrás disso vem um bom atendimento, ser humilde no comércio, nunca
falar mais que o cliente. Tem que saber primeiro o que ele quer para depois
demonstrar o que tem. E nunca querer enganar o cliente: pessoa que engana
o cliente não vai para frente, nunca.
[Valdir Rodrigues dos Santos]

Há coisas primordiais no comércio: honestidade, sinceridade e caráter.
Valdir Rodrigues dos Santos conta que o
segredo do comércio é nunca falar mais do
que o cliente. Campinas (SP), 2007

Anda direito na vida que você vai ter as coisas boas. Se ficar achando que os
outros são bobos, e que você é o sabido, não irá a lugar nenhum.
[Edvaldo Martins Felipe]

Eu consigo sobreviver do meu trabalho, Campinas me deu isso. Deixei de
ser empregado e passei a ser o meu patrão. Aprendi a não desistir, a não desanimar: fechou uma porta, procure outra.
[Geraldo Aparecido Rossi]

Perseverança e trabalho duro. Eu trabalho normalmente 14 horas por dia,
das sete da manhã às oito, nove da noite.
[Vera Lucia Ruzene Rodrigues]

Meu pai nunca foi atrás de saber o que os
outros estavam fazendo. Sempre manteve o preço dele e a qualidade. Nosso diferencial é entregar o material para o cliente sem cobrar nada
– entregar e instalar. Tentamos nos diferenciar
nesse ponto para poder continuar, é essa a nossa
propaganda. [O segredo] é agradar o cliente, fazer o máximo para o cliente sair sempre feliz. É
o jeito que eu aprendi com meu pai.
[Luis Gustavo Rodriguez]
Edvaldo Martins Felipe: honestidade,
sinceridade e caráter são primordiais no
comércio. Campinas (SP), 2007
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Vera Lucia Ruzene Rodrigues, à esquerda, com disposição para longas jornadas diárias de trabalho.
À direita, Luis Gustavo Rodriguez, que ensina: a melhor propaganda é o bom atendimento. Campinas (SP), 2007

Lições do trabalho
A experiência acumulada na atividade comercial é fator decisivo para a aplicação de ensinamentos que
acabam servindo para a vida toda.

Tudo o que for fazer, que faça bem-feito. Se fizer bem-feito e tiver empenho, vai dar certo. Uma dona-de-casa que nunca teve nada, de repente teve
que pensar em administração, em estoque, em funcionários. Este foi o desafio
maior: conseguir administrar minha falta de preparo. Mas foi muito gostoso,
gostei muito de trabalhar com público. Para cada duas freguesas chatas, eu
tinha 30, 40 excelentes. Ter muita paciência, ser simpático, explicar bem as
coisas para não haver dúvidas.
[América Suárez de Oliveira]
O que o meu comércio trouxe para mim? O comércio trouxe a minha vida.
[Fernando Selmi]
As crises estão sempre aí. Você não tem que se impressionar: tem que acreditar,
trabalhar e não gastar tudo o que ganha. E guardar uma parte do que ganha.
[Oswaldo Baldoni]
Mais do que vender bem é saber administrar. E ser ético. A paixão nos faz
insistir mesmo quando está difícil. Sem isso, na primeira dificuldade, como
nas muitas de todos os dias, eu desistiria.
[Ana Paula Caldas Spina]
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José Reinaldo Pontes no estande do Brasil na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, realizada em 1988. Buenos Aires, Argentina, 1998

Perseverança, luta. Não pode deixar a peteca cair, tem que continuar sempre batalhando e criando. Criar e procurar sempre sair do caminho comum e
desbravar novos horizontes. Essa é a lição que fica e nós continuaremos nos
pautando por ela.
[José Reinaldo Pontes]
Eu aprendi no comércio porque você convive com muitas pessoas de todos os
gostos, memórias diferentes, tipos diferentes. É muito gostoso a cada dia você conhecer uma pessoa nova – isso é uma das coisas que eu mais gosto no comércio.
E o comércio dá essa oportunidade para quem gosta de falar e conhecer pessoas.
[Sonia Bezerra Pereira]
Não existe segredo. Existe, sim, muito trabalho e uma dedicação grande.
Aprende-se muito. Lições de vida nós temos todos os dias em qualquer profissão, desde que estejamos abertos para aprender. Eu apanhei muito, mas
também cresci muito. É nesses momentos que você pára realmente para pensar, para avaliar, para dar um salto e mudar alguma coisa. O comércio não é
fácil, e isso serve de desafio, um desafio muito gostoso.
[Abdo Set El Banate]
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O comércio me trouxe uma responsabilidade a mais, trouxe o aprendizado. Existem muitas diferenças entre um comércio e outro, mas a forma de
atendimento é sempre a mesma, sempre com um mesmo objetivo. Minha
preocupação é atender o cliente de forma que ele possa voltar. E outra: mais
experiência de vida, a experiência que tem nos proporcionado o convívio
com as pessoas. É muita gente! A gente conversa e aprende muita coisa.
[Anésio Cardoso Celestino]

Tem que trabalhar muito para crescer na vida, porque se crescer sem trabalhar
não vai valer a pena, não terá valor. Nesses anos eu vi gente ficar muito rica e
depois perder tudo porque veio fácil, de maneira desonesta, e todo mundo tem
que trabalhar dando alguma coisa para a sociedade. Tem que pagar imposto, tem
que ser correto com você, com os seus dependentes e com os seus funcionários.
Para mim, viver é isso: tem que deixar coisas boas para os outros.
[René Wrany]
Tudo o que aprendi de certo foi com meu pai; se tem alguma coisa errada, eu aprendi com outro. Ele ensinava. Quando entrei, eu era solteiro e ele
falou: “Aqui está cheio de moça, e moça bonita. Você não se intrometa: faça
de conta que todas são parentes”. Ele não tinha um palavreado muito bonito,
mas ele falava: “Não pode perder a calma com freguês ou com empregado,
tem que tratar todos muito bem”.
[Sérgio Cury Zakia]
Aprendemos todos os dias. Uma das lições a aprender no comércio é ouvir,
ouvir muito o que as pessoas querem, o que estão buscando, quais os anseios
dos clientes e dos funcionários. Quando se ouve, se aprende. No comércio
você precisa ter jogo de cintura, tem que aprender a lidar com o imprevisto, lidar com o cliente, com o fornecedor. Tudo isso são coisas que você vai
aprendendo e tirando lições.
[Vera Lucia Ruzene Rodrigues]
Para mim, a maior lição é você sempre poder melhorar.
[Carla de Cássia Vilela Leite]
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Contadores de história e
tempos urbanos
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Abdo Set El Banate

Alexandre Andrade Rodrigues

Alfredo Vieira Alves Filho

Nasceu em Campinas (SP), em 4 de
julho de 1941. Seus pais, Elias Abdala
Set El Banate e Mari El Banate imigraram da Síria para o Brasil, na década
de 1920. Trabalha no comércio desde
jovem, ajudando seu pai na loja de
roupas Casa para Todos, que depois
de um incêndio passou a se chamar
Esquina Magazine. É casado, tem duas
filhas e três netos.

Nasceu na cidade de Bauru (SP),

É natural de Campinas (SP), nascido em

em 27 de novembro de 1970, filho

2 de fevereiro de 1946. É casado e pai

de Wagner Rodrigues e Ana Amélia

de duas filhas. Seu avô Manuel Vieira

Andrade Rodrigues. Seu avô paterno

Alves era dono de uma transportadora

era alfaiate e o materno, empreiteiro.

que possuía carroções movimentados

A família mudou-se para Campinas em

por tropas de burros. Seu pai, Alfredo

1972, quando seu pai foi trabalhar na

Vieira Alves, assumiu o negócio no iní-

General Electric. Aos 12 anos de ida-

cio da motorização dos veículos. Desde

de, passou a trabalhar com o pai num

1998 a Transportadora Vieira Filho está

minimercado adquirido pela família.

sob sua responsabilidade.

Hoje é um dos sócios-proprietários do
Delta Blues Bar.

Caminhos do sertão
1707–1726
A existência de antigas trilhas indígenas
traçará, para o sertanista, um incipiente
sistema de viação. Os antigos caminhos
do sertão serão essenciais para as futuras
rotas em direção ao interior. Dentre eles,
destacou-se, a partir de 1726, o que viria
a ser a “estrada geral dos goiases”, conhecida como Caminho de Goiases.

1722
Em carta ao padre Diogo Soares, redigida na Passagem das Congonhas, em Minas
Gerais, com data de 25 de agosto de 1734,
o alferes José Peixoto da Silva Braga rememora o roteiro seguido 12 anos antes com
a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva,
o Anhangüera. Registra que o bandeirante
saíra da Vila de Piratininga com uma tropa
de 152 homens armados, acompanhados de
dois religiosos bentos e providos de 39 cavalos. “Passado o Rio Tietê, fomos pousar neste
dia junto ao mato do Jundiaí, quatro léguas
distante da cidade de São Paulo; na manhã

seguinte, entramos no mato e gastamos nele
quatro dias. Saídos do mato, passamos o Rio
Mogi, que é rio de canoa, e muito peixe tem,
e dá mostras de ouro, mas com pouca conta;
aqui falhamos um dia e, no seguinte, marchando sempre ao norte, demos com um rio
também de canoa, e nele pousamos esta noite.
É o caminho todo campo com alguns capões
de matos, bons pastos e bastantes aguadas. No
dia seguinte passamos o rio em um vão com
água pelo peito, e fomos pousar no meio do
campo à distância de três para quatro léguas; é
todo bom caminho, bons pastos e muita caça,
e tem alguns córregos com bastante peixe.”

1732
Concessão da primeira sesmaria na região
onde hoje está Campinas, a Antônio Maria
de Abreu e seu cunhado, João Bueno da Silva.
No centro da área estaria localizado o Pouso
das Campinas Velhas.

dos cursos d’água que serpenteavam a trilha aberta por Bartolomeu Bueno da Silva, o
Anhangüera, entre as vilas de Jundiaí e Mogi
Mirim, para o Caminho de Goiases.

1766
O governador da Capitania de São Paulo,
Morgado de Mateus, tenta implantar uma
política de fundação de vilas e freguesias.
Estava preocupado com o nomadismo e a
dispersão da população.

1767
Censo populacional realizado nesse ano constata a existência de 185 habitantes na sesmaria
de Antônio Maria de Abreu – todos vivendo
das lavouras ou na condução de tropas de
muares. O ponto de referência das roças era
a “paragem das campinas” ou Pouso dos Três
Campinhos, nomes pelos quais se distinguiam
aqueles pontos da estrada para Goiás.

1739
Os primeiros pólos de povoamento da futura metrópole surgem nos “campinhos coloniais”, aberturas na densa mata – daí o nome
Campinas do Mato Grosso –, às margens
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BIOGRAFIAS

Alpheu Gofredo Barbosa

Altamiro de Freitas

América Suárez de Oliveira

Nasceu em São João da Boa Vista (SP)
no dia 30 de junho de 1931. Migrou
para Campinas em 1953, onde começou a trabalhar como barbeiro. Está
há 41 anos no Salão Astúrias, um dos
mais tradicionais da cidade. É casado e
pai de três filhos.

Nasceu no dia 25 de maio de 1951, em

Nasceu em São Paulo (SP), em 1946.

Tupã (SP), filho de Antônio Ermógenes

Ela conta que seu avô veio da Espanha

de Freitas e Ana Maria de Jesus Freitas.

para o Brasil, contratado para construir

Sua família veio de Minas Gerais, onde

estradas de ferro em São Paulo. Seu pai,

trabalhava na lavoura. Iniciou sua vida

José Suárez Blanco, também natural da

profissional no comércio e aprendeu

Espanha, abriu, em Campinas, um ar-

o ofício de sapateiro por influência da

mazém de secos e molhados. América

mãe. Em 1994, abriu sua própria sapa-

casou-se em 1962 e teve cinco filhos.

taria. Atua nesse mercado há 44 anos.

Com a doença do marido, resolveu fazer doces para complementar a renda
familiar. Empreendedora, inaugurou,
em 1995, a doceria Dane-se a Dieta!

1768

1773

1797

Início do povoamento de Indaiatuba. O arraial
aparece como Indayatiba nos registros do censo
desse ano, com uma pequena população, que
vivia principalmente das roças de milho e feijão. Conta-se que José da Costa encontrou uma
velha imagem de Nossa Senhora da Candelária
próximo à foz do Ribeirão Votura e, em seu
louvor, ergueu uma capela onde os moradores
se reuniam para rezar. O povoado se desenvolveu ao redor da capela e recebeu o nome de
Nossa Senhora da Candelária de Indaiatuba,
um dos bairros rurais da Vila de Itu, ponto de
passagem de tropas nos caminhos para o Sul e
para as minas de Cuiabá e de Goiás.

Concedida autorização para a construção de
uma igreja matriz no bairro das Campinas do
Mato Grosso de Jundiaí. Embora o pequeno
conglomerado urbano continuasse dependente
politicamente de Jundiaí, a edificação da matriz
significou sua emancipação religiosa.

Campinas é elevada à categoria de vila por meio
de portaria assinada em 4 de novembro pelo
Capitão General Antônio Manuel de Melo Castro
e Mendonça, endossada por ordem régia expedida em 16 de novembro. A denominação da localidade é alterada para Vila de São Carlos, agora
gozando de autonomia em relação a Jundiaí.

1771
Documentos fazem referência a concessões de
sesmarias e a possuidores de glebas de terras
na paragem de Salto Grande, região onde hoje
está Nova Odessa. Uma sesmaria abrangia
áreas de grandes proporções e era geralmente concedida a várias pessoas. À medida que
a terra era ocupada, fazendas se formavam e
depois eram subdivididas entre descendentes
e agregados, daí surgindo os pequenos núcleos e os vilarejos.

1774
Em 14 de julho, o frei Antonio de Pádua
celebra a missa que oficializa a fundação da
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição
das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí.

Caminhos das Tropas

1775

Formação do povoado de Jacuba, depois município de Hortolândia, em terras de Sumaré.

Censo populacional registra, na Freguesia de
Nossa Senhora da Conceição das Campinas do
Mato Grosso, distrito de Jundiaí, 35 casas e
200 pessoas produzindo milho, feijão e arroz,
uma pequena área com algodão e cana-deaçúcar para aguardente, cultivados em roças
com área média de 2 alqueires. São raras as
glebas com mais de 5 alqueires e há uma única com 10 alqueires. O milho não era apenas
utilizado na alimentação da população, mas
também na criação de porcos e dos “muares
e asininos das inúmeras tropas que passavam
por Campinas”.

Fins do século 18 e início do século 19

1800
Início das ocupações em terras que mais tarde constituiriam o município de Valinhos

1805
Migrantes procedentes de Atibaia e Jundiaí, atraídos pela fertilidade do solo, formam o pequeno
povoado que deu origem a Itatiba.
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Ana Lúcia Tilli Erbolato

Ana Paula Caldas Spina

Anésio Cardoso Celestino

É natural de São Paulo (SP), nascida

Nasceu em Campinas (SP), no dia 12

Nasceu na cidade de Porteirinha (MG),

no dia 13 de agosto de 1962. Formada

de junho de 1976. Seu pai, Sergio Luiz

em 22 de julho de 1979, filho de Alvino

em Biologia pela Universidade de

Spina, tinha um escritório de contabili-

Cardoso Celestino e Emília da Silva.

Campinas, desistiu da carreira acadê-

dade e trabalhava com diversas lojas de

Aos 15 anos mudou-se para Campinas,

mica para se dedicar ao comércio de

Campinas, entre elas A Meia Elegante,

para terminar os estudos. Aos 18 anos,

flores. A Camp Flores foi fundada em

estabelecimento que ele adquiriu.

começou a trabalhar como ajudante

1913. Inicialmente, seu avô foi funcio-

Desde 1994, Ana Paula trabalha na loja

na entrega de móveis de uma loja. Foi

nário dessa loja e, logo depois, assu-

e acompanha as mudanças no mundo

frentista num posto de gasolina e hoje

miu o negócio. Desde então, a família

da lingerie. É formada em Jornalismo

está na Banca do Bosque, uma das mais

se dedica a esse comércio.

pela PUC de Campinas.

tradicionais da cidade.

1807

1817–1820

1820

Iniciada a construção da futura Catedral de
Campinas. A obra só foi concluída em 1883,
devido a inúmeras paralisações por falta de recursos. A fachada principal é obra do engenheiro
Ramos de Azevedo.

Nesse período, Carl Friedrich Philipp von
Martius, médico, botânico, antropólogo e um
dos mais importantes pesquisadores alemães
que estudaram o Brasil, viajou pelo interior
do país e descreveu a vila de Jundiaí como
“lugar importante para o comércio do sertão. Todas as tropas que partem da Capitania
de São Paulo para Minas Gerais, Mato Grosso
e Goiás são aqui organizadas”.

As famílias Ferreira Alves, Bicudo de Aguirre
e Aguirre Camargo doaram terras para a
construção de uma capela sob a invocação de
Nossa Senhora do Patrocínio. O local foi denominado Capela Curada de Nossa Senhora
do Patrocínio de Capivari de Cima, origem
da cidade de Monte Mor.

1813
A história política de Indaiatuba inicia-se
com a construção de uma capela curada, isto
é, uma capela de caráter permanente, sob responsabilidade de um pároco (ou cura), onde
podiam ser realizados batismos, casamentos
e sepultamentos. A existência do templo possibilitou ao então pequeno bairro transformar-se no centro civil de sua microrregião.

1818
Em 4 de dezembro é fundado o povoado de
Santa Bárbara por Dona Margarida da Graça
Martins, que ali levantou uma capela em louvor à santa.

1814

1819

Construída a primeira capela em homenagem a Nossa Senhora do Belém, em terras
que depois seriam do município de Itatiba,
que então se chamava Nossa Senhora do
Belém de Jundiaí.

Augustin François César Prouvençal de SaintHilaire, cientista e viajante francês, chegou
a Campinas no dia 23 de outubro. Ficou na
vila por dois dias e relatou que os “meios
de transporte utilizados para levar o açúcar
até o porto eram os lombos dos muares,
cada um levando 8 arrobas, em tropas que
demoravam 12 dias para percorrer o trajeto
Campinas–Santos”.

1824
A então Vila de São Carlos, atual Campinas,
apresenta um significativo crescimento e conta
com 7 mil habitantes, que consumiam artigos
produzidos na região – como o algodão para
roupas, a aguardente e o tabaco – comercializados em vendas e armazéns. Registros indicam a
existência de intenso comércio de importação
com a cidade de Santos e com as províncias do
nascente Império do Brasil.

1826
A Vila de São Carlos possui 8.556 habitantes
e a principal atividade econômica é a canade-açúcar. É intenso o intercâmbio comercial
dos armazéns de secos e molhados.
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BIOGRAFIAS

Angelina Aparecida Ciaramicoli
Galassi

Antonio Augusto Gomes
dos Santos

Antonio Augusto Mendes de
Oliveira

Nasceu em Amparo (SP), em 27 de fe-

Nasceu em 1º de janeiro de 1941, na cidade

É natural de Campinas (SP), nascido

vereiro de 1937. Junto com seu mari-

de Sertãozinho (SP). Chegou a Campinas

em 18 de fevereiro de 1975. Filho de

do, João Galassi, abandonou o trabalho

em 1964 e, alguns anos depois, começou

pais portugueses, ajudava seu pai no

na lavoura e migrou para Campinas,

a trabalhar na Viação Caprioli, empresa do

comércio já aos 12 anos de idade. No

para trabalhar num pequeno armazém.

sogro, de quem mais tarde herdou o negó-

Éden Bar, restaurante tradicional de

Depois da morte do marido, Angelina

cio. A empresa, fundada em 1933 pelo pa-

Campinas, começou trabalhando no

assumiu o negócio com seus quatro
filhos. Atualmente, a Rede Galassi tem
quatro supermercados localizados em
diferentes bairros da cidade.

triarca Savério Caprioli e seus filhos Mário
e Anastácio, passou por diversas transformações, como o uso de gasogênio como
combustível e o crescimento da malha rodoviária na região de Campinas. Antônio
Augusto é formado em Química, casado

balcão. Atuou também como empilhador de caixas, ajudante de cozinha,
ajudante de garçom, caixa e no escritório. É formado em Administração de
Empresas.

com Maria Antônia e pai de dois filhos.

1829
Construída a estrada de Campinas a Jundiaí,
serpenteando trecho de um riacho utilizado
como bebedouro para as tropas de muares.
Existem registros de tropeiros donos de propriedades e de renda suficiente para bancar o
investimento na compra de escravos destinados ao trabalho na agricultura.

1830
Por decreto do Imperador D. Pedro I, em 9 de
dezembro Indaiatuba torna-se sede de uma
das freguesias da Vila de Itu, englobando os
bairros de Itaici, Piraí, Mato Dentro e Buru.
Aos 26 anos, Hércules Florence casa-se
com Maria Angélica Álvares Machado e
Vasconcellos e estabelece residência na Vila
de São Carlos, futura cidade de Campinas.

1832
Em 16 de agosto, um decreto imperial eleva
o povoado de Nossa Senhora do Patrocínio
do Capivari de Cima à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Senhora do
Patrocínio de Água Choca, vinculada à Vila de
Itu. A denominação “água choca” é atribuída

à existência de um córrego que passava por
terreno alagadiço e deixava muita água estagnada. A localidade deu origem ao município
de Monte Mor.

1836
No dia 11 de junho, nasce em Campinas
Antônio Carlos Gomes, o mais importante
compositor brasileiro de óperas, com carreira de destaque na Europa, onde teve suas
obras apresentadas nos melhores teatros da
época. Conhecido como Nhô Tonico, nasceu numa casa humilde, na Rua da Matriz
Nova. São dele as óperas O Guarani, Fosca e O
Escravo, entre outras.

1839

da Rocinha é a semente do município de
Vinhedo.

1841
Em 15 de fevereiro, na Vila de São Carlos,
nasce Manuel Ferraz de Campos Salles.
Advogado e político, foi o terceiro presidente (antiga denominação dos governadores) do Estado de São Paulo, de 1897
a 1898, e presidente da República entre
1898 e 1902.

1842
Lei provincial de 5 de fevereiro de 1842 dá
status administrativo de cidade à Vila de São
Carlos, agora com o nome de Campinas.

Criação da Freguesia de Nossa Senhora de
Belém, em 9 de dezembro, subordinada à Vila
de Jundiaí, origem do município de Itatiba.

1844

1840

1846

Surge a Vila Rocinha, às margens da Estrada
da Boiada – que servia de acesso a São Paulo
e Santos –, a partir de uma pequena casa e
uma roça cultivada, utilizadas como pouso
pelos viajantes que por ali transitavam. A Vila

No dia 30 de novembro, Santa Bárbara
D’Oeste ganha sua atual denominação.
No dia 26 de março, a cidade de Campinas
recebe a visita de D. Pedro II e da família
imperial.
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Armando José Precaro

Carla de Cássia Vilela Leite

Celso Sutter

Nasceu em 3 de junho de 1944, no

É mineira de Poços de Caldas, nasci-

Nasceu em 19 de setembro de 1947,

distrito de Sousas, Campinas (SP).

da em 2 de janeiro de 1963. Formada

na cidade de Chavantes, interior de

Seus pais são filhos de imigrantes ita-

em Ciências da Computação, morou

São Paulo. É o 12º filho de uma família

lianos que se instalaram na região de

durante sua infância com os avós ma-

de origem suíça e italiana. Morava em

Sousas e Joaquim Egídio. Desde crian-

ternos. Seu avô era funcionário públi-

São Paulo e trabalhava na indústria far-

ça, acompanhava seu pai no trabalho

co e trabalhava com fontes luminosas.

macêutica. Mudou-se para Campinas

em seu armazém, o Empório Precaro.

Vieram para Campinas para manuten-

no início da década de 1980, estabe-

Em 1970, termina seus estudos e

ção de uma fonte luminosa na Lagoa

lecendo-se no ramo farmacêutico de

monta seu próprio negócio, uma loja

do Taquaral. Desde 2007, Carla traba-

varejo. Chegou a controlar sete farmá-

de materiais de construção, ao lado

lha na Casa do Notebook. É casada e

cias, entre elas a Farmácia São Luís,

do armazém do pai.

mãe de dois filhos.

tradicional na cidade. É divorciado e
pai de dois filhos.

1854
São registradas, em Campinas, 117 fazendas
de café, com uma produção anual de mais de
300 mil arrobas do produto (equivalentes a
4.500 toneladas).

1857
Lei provincial de 20 de fevereiro eleva a
Freguesia de Nossa Senhora do Belém, atual
Itatiba, à categoria de vila, com o nome de
Belém de Jundiaí.

1859
Em 24 de março, a Freguesia de Indaiatuba é
elevada a vila e ganha autonomia política em
relação a Itu.

de serviços, havia 60 estabelecimentos
de artes e ofícios (caldeireiros, ferreiros,
carpinteiros, entalhadores e marceneiros),
além de 16 bacharéis de Direito com escritórios na cidade.
Nesse ano, o povoado de Jacuba, formado
em terras do município de Sumaré, em fins
do século 18 e início do 19, tornou-se Bairro
do Jacuba – origem da atual Hortolândia.

1867
Imigrantes norte-americanos, na maioria
sulistas sobreviventes da Guerra de Secessão
(1861–1865), chegam à localidade de Santa
Bárbara – hoje município de Americana.

1860
No início dessa década, Campinas já se
revelava um importante produtor de café.
O comércio de seu núcleo urbano contava com 70 lojas de fazendas e ferragens,
126 armazéns de secos e molhados, outros
25 estabelecimentos diversos e três casas
de comissões de importações. No setor

Paulo. Pleitearam que a São Paulo Railway
– também conhecida como “Inglesa” e
“Santos–Jundiaí” –, cujos trilhos chegavam
até Jundiaí, levasse sua malha até São João
do Rio Claro, atual Rio Claro. A empresa não
tinha recursos para investimento, o que forçou o grupo a fundar a Companhia Paulista
de Estradas de Ferro. Seu primeiro presidente
foi Clemente Falcão de Sousa Filho. As obras
de construção da ferrovia se iniciaram no
ano seguinte, após a aprovação dos estatutos
da nova empresa pelo governo imperial.
Inaugurada, em 26 de julho, uma capela
dedicada a Nossa Senhora de Sant’Ana,
marco da fundação da atual Sumaré.

1869
Caminhos dos trens
1868
Um grupo de fazendeiros, comerciantes e
capitalistas deparou-se com a necessidade
de um meio de transporte eficaz para escoar
o café cultivado no interior do Estado de São

Lei provincial eleva Santa Bárbara D’Oeste à
condição de cidade.

1871
A Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio de
Água Choca é elevada a vila, em 24 de março,
com a denominação de Vila de Monte Mor.
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BIOGRAFIAS

Edson Roberto Lunardi

Edvaldo Martins Felipe

Fernando Selmi

Nasceu em Campinas (SP), no dia

É natural de Campinas (SP), nascido

Nasceu em Campinas (SP), em 12 de ju-

21 de maio de 1955, filho de Edson

em 19 de abril de 1943. Seu pai tra-

nho de 1954, filho de Marino Selmi, ita-

Lourencetti Lunardi e Lucy Chécchia

balhava no comércio de atacado de

liano, e de Cândida Ruas Selmi, portugue-

Lunardi, ambos descendentes de ita-

verduras e frutas e sua mãe era costu-

sa. Sempre gostou de música. Estudou no

lianos. Seu avô paterno montou um

reira de alto padrão. Começou a tra-

Conservatório Carlos Gomes com o ma-

armazém de secos e molhados. Edson

balhar com oito anos de idade, como

estro Oswaldo Urban. Desde os seis anos

fez curso técnico de Programação de

entregador de jornal. Depois trabalhou

de idade, ajudava no pastifício da família.

Computadores. Trabalhou desde crian-

como caminhoneiro, dono de padaria

Com a morte do pai, deixou a música e

ça na loja de bicicletas do pai, estabe-

e pecuarista. Hoje é proprietário da

assumiu os negócios ainda jovem, com

lecimento do qual é dono hoje.

Agro Comercial Felipe, loja localizada

20 anos. Mais tarde, retomou os estudos

no Mercado Municipal desde 1925. É

na Unicamp e se formou, aos 44 anos, em

casado e pai de cinco filhos.

Música. Hoje, além de cuidar do pastifício,
dá aulas de iniciação musical para crianças
e dirige fanfarras em duas escolas.

1872
Em 11 de agosto é inaugurado o primeiro
trecho ferroviário entre Jundiaí e Campinas,
com bitola de 1,60 metro, a chamada “bitola larga”.
Em 21 de março, a Lei Provincial nº 18
concede benefícios para a constituição da
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
A empresa incumbiu-se do prolongamento da linha férrea até as margens do Rio
Grande, passando por Casa Branca e Franca.
No dia 1º de julho, na Câmara Municipal
de Campinas, reuniram-se em assembléia
geral os acionistas da nova empresa. As
obras de construção da ferrovia iniciaramse em 2 de dezembro.

1873
Iniciada a colocação dos trilhos da estrada
de ferro que ligaria Campinas a Rio Claro,
atravessando as terras onde hoje está o município de Nova Odessa.

Em Indaiatuba são inauguradas as estações de
Itaici e Pimenta, pontos de parada na ligação
ferroviária entre Jundiaí e Itu.
Em 3 de maio foi concluída a primeira
etapa da estrada de ferro entre Campinas
e Jaguary, atual Jaguariúna, num trecho de
34 quilômetros. Três meses depois, os trilhos chegaram a Mogi Mirim, totalizando
41 quilômetros. O tráfego foi oficialmente
aberto em 27 de agosto, com a presença do
imperador D. Pedro II. Em janeiro de 1878,
a ferrovia chegou a Casa Branca, distante
172 quilômetros de Campinas.

As instalações foram ampliadas a partir
de 1895, após a dissolução da associação
mantenedora, dando origem ao Ginásio de
Campinas, cuja inauguração oficial ocorreu
em julho de 1897. Foi o primeiro instituto
oficial de ensino secundário de Campinas e
o segundo do Estado de São Paulo.

1875
Inaugurada a Estação da Ressaca, no atual município de Santo Antônio de Posse. O
nome foi dado porque todo o café da região
era trazido para essa estação e, nela, reensacado antes de ser embarcado no trem em direção ao Porto de Santos.

1874
Constituído através de uma associação civil sem fins lucrativos, em 12 de janeiro é
inaugurado, em Campinas, o Colégio Culto
à Ciência. Inicialmente o estabelecimento
possuía um único bloco em dois pavimentos, com quatro salas de aula, ambientes
administrativos, sanitários e biblioteca.

Em 27 de agosto de 1875, foi inaugurada uma
estação no povoado de Rebouças, nome em homenagem ao engenheiro ferroviário Antônio
Pereira Rebouças. Nessa estação, e no aglomerado urbano que surgiu à sua volta, está a origem
do município de Sumaré.
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Geraldo Aparecido Rossi

Gerson Luiz Spiandorelli

Gil Chinellato

Nasceu no norte do Paraná, na cida-

Nasceu em Valinhos (SP), em 5 de

Nasceu em Campinas (SP) no dia 30 de

de de Astorga, no dia 29 de novembro

março de 1953. Seus pais são Luiz

setembro de 1957. Seu pai é Gilberto

de 1957. Seus pais são Pedro Rossi e

Spiandorelli, descendente de italia-

Chinellato e sua mãe, Maria Terezinha

Julia Ripol Rossi, agricultores do in-

nos e espanhóis, e Rafaela Ancântara

Darros Chinellato. Seu avô Ângelo

terior do Estado de São Paulo. Devido

Spiandorelli, descendente de italia-

Chinellato foi um grande relojoeiro e,

ao falecimento do pai e às grandes

nos e alemães. Fez Matemática na

principalmente, um exímio gravador

perdas com a geada de 1964, a famí-

Unicamp e fundou uma empresa que

de jóias, troféus e taças. Engenheiro de

lia transferiu-se para Americana (SP).

oferece softwares para a indústria e o

formação, assumiu os negócios após o

Foi seminarista durante cinco anos.

comércio.

falecimento do pai. A Chinellato, fun-

Aos 35 anos ingressou na atividade de

dada em 1953, hoje trabalha com jóias,

comércio de veículos. Hoje é dono da

prêmios e peças para homenagens.

loja Princesa Veículos.

1876
Itatiba recebe foros de cidade.

1880
Entrou em operação a primeira estação de trem
da cidade de Indaiatuba, construída com recursos da comunidade. O prédio principal – hoje
Museu Ferroviário – foi inaugurado em 1911.

1883
Cresce o povoado de Campo das Palmeiras, que
daria origem à cidade de Cosmópolis. Nesse
ano é montado o primeiro grande engenho do
lugar, no embalo do impulso experimentado
pela indústria açucareira sustentada pelo cultivo da cana-de-açúcar em larga escala.

1885
Campinas contava com 579 estabelecimentos
comerciais registrados – alfaiatarias, chapelarias, relojoarias, farmácias, selarias, sapatarias,
hotéis, restaurantes, ateliês de fotografia, entre
outros. Recortada pela linha férrea, a cidade
cresceu não apenas no plano econômico, mas
também do ponto de vista cultural. A ampliação

das escolas, a força da imprensa – três jornais
em circulação regular – e o grande número de
livrarias são manifestações desse crescimento.

1886
O comerciante italiano Attilio Bucci e alguns
companheiros fundam o Circolo Italiani
Uniti, hoje Casa de Saúde Campinas, com a
finalidade de oferecer lazer, educação e assistência médica aos mais pobres. Com projeto
dos engenheiros Samuele Malfatti e Francisco
de Paula Ramos de Azevedo, a sociedade italiana inaugurou um salão nobre e quatro salas
para o ensino da língua italiana.

1887
Fundado por D. Pedro II o Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), à época
com a denominação de Imperial Estação
Agronômica de Campinas. Hoje é órgão de
pesquisa da Agência Paulista deTecnologia dos
Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo.

1888
Campanha do Partido Abolicionista e do
Clube Filantrópico Itatibense levou os seus
filiados a alforriar, em 29 de abril, todos os
seus escravos – duas semanas antes de a Lei
Áurea ser assinada.

1889
Epidemia de febre amarela arrasa Campinas
nesse ano. Parte da população campineira deixou a cidade, fugindo da doença.
Segundo cálculos da época, a população de
20 mil pessoas foi reduzida a 4 mil. O contágio foi facilitado pelo trânsito de doentes
pela malha ferroviária da região.

1889–1894
Início do povoado de Vila Bueno, futura
Jaguariúna, formado em terras de propriedade do coronel Amâncio Bueno, que as dividiu para formar uma colônia de imigrantes
italianos e portugueses.
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BIOGRAFIAS

Guilherme Campos Junior

Hamilton Luiz Lima

Hans Anton Pavlu Neto

Nasceu em Campinas (SP), em 20

Nasceu no dia 1º de abril de 1950, em

Nasceu em Campinas (SP), no dia 25

de novembro de 1962. É filho de

Fernandópolis (SP), filho de Juvenato

de abril de 1979, filho de Hans Anton

Guilherme Campos, descendente de

de Oliveira Lima, pecuarista, e Rosalina

Pavlu Junior e Maria Angélica Masotini

portugueses, e Leni Terezinha Gildeci

Teodoro Lima. Começou a trabalhar no

Pavlu. A familia é de origem tcheca

Campos, descendente de italianos. Em

comércio aos 11 anos de idade. Aos 15,

por parte de pai e italiana por parte de

1961, seu pai fundou a Casa Campos,

mudou-se para São José do Rio Preto

mãe. A tradição no comércio se iniciou

na Avenida Campos Salles. Passou toda

(SP) e ingressou num frigorífico, onde

com o seu bisavô paterno. Aos 12 anos,

a infância ajudando nas lojas do pai e

se aperfeiçoou no trabalho com carne.

começou a ajudar num comércio de

dos avós. Hoje possui várias lojas em

Mudou-se para Campinas em 20 de ja-

vidros em Campinas, fundado pelo seu

shoppings da região de Campinas. É

neiro de 1970, onde, logo depois de

bisavô. Ele é da quarta geração atuando

deputado federal.

se casar, abriu o seu primeiro açougue.

no estabelecimento da família.

Atua nesse mercado até hoje.

1890–1910

1892

1896

A partir do final do século 19, Indaiatuba
recebeu imigrantes da Suíça, Alemanha,
Itália, Espanha e, no século 20, imigrantes
do Japão – todos dedicados principalmente à agricultura, mas também ao comércio,
às oficinas e manufaturas.

A Câmara Municipal de Campinas autoriza o município a contrair empréstimo
para a construção da estrada de ferro Carril
Agrícola Funilense, companhia fundada em
24 de julho de 1890, incumbida do escoamento da produção agrícola da região conhecida por Funil.

Em 27 de novembro, a Câmara Municipal
de Campinas oficializa um projeto visando à formação de uma colônia suíça, onde
futuramente seria a cidade de Cosmópolis.
Mais tarde, a esses primeiros imigrantes juntaram-se austríacos, alemães e
italianos.

1890
Fundação da empresa Carril Agrícola Funilense.
Em 17 de junho é aberta uma capela denominada Santana das Pedreiras, em local que
dará origem ao município de Pedreiras.

Pedreira passa à categoria de Distrito de Paz.

1893

Criação do Distrito de Paz de Jaguary, vinculado ao município de Mogi Mirim.

Santo Antônio de Posse ganha status de
distrito.

Valinhos é elevada a Distrito de Paz.

Em 24 de julho, nasce em Campinas Guilherme
de Andrade e Almeida. Advogado, jornalista,
poeta, ensaísta e tradutor, foi o responsável pela
divulgação dos haicais japoneses no Brasil.

A edição de 1º de setembro do Diário Oficial do
Estado (pág. 7.840) publica ato de criação do
distrito policial de Valinhos.

1891

1894

Chegada dos primeiros imigrantes belgas,
liderados pela família Hereman, que se
instalam no bairro dos Felipes. A povoação
dará origem ao município de Engenheiro
Coelho.

O coronel Amâncio Bueno encomenda, ao
engenheiro alemão Guilherme Giesbrechet,
uma planta do bairro Jaguary.

1898
Inauguração do terminal de Barão Geraldo
de Rezende, da Carril Agrícola Funilense.

Instalação da Usina Ester, por iniciativa de
Artur Nogueira & Companhia.
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Jair Pereira de Barros

Jorge Francisco Vaz

José Reinaldo Pontes

Nasceu em Campinas, no dia 26 de ja-

Nasceu no dia 2 de janeiro de 1956,

Nasceu em Itatiba (SP), em 14 de abril

neiro de 1966, filho de Maria Coutinho

em Rosário de Oliveira (MG), filho de

de 1947, filho de Joaquim Rodrigues

de Barros e Antônio Pereira de Barros.

Nelson Marcelino Vaz e Olívia da Cruz

Pontes, descendente de portugueses,

Seu pai era comerciante, dono de um

Vaz. A família mudou-se para Campinas

e Zelinda Genoveva Piovezana Pontes,

posto de gasolina em Campinas. Jair

em 1974, em busca de melhores con-

descendente de italianos. Sua mãe era

tem nove irmãos. Alguns são comer-

dições de vida. Desde pequeno, sem-

costureira e seu pai sempre se de-

ciantes e outros trabalham em meta-

pre esteve envolvido com o comércio

dicou à agricultura. Graduou-se em

lúrgicas. Começou a tatuar aos 20 anos

e trabalhou em várias estabelecimen-

Letras e ingressou no ramo livreiro.

de idade e logo abriu a sua loja. Foi um

tos comerciais de Campinas. Em 1987,

Hoje possui uma livraria no centro de

dos primeiros tatuadores de Campinas

comprou a tabacaria no Éden Bar e,

Campinas e uma editora com 300 títu-

e atualmente é o mais antigo tatuador

mais tarde, adquiriu o Café Regina.

los publicados.

1900

1903

Criação da Paróquia de Santo Antônio de Vila
Americana.

Em 18 de setembro de 1903, o inventor
Santos Dumont lança a pedra fundamental do monumento que receberia os restos
mortais do maestro Carlos Gomes, erigido
na Praça Antônio Pompeo – então conhecida
como Largo da Matriz Velha.

que inicialmente recebeu grande número de
judeus russos, já que à época o governo russo implementava uma política de incentivo à
imigração de pessoas de origem judaica.

da cidade ainda em atividade.

A chegada dos trilhos da estrada de ferro ao
antigo Bairro Alto, em Campinas, exigiu a
construção de uma ponte de madeira enegrecida com uma camada de piche, para suportar o calor provocado pela passagem do
trem a vapor. O preto acabou designando a
ponte e, posteriormente, o bairro – Ponte
Preta. Os campos de futebol das imediações
originaram a Associação Atlética Ponte Preta,
fundada em 11 de agosto.

Fim do século 19
Formação do povoado de Santo Antônio de
Posse, a partir de uma sesmaria no território
de Mogi Mirim conhecido por Sítio da Posse.

1901
O imigrante italiano Lino Busatto começa a
cultivar figo roxo em terras do atual município de Valinhos.

1904
Elevação de Santo Antônio de Vila Americana
a distrito de Campinas.
O território do atual município de Artur
Nogueira é constituído a partir de uma doação feita pela Artur Nogueira & Companhia
ao governo do Estado, numa área originalmente conhecida como Lagoa Seca.

1905
A Estação Funilense é batizada de Cosmópolis
(kosmo = universo; polis = cidade) em homenagem à pluralidade cultural de seus habitantes.
Carlos José de Arruda Botelho cria o núcleo
colonial de Nova Odessa, em 24 de maio,

1906
Criação do distrito de Cosmópolis, na área
do município de Campinas. Há grande incremento na produção agrícola, principalmente
do algodão e da cana-de-açúcar. Imigrantes
e migrantes continuam chegando, agora não
apenas para trabalhar na lavoura, mas também no comércio, serviços e pequenas atividades industriais.
Em 16 de julho, José de Seixas Queiroz funda o povoado de José Paulino. Mais tarde, a
vila de José Paulino foi elevada à condição de
distrito, com o nome de Paulínia.

1907
Os trilhos da Estrada de Ferro Funilense
chegam a Artur Nogueira, onde foi inaugurada uma estação ferroviária.
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BIOGRAFIAS

Luis Gustavo Rodriguez

Marcius dos Santos Salve

Maria Marilene Rogante

Nasceu em Campinas, em 1982. Filho

Nasceu em 25 de novembro de 1959,

Nasceu em Catanduva (SP), em 23 de

de Guillermo Doroteo Rodriguez

em Santo Antonio do Jardim (SP),

janeiro de 1951, filha de Luis Rogante

Perez, uruguaio, e Maria Helena Pedroti

filho de Valentin Salve e Elvira dos

e Maria Catelã. Sua família é de origem

Rodriguez, gaúcha. Seu pai sempre foi

Santos Salve, descendentes de italia-

italiana e sempre trabalhou na agri-

comerciante e a mãe trabalhava com

nos. Seu pai era contador e trabalhou

cultura. Foi para Campinas em 1972,

estética. Começou a trabalhar com o

com várias empresas multinacionais,

para trabalhar e estudar. Conquistou

pai aos 13 anos de idade, no comércio

até abrir a empresa familiar de camisas

uma bolsa de estudos e fez faculdade

de molduras para quadros e espelhos.

bordadas à mão. Desde criança sem-

de Enfermagem na PUC. Trabalhou a

A loja foi fundada pelo seu tio-avô e

pre sentiu inclinação para o comércio.

vida toda na área de enfermagem e,

tem 57 anos de tradição no mercado.

Estudou Economia e, mais tarde, abriu

ao se aposentar, comprou uma loja de

Luis assumiu o negócio da família jun-

sua própria empresa, a Boncorte, que

produtos hospitalares. Hoje atua como

to com o irmão.

está no mercado há 20 anos.

atendente na própria loja, transmitindo sua experiência aos clientes.

Inauguração da Estação de Nova Odessa. A
Parada do Recanto, entre os quilômetros
78 e 79, data de 7 de outubro de 1916.
Em 14 de julho de 1917, também seriam
abertos ao tráfego o ramal e a nova estação de Santa Bárbara. Em 1922, os trilhos
chegariam a Piracicaba.

1911

1908

Inaugurada a estação ferroviária da Colônia da
Guaiquica, depois município de Engenheiro
Coelho. Pedro Herman autorizou a construção, e a obra foi entregue ao engenheiro José
Luiz Coelho, em cuja homenagem foi atribuída a denominação do povoado, Engenheiro
Coelho.

Em 12 de abril é inaugurado o Mercado
Municipal de Campinas, projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo no estilo mourisco, com 7.720 m2 de área útil.
O núcleo colonial Nova Odessa contava com
97 lotes, dos quais 64 eram ocupados por
famílias russas.
Vinhedo é elevado a Distrito de Paz com o
nome de Rocinha, no município de Jundiaí.
Em 7 de junho, Campinas torna-se sede de
uma arquidiocese católica.

Em 2 de abril, é fundado o Guarany Football
Club, em homenagem à ópera mais conhecida do maestro Carlos Gomes, que dava
nome à praça onde havia um campinho de
futebol.

1912

Caminhos dos carros
1916
Iniciada a construção de uma estrada entre Campinas e São Paulo, depois conhecida como Estrada Velha de Campinas, que
se tornaria o principal tronco viário do
Estado de São Paulo – a primeira estrada

concebida desde o projeto em função dos
veículos motorizados. Foi a antecessora da
Via Anhangüera.
Em 30 de dezembro, o povoado de Artur
Nogueira é elevado a distrito do município
de Mogi Mirim, com a população composta em grande parte por imigrantes italianos,
alemães, portugueses e espanhóis.

1917
Inaugurada a Estação Jacuba. Os trens agora
fazem parada no povoado de Jacuba, mais
tarde Hortolândia.

1920
Campinas contava com 115.602 habitantes –
20,34% de estrangeiros, na maioria italianos,
seguidos de portugueses, espanhóis e alemães,
e 17% de negros. Compunha-se dos distritos de Conceição e Santa Cruz (áreas urbanas), além de Sousas, Cosmópolis, Rebouças,
Valinhos e Americana (áreas rurais). Foi iniciada a construção do trecho rodoviário entre
Campinas e Ribeirão Preto.
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Natasha Gomes de Faria

Oswaldo Baldoni

Paulo Eduardo Pessagno

Nasceu em 9 de dezembro de 1971,

Nasceu em Santa Cruz das Palmeiras

Nasceu em Campinas (SP), no dia

em São Paulo (SP). Mudou-se para

(SP), no dia 18 de maio de 1940. Seus

22 de setembro de 1950. É filho de

Campinas logo depois do seu casamen-

pais são João Baldoni e Luiza Briaguês,

Aldo Pessagno, de origem italiana, e

to, em 1999. Seu marido trabalhava com

filhos de imigrantes italianos. Seu pai

Aparecida Pessagno, de origem portu-

teatro de bonecos e, juntos, fundaram a

trabalhava numa fábrica de tonéis.

guesa. Seu pai era um empresário da

loja Inventores de Sonhos. Natasha faz

Osvaldo começou a trabalhar no co-

área de construção, mas acabou perce-

artesanato com papel machê, sucata e

mércio aos 13 anos de idade, numa

bendo a demanda da cidade por ho-

papelão. Desenvolve também trabalhos

loja de fogões, e depois foi contratado

téis. Em 1967, adquiriu um prédio e

sobre cultura popular, voltados para a

pela Aços Villares. Trabalhou 24 anos

ingressou no setor hoteleiro. Paulo é

comunidade de Joaquim Egídio. A vo-

nessa empresa e, ao se aposentar, ini-

formado em Medicina pela Unicamp e

cação para o comércio veio dos pais,

ciou um negócio de apicultura. Hoje

começou a trabalhar no comércio de-

Cláudio Gomes de Faria e Silvia Sousa

é dono da Casa do Apicultor, uma das

vido ao falecimento do pai. Hoje a fa-

de Faria, que já trabalharam com res-

principais casas do ramo no Brasil.

mília administra dois hotéis na cidade

taurantes, sorveteria, boate e pizzaria.

de Campinas.

1920

1924

Fundação do Instituto Oftálmico de Campinas,
hoje centro de referência nacional em diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças
de nariz, ouvido e laringe, bem como de moléstias de cabeça e pescoço.

Emancipação político-administrativa de Vila
Americana.

Fundação da Associação Comercial e Industrial
de Campinas, então com o nome de Centro
Comercial de Campinas. A denominação atual
foi adotada em assembléia geral realizada em
2 de junho de 1957.

1932

1921
Em 1º de maio, foi entregue ao tráfego o primeiro trecho da estrada de rodagem ligando São Paulo a Campinas. Havia, em todo o
Estado de São Paulo, pouco mais de 3 mil
carros de passageiros e 100 caminhões. Em
junho, iniciou-se a construção do trecho
Campinas–Ribeirão Preto, inaugurado em
junho de 1922. Era uma estrada não pavimentada e de pista única.

1929
Construção da estação de trem de Nova
Odessa.
Eclode em São Paulo, em 9 de julho, a Revolução
Constitucionalista, que terminou em outubro
com a derrota dos revoltosos.

1934
Criada, em 25 de novembro, a Paróquia de
Nossa Senhora das Dores, núcleo original do
município de Artur Nogueira.

1938
Decreto estadual altera o nome do município de Vila Americana para Americana. Nova
Odessa é elevada a distrito de Americana.

reordenar as vocações urbanas, buscando impulsionar um pólo tecnológico no interior de
São Paulo.
A localidade de Posse da Ressaca muda seu
nome para Santo Antônio de Posse.

1940
Iniciadas, em 25 de janeiro, as obras da
Via Anhangüera, entre a capital paulista e
Jundiaí.
Construção do Estádio Cerecamp, oficialmente Centro Recreativo e Esportivo de
Campinas “Dr. Horácio Antônio da Costa”
– também conhecido como Estádio da
Mogiana. Era o principal estádio de futebol
do interior paulista, e só perdia em termos
de qualidade e arquitetura para o recéminaugurado Pacaembu, na capital paulista, e
o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro,
então capital da República.

É estabelecido, em Campinas, o Plano Prestes
Maia, amplo conjunto de ações voltadas para
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BIOGRAFIAS

René Wrany

Roberto Alceu Bevilacqua

Sérgio Cury Zakia

Nasceu em Campinas (SP), no dia 16

É natural de Campinas (SP), nascido

Nasceu em Itu (SP), no dia 25 de fe-

de novembro de 1955, filho de Otto

no dia 23 de agosto de 1950. Seu pai,

vereiro de 1924, filho de José Zakia

Wrany, iugoslavo, e Dorothea Stadter

Antônio Bevilacqua, trabalhou no co-

e Maria Cury Zakia, ambos libaneses.

Wrany, de origem alemã. Seu bisavô

mércio de sapatos finos para homens e

Sua família mudou-se para Campinas

comprou, em 1906, a Casa Alemã,

mulheres desde os 17 anos. Hoje, sua

em 1934. Seu pai era sócio da fábri-

que posteriormente passou a se cha-

loja, a Neusa Calçados, trabalha prin-

ca da chapéus Cury. Mais tarde, Sérgio

mar Casa de Ferragens Paulista. René

cipalmente com sapatos masculinos.

começou a trabalhar na fábrica. Hoje

estudou Engenharia Civil e, em 1982,

Roberto é casado desde 1974.

é ele quem administra o negócio da

começou a trabalhar com o pai. Hoje

família que, além da venda no Brasil,

é proprietário da loja, casado e pai de

exporta chapéus para Bolívia, Estados

dois filhos.

Unidos, México e Colômbia.

1941
Formado o primeiro loteamento da Colônia
da Guaiquica, desenhado e projetado pelo
agrimensor Karl Glasser, dando início à atual
cidade de Engenheiro Coelho.
Início das atividades, no dia 7 de junho, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, primeira unidade da futura PUC-Campinas. O
estabelecimento de ensino funcionava no
antigo casarão de propriedade de Joaquim
Polycarpo Aranha, o Barão de Itapura.

1944
Cosmópolis conquista autonomia política,
com território desmembrado dos municípios
de Campinas, Mogi Mirim e Limeira.
O distrito de Jaguary passa a se chamar
Jaguariúna.
Em 30 de novembro, Paulínia passa à categoria de distrito de Campinas, já com sua
denominação atual.

Decreto estadual de 30 de novembro dá a denominação atual a Santa Bárbara D’Oeste.
Sumaré, antiga Rebouças, adota sua atual denominação por meio de um plebiscito. A mudança foi necessária porque à época existia
uma cidade com o mesmo nome no Paraná.

Caminhos dos jatos

1946

Início do povoamento de Holambra, com a
chegada dos primeiros imigrantes holandeses, em 5 de junho.

Depois de longo período de inatividade,
foram realizados os trabalhos de limpeza
e terraplenagem da pista do Aeroporto de
Viracopos, quando o campo de pouso começou a ganhar a forma atual.

1947
A Prefeitura de Campinas autoriza o loteamento do Parque Ortolândia, empreendimento de João Ortolan, núcleo original do
município de Hortolândia.

1948
Em 22 de abril, é inaugurada aVia Anhangüera,
a rodovia mais moderna do país na época.
Após um movimento de seus cidadãos, Artur
Nogueira conquista sua emancipação política.

1948
Construção, em 5 de junho, do primeiro hangar do Aeroporto de Viracopos, em
Campinas.

Formação, em 14 de julho, da Cooperativa
Agropecuária Holambra – nome originado das
sílabas iniciais de Holanda, América e Brasil.
Vinhedo torna-se município.
Realização da primeira Festa da Uva de
Vinhedo, na Praça Sant’Anna.
Inaugurado, em 12 de setembro, o Estádio
Moisés Lucarelli, da Associação Atlética Ponte
Preta, com capacidade para 35 mil espectadores e construído com doações de material
por parte dos aficionados do clube.
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Sonia Bezerra Pereira

Valdir Rodrigues dos Santos

Vânia Maria Casanova

Nasceu em Campinas, no dia 1º

Nasceu no dia 5 de abril de 1943, em

Nasceu em São Paulo (SP), no dia 16

de maio de 1966, filha de Filimão

Arealva (SP). Seu pai, Manuel Antônio

de maio de 1963. É arquiteta, casa-

Rodrigues Pereira, paraibano, e Atenir

dos Santos, nasceu num navio que ha-

da, mãe de um filho. Mudou-se para

Bezerra

pernambucana.

via partido de Portugal. Foi registrado

Campinas em 1999, quando surgiu a

Começou a trabalhar no comércio aos

logo que o navio atracou em Santos.

oportunidade de comprar uma loja de

11 anos, num bazar perto de sua casa.

Mudou-se para Campinas em 1954

presentes no Hotel Royal Palm Plaza.

Sua trajetória no comércio passa pelas

e começou a trabalhar em uma ótica.

Em 2000, abriu uma loja no aeroporto

lojas Dick Calçados, Bia Modas, Sears e

Aprendeu a fazer lentes e a montar

de Viracopos. Hoje administra, junto

Casa Fortaleza de Tapetes. Atualmente

óculos. Hoje é dono de sua própria

com o marido, suas duas lojas.

é gerente da loja Móveis Trevisan, que

loja, a Ótica Saldanha, é casado e pai

atua no mercado de móveis e decora-

de três filhos.

Pereira,

ções há 18 anos.

1950
Construção do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Viracopos.

1951
Início do cultivo de flores em Holambra,
com a produção de gladíolos (palma de
santa rita). Entre 1958 e 1965, a cultura se
expandirá com a chegada de uma nova leva
de imigrantes holandeses.

1953
Inauguração da segunda pista da Via
Anhangüera, em 9 de julho.

Valinhos é elevada à condição de município.
Inaugurado, em 31 de maio, o Estádio
Brinco de Ouro da Princesa, ou apenas
Brinco de Ouro, do Guarani Futebol Clube,
em Campinas. É o maior estádio da cidade
e ganhou o nome quando um jornalista,
presente à apresentação de sua maquete, surpreendeu a todos comparando seu formato
a um brinco – logo associado ao apelido da
cidade de Campinas, “Princesa D’Oeste”.

1955

Jacuba – depois Hortolândia – é elevado a
distrito do município de Sumaré.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
passou a ser denominada Universidade
Católica, reconhecida pelo Conselho Federal
de Educação. O título de Pontifícia foi concedido pelo Papa Paulo VI, em 1972.

Jaguariúna ganha autonomia políticoadministrativa.

1957

Santo Antônio de Posse é elevado a município.
Sumaré conquista status de município, em
30 de dezembro.

Início do trabalho de construção e instalação
dos equipamentos necessários para tornar
Viracopos um aeroporto de porte e padrão
internacional.

1958
O distrito de Jacuba tem seu nome alterado
para Hortolândia.

1959
Nova Odessa conquista autonomia políticoadministrativa, em 18 de fevereiro.

1960
Portaria Ministerial nº 756, de 19 de outubro, eleva Viracopos à categoria de aeroporto
internacional, agora homologado para aeronaves a jato puro. Várias reformas foram realizadas no aeroporto ao longo dos anos, de
modo a acompanhar a evolução da aviação.

1961
Na madrugada de 23 de novembro, um jato
Comet 4 das Aerolíneas Argentinas cai logo
após decolar de Viracopos, provocando a
morte das 52 pessoas que estavam a bordo.

1962
Começam as obras de construção e pavimentação do novo acesso da Via Anhangüera
a Campinas.
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BIOGRAFIAS

Vera Lucia Ruzene Rodrigues

William Graça Filho

Nasceu em Campinas (SP), no dia 4

É natural de Campo Grande (MS), nas-

de agosto de 1954. Seus pais são José

cido em 6 de maio de 1964. Sua famí-

Ruzene e Eneida Terezinha, ambos de

lia é de origem portuguesa. Ele sempre

origem italiana. Fez um curso técnico

se interessou pelo comércio, principal-

em alimentos e foi com o marido para

mente pelo ramo gastronômico. Já teve

El Salvador, na América Central. Ali

diversos estabelecimentos, entre os

iniciou um comércio com doces bra-

quais restaurante, pizzaria, bar e casa

sileiros. Retornando ao Brasil, fundou

de suco. Hoje administra o restaurante

com a irmã a Mother’s, uma empresa

Casa da Fazenda, localizado no Floresta

de chocolates. Além da fábrica de cho-

Park, onde há um projeto de ecoturis-

colates, hoje possui cinco lojas.

mo que envolve esportes radicais e arborismo. É casado e pai de dois filhos.

1963
Fundação, em 30 de janeiro, do Sindicato dos
Lojistas de Campinas e Região – Sindilojas.

1964
Paulínia torna-se município, em 28 de
fevereiro.
O Sindilojas de Campinas e região filia-se
à Federação do Comércio do Estado de São
Paulo – Fcesp.

1966
Em 5 de outubro é criada a Universidade
Estadual de Campinas. Zeferino Vaz foi quem
a concebeu e a viu nascer. O campus onde se
instalou foi ocupado, em outras épocas, por
cafezais e canaviais.

1968
Início da construção da Refinaria do
Planalto (Replan), da Petrobras, no município de Paulínia.

e Região para o 4º andar do prédio da Barão
de Jaguara, 1.121.

1972
Inauguração da Rodovia Dom Pedro I.

1975
Fundação, em 10 de março, das Centrais de
Abastecimento de Campinas S/A, o CeasaCampinas.

1976
Em 12 de abril, o trecho da SP 101, que liga
Campinas a Capivari, é denominado Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença.
Inauguração, em fevereiro, da Refinaria do
Planalto (Replan), a maior refinaria de petróleo da Petrobras em volume de produção.
Em 8 de junho, é inaugurada a unidade
do Sesc, em Campinas, com área total de
10.336,40 m2, dos quais 8.195,51 m2 de
área construída. Tem capacidade de atender
2.500 pessoas por dia.

Inaugurado, em Campinas, o Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento em Telecomunicações
(CPqD), o maior núcleo de pesquisa da
América Latina e um dos maiores pólos tecnológicos em telecomunicações e tecnologia da
informação do mundo.

1978
Em 28 de outubro é inaugurada a Rodovia
dos Bandeirantes, batizada em homenagem aos bandeirantes que desbravaram o
interior do Brasil a partir de São Paulo.

1974
Decreto do executivo municipal reestrutura
e dá a forma atual à Orquestra Sinfônica de
Campinas, criada em dezembro de 1965.

Mudança da sede do Sindilojas de Campinas
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Anos 1980

1983

Ganha a denominação de Rodovia Governador
Doutor Adhemar de Barros o trecho da SP-340
que liga Campinas a Mogi Guaçu.

Campinas conta com 1.400 estabelecimentos industriais; 160 farmácias e drogarias; 31
livrarias; 35 papelarias; 163 salões de barbeiros; 169 salões de beleza; 98 estabelecimentos bancários, 26 oficiais e 72 privados;
644 supermercados, armazéns, mercearias e
semelhantes; 2.254 médicos; 825 dentistas;
288 farmacêuticos; 141 enfermeiros; 420
auxiliares de enfermagem; 12 parteiras; 311
veterinários; 150 químicos; 1.639 advogados; 2.339 engenheiros; 153 arquitetos; 643
agrônomos; 350 economistas; 535 contadores e 1.952 técnicos de contabilidade.

Inaugurada a Rodovia Santos Dumont, que liga
Campinas a Viracopos.

1980
Em maio são abertas as portas do Shopping
Center Iguatemi Campinas, com 281 lojas.

1982
Criado o Centro de Pesquisas Renato
Archer – CenPRA, unidade de pesquisa
do Ministério da Ciência e Tecnologia que
sucedeu a Fundação Centro Tecnológico
para Informática (CTI), com a finalidade
de desenvolver e implementar pesquisas
científicas e tecnológicas na área de tecnologia da informação. O seu nome é uma
homenagem ao pesquisador e ex-ministro
Renato Archer.

1991
Em 19 de maio, por meio de plebiscito, a população de Hortolândia decidiu pela emancipação político-administrativa do distrito.
Engenheiro Coelho foi elevado à categoria de
município, em 30 de dezembro.

Holambra torna-se município em 30 de dezembro, com território desmembrado de
Jaguariúna, Cosmópolis, Artur Nogueira e
Santo Antonio de Posse.

1992
Criação do Museu da Cidade, em Campinas,
para reunir acervos de três museus até então
existentes no município: Museu do Índio,
instituído em 1967, Museu Histórico, de
1969, e Museu do Folclore, de 1977. O novo
museu foi instalado em edifício de 1886,
originalmente construído para abrigar as
oficinas da Lidgerwood Manufacturing Co.
Ltd., indústria produtora de máquinas e implementos agrícolas que funcionou no local
até 1922.
Em 9 de outubro é inaugurado o Shopping
Galleria, com área construída de 38 mil m2.
Sua arquitetura é marcada por um grande vão
central a céu aberto e um jardim interno de 7
mil m2, composto por plantas tropicais, cascatas e pedras decorativas.

164
Sesc Campinas_parte3_BiografiasA.indd 164

20.02.09 10:17:26

1993

2000

2006

Instalação do primeiro “trade point” do Brasil,
no Aeroporto de Viracopos – um centro facilitador para as empresas da região interessadas
em importar ou exportar produtos. O Trade
Point Viracopos é parceiro na busca por informes sobre os mercados externos e novas oportunidades comerciais.

Projeto de lei complementar aprovado pela
Assembléia Legislativa, em 24 de maio, e sancionado pelo governador Mario Covas, em
19 de junho, constitui formalmente a Região
Metropolitana de Campinas, composta por
19 municípios.

1994

Reinaugurada a unidade do Sesc de Campinas,
totalmente remodelada para prestar melhor
atendimento ao público.

O comércio de Campinas congrega mais de
20 mil estabelecimentos de varejo e atacado, colocando a cidade entre as sete maiores
praças comerciais do Brasil. Os serviços concentram mais de 21 mil estabelecimentos nas
áreas de comunicações, transportes, manutenção, conservação e finanças. A praça bancária campineira é a quinta do país, e o comércio exterior movimentou US$ 7 bilhões.
O Aeroporto Internacional de Viracopos é o
maior aeroporto de cargas da América Latina,
parte de um sistema logístico que inclui as
malhas rodoviária e ferroviária da Região
Metropolitana de Campinas.

Criada a Secretaria de Relações Internacionais da
Prefeitura de Campinas, para apoio aos negócios
de comércio exterior de Campinas e região.

2001

2002

1998

Inaugurado, em 19 de março, o Shopping
Parque Dom Pedro, um dos maiores shoppings da América Latina, projetado para abrigar
500 lojas.

A cidade de Holambra recebe a qualificação de
Estância Turística.

2005

Inauguração, em 3 de dezembro, do Campinas
Shopping, um “outlet center”.

2000
Em 19 de junho, lei estadual dá o nome de
Rodovia Adalberto Panzan ao trecho de acesso entre os quilômetros 102 da Rodovia
Anhangüera e 95 da Rodovia dos Bandeirantes.
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Em 18 de março, Valinhos é elevada à condição
de comarca, tornando-se autônoma no que se
refere a serviços judiciários.

2007
São inaugurados oito supermercados em
Campinas. De acordo com a Associação
Paulista de Supermercados (Apas), a região
tem a maior concentração desse tipo de estabelecimento no Estado de São Paulo, sendo
responsável por 25% do faturamento paulista
nesse ramo de negócio.
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AMERICANA

ARTUR NOGUEIRA

Americana tem sua origem na chegada de imigrantes norte-americanos, na maioria sulistas sobreviventes da Guerra de Secessão (1861–1865).
O local onde se instalaram passou a ser conhecido
como Vila dos Americanos, depois Vila Americana e,
finalmente, Americana.
A imigração norte-americana marcou o desenvolvimento da agricultura, da educação e a implementação de atividades médicas e odontológicas.
Os imigrantes italianos, por sua vez, chegaram em
1887 e muito colaboraram nos serviços da lavoura
e, mais tarde, na indústria têxtil. Imigrantes alemães também acorreram à região, com destaque
para a mão-de-obra especializada trazida pela família Müller, que idealizou a vila operária Carioba, no
início do século 20, e impulsionou a industrialização do município e da região. A Fábrica de Tecidos
Carioba é considerada o berço da industrialização
de Americana.
Na década de 1990, o setor têxtil se modernizou
para integrar-se à economia globalizada. Hoje, com
uma população aproximada de 200 mil habitantes,
Americana é um dos mais importantes pólos têxteis
do país.

Em 1898, a família Nogueira adquiriu uma área composta de quatro fazendas: Funil, Grama (Três Barras),
São Bento e Boa Vista. Na fazenda do Funil, havia um
engenho de pinga de boa qualidade. Essas quatro propriedades abrangiam desde o lugar onde hoje está o
centro da cidade de Artur Nogueira até as margens do
Rio Jaguari.
Essas terras eram exploradas e cultivadas pelos moradores da localidade, e a família Nogueira não se opunha a isso. De fato, os proprietários aceitavam a situação
e premiavam os mais produtivos. Mais tarde, a família
doou parte da área ao governo federal que, em 1916,
manteve-a no primeiramente denominado distrito de
Artur Nogueira – vinculado a Mogi Mirim –, e que depois deu origem ao município de Artur Nogueira.
Em 1907, chegaram a Artur Nogueira os trilhos da
Estrada de Ferro Funilense. A população, à época, era
predominantemente composta de imigrantes italianos,
alemães, portugueses e espanhóis que, pouco a pouco,
foram adquirindo glebas para o cultivo de cafezais. O
então distrito sofreu muito com a crise de 1929, que
derrubou os preços do produto. Em 1938, deu-se a retificação de divisas entre os distritos de Artur Nogueira
e Cosmópolis, com considerável ganho de áreas para o
primeiro. Em 1948, teve início o movimento de emancipação do distrito, finalmente tornado município em
24 de dezembro daquele ano. Artur Nogueira tem hoje
cerca de 43 mil habitantes.

Praça Comendador Müller, em Americana, homenagem ao fundador da
Vila Operária de Carioba

Centro de Artur Nogueira, cidade que se emancipou em 1948
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COSMÓPOLIS

ENGENHEIRO COELHO

A origem do nome do município vem do grego kósmos, que significa “universo”, e pólis, “cidade”. Ficou
conhecida como a cidade universal devido à variedade
de nacionalidades de seus primeiros habitantes: suíços,
alemães, austríacos e italianos, entre outros.
Situada na antiga região do Funil, bairro rural de
Campinas, começou a se formar por volta de 1890.
Em 4 de janeiro 1896 – data oficial da fundação de
Cosmópolis – ali foi criado o Núcleo Colonial Campos
Salles, com o objetivo de colonizar a região e fixar o
trabalhador no solo, convertendo-o em proprietário da
gleba que cultivasse.
Nos primeiros tempos, Cosmópolis desenvolveu a
atividade agrícola, tornando-se forte produtora de canade-açúcar, principalmente a partir da instalação da Usina
Ester, em 1898. Outras culturas fortes na região são as de
citros e de algodão – este muito utilizado nas indústrias
têxteis de Americana –, bem como as verduras e leguminosas que abastecem tanto o comércio local como os
centros de distribuição de Campinas e de São Paulo.
Em 27 de novembro de 1906, a localidade foi elevada a distrito do município de Campinas; em 30 de
novembro de 1944, ganhou autonomia política e tornou-se município. Cosmópolis tem hoje em torno de
50 mil habitantes e uma das principais atividades do
município é a indústria química e farmacêutica.

Engenheiro Coelho nasceu de uma colônia da Fazenda
São Pedro, originariamente denominada Guaiquica.
Em 1898, por iniciativa da empresa Artur Nogueira e
Companhia, ali foi instalada a Usina Ester e, para escoar a produção de açúcar, implantada a Estrada de Ferro
Funilense.
Em 1912, o imigrante belga Pedro Hereman já havia
formado a sua Fazenda São Pedro e foi o grande animador da construção de uma estação de trem para embarcar sua produção. A obra foi entregue ao engenheiro
José Luiz Coelho, em homenagem a quem o povoado
foi denominado Engenheiro Coelho.
Em 1941, foi feito o primeiro loteamento da Colônia
da Guaiquica, desenhado e projetado pelo agrimensor
Karl Glasser. Foi esse loteamento que originou a atual cidade de Engenheiro Coelho. A partir de então, o
povoado se desenvolveu muito rapidamente. Nos arredores da ferrovia surgiram residências, armazéns, farmácia, campo de aviação, posto de gasolina, máquinas
para beneficiar arroz, padaria, açougue e o posto de
correios e telégrafos. Em 14 de maio de 1980, a colônia
tornou-se distrito do município de Artur Nogueira e,
em 30 de dezembro de 1991, foi elevado à categoria de
município.
Engenheiro Coelho tem cerca de 12 mil habitantes e
sua economia está baseada na agricultura, destacando-se
a produção de laranja e de cana-de-açúcar. O município
abriga duas indústrias de grande porte, uma de suco de
laranja concentrado para exportação e a outra de discos de
freios para a indústria automotiva.

Antiga locomotiva transformada em monumento na Praça da
Câmara de Cosmópolis

Muito verde e tranqüilidade em Engenheiro Coelho, cidade com
pouco mais de 12 mil habitantes
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HOLAMBRA
O povoamento de Holambra começou com a chegada dos
primeiros imigrantes holandeses, em junho de 1948. A
Associação dos Lavradores e Horticultores Católicos da
Holanda, que promovia a imigração dos agricultores, enviou ao Brasil uma comissão para idealizar o projeto de
um núcleo de imigração coletiva. Celebrou-se, então, um
acordo segundo o qual o Brasil se comprometia a conceder empréstimos para a aquisição das terras e a Holanda
enviaria gado, máquinas e outros materiais necessários
para o empreendimento.
Em 14 de julho de 1948, o líder e idealizador do projeto de imigração, J. Geert Heymeyer, oficializou as atividades de exploração econômica do local em torno da
Cooperativa Agropecuária Holambra – cujo nome se originou das letras iniciais de HOLanda, AMérica e BRAsil.
No início, as primeiras atividades econômicas centravam-se no gado leiteiro, mas logo vieram as doenças e os
animais foram dizimados. A opção foi dirigir as energias
para a agricultura, mas a carência de informações sobre
o clima e o solo, além do custo dos adubos, complicou a
situação financeira da colônia de imigrantes. Vários colonos se desligaram do empreendimento, mas os que ficaram elaboraram um plano de divisão da área em sítios de
exploração diversificada. O projeto deu certo e a colônia
logrou o equilíbrio econômico.
No século 20, quando da chegada de uma nova leva de
imigrantes holandeses, foram introduzidas na região as sementes de gladíolos, que marcaram o início daquela que se

Portal Turístico de Holambra em formato de um típico moinho
holandês

tornaria a principal atividade econômica de Holambra. O
auge da cultura de flores e plantas ornamentais deu-se no
período subseqüente, entre 1966 e 1980.
Holambra tornou-se município em 30 de dezembro
de 1991, com território desmembrado dos municípios de
Jaguariúna, Cosmópolis, Artur Nogueira e Santo Antonio
de Posse. Em abril de 1998, recebeu o título de Estância
Turística. Conta hoje com cerca de 10 mil habitantes e é
conhecida como Cidade das Flores.

HORTOLÂNDIA
A história de Hortolândia está vinculada ao povoado de
Jacuba – do tupi-guarani y-acub, “água quente” –, que surgiu em fins do século 18, numa área do atual município de
Sumaré. Os primeiros moradores dedicaram-se às lavouras de café e de algodão e, por volta de 1860, o povoado
transformou-se no bairro do Jacuba.
Em 1872, com a inauguração da Companhia Mogiana
de Estradas de Ferro, com sede em Campinas, os trens passavam pelo povoado sem parar. Demorou 45 anos para que
fosse ali construída a Estação Jacuba. E somente a partir
de agosto de 1947 as feições urbanas começaram a tomar
forma, com a autorização, pela Prefeitura de Campinas,
do loteamento Parque Ortolândia, um empreendimento
de João Ortolan – proprietário da Cerâmica Ortolan, a primeira fábrica instalada no local.
Em 30 de dezembro de 1953, Jacuba foi elevada a
distrito do recém-criado município de Sumaré, por sua

Entrada de Hortolândia, cidade que se originou no bairro do Jacuba
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vez desmembrado de Campinas. Em 1958, Jacuba teve
seu nome alterado. Há duas versões para o nome atual de
Hortolândia. A primeira sustenta ser uma homenagem a
João Ortolan, e a letra “H” teria sido um erro de redação,
segundo antigos moradores. Na segunda versão, afirma-se
que o nome foi escolhido em razão da proximidade do
Horto Florestal da antiga Companhia Paulista de Estradas
de Ferro (Fepasa).
Hortolândia teve sua autonomia política decretada em
30 de dezembro de 1991. Por sua localização privilegiada,
a cidade tem cerca de 195 mil habitantes e hoje abriga
empresas multinacionais de tecnologia da informação, autopeças e medicamentos, entre outros ramos industriais.

construídas as residências urbanas dos fazendeiros locais e,
em 24 de março de 1859, a freguesia passou à condição de
vila. A partir do final do século 19, Indaiatuba recebeu muitos imigrantes suíços, alemães, italianos e espanhóis e, já no
século 20, também japoneses. Todos dedicaram-se notadamente à agricultura, mas também ao comércio e às pequenas
manufaturas – e seu espírito empreendedor representou forte impulso no desenvolvimento econômico do lugar.
Na década de 1970, o comércio concentrava-se praticamente todo no centro da cidade, mas, com o surgimento
de novos núcleos habitacionais, a atividade se expandiu e
descentralizou-se. Atualmente Indaiatuba tem em torno de
174 mil habitantes e suas principais atividades econômicas
estão nos ramos da indústria, comércio, serviços, tecnologia
e construção civil.

INDAIATUBA
O nome Indaiatuba vem do tupi-guarani inda’ya que significa palmeiras e tywa, que indica “muito abundante”. O povoado de Indaiatuba era um dos bairros rurais da Vila de Itu,
e por ali transitavam tropeiros em direção ao Sul e às minas
de Mato Grosso e Goiás. O censo de 1768 traz o registro
do arraial de Indayatiba, cuja população vivia do plantio de
milho e feijão. Em fins do século 18, ali surgiram as primeiras fazendas de plantio e processamento da cana-de-açúcar.
Mais tarde, na segunda metade do século 19, o café firmouse como o principal produto da agricultura regional.
A partir de 9 de dezembro de 1830, a localidade passou
a ser denominada Indaiatuba, uma das freguesias do município de Itu. Em torno da igreja matriz começaram a ser

Área industrial de Indaiatuba, um dos mais desenvolvidos municípios
da Região Metropolitana de Campinas

ITATIBA
A fundação de Itatiba deu-se no primeiro quarto do século 19. Crônicas antigas dão conta de escravos fugitivos da
antiga Santo Antônio da Cachoeira, hoje Piracaia, que desciam o Rio Atibaia e se embrenhavam nas matas do atual
município, formando uma comunidade nos cafundós dos
matos. Dedicaram-se à agricultura, com bons resultados,
e logo a notícia da existência de terras férteis fez com que
novas famílias chegassem para se dedicar ao plantio.
Entre os pioneiros estava Antonio Rodrigues da Silva (o

Basílica de Nossa Senhora de Belém, um dos marcos históricos da
cidade de Itatiba
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“Sargentão”), que em 1814 erigiu uma capela em louvor
a Nossa Senhora do Belém, no atual bairro do Cruzeiro. O
ajuntamento urbano aumentou, a capela ficou pequena,
em 1827 foi construída outra maior e, em 9 de dezembro
de 1839, por decreto imperial, D. Pedro I criou a Freguesia
de Nossa Senhora do Belém, na então Vila de Jundiaí.
A freguesia foi elevada a vila em 1857, com o nome de
Belém de Jundiaí; com a mesma denominação tornou-se
cidade, em 1876. A modificação do nome ocorreu um ano
mais tarde, quando o lugar passou a se chamar Itatiba, que
em tupi significa “muita pedra”.
A área de Itatiba estava entre as pioneiras do plantio de
café, que na segunda metade do século 19 tomava a direção
do oeste paulista. Foi notável o desenvolvimento econômico
do lugar, cuja produção era escoada pela Estrada de Ferro
Carril Itatibense, e a grande ocorrência de imigrantes italianos. Depois da crise de 1929, que atingiu em cheio a cultura cafeeira, Itatiba optou por um perfil industrial.
Eram dos ramos têxtil, calçados e fósforos as primeiras
indústrias que se instalaram no município. A partir da década de 1960, chegaram as indústrias do ramo moveleiro. A
atividade gerou novo surto de desenvolvimento e a cidade,
que hoje conta com cerca de 300 mil habitantes, tornou-se
conhecida como a “capital brasileira do móvel colonial”.

em 1889 o coronel iniciou nela a construção da igreja
que viria a se tornar a Paróquia Santa Maria, padroeira
do local.
A expansão cafeeira da segunda metade dos 1800 levou a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro a fazer
ali uma estação ferroviária, que, por estar às margens
do Rio Jaguari, ganhou o nome de Jaguari. O povoado
cresceu em torno da estação e, em 5 de agosto de 1896,
foi criado o distrito de Jaguari, vinculado ao município
de Mogi Mirim. Em 30 de novembro de 1944, adotou o
nome de Jaguariúna – “rio das onças pretas”, em tupi –,
e finalmente ganhou autonomia político-administrativa
em 30 de dezembro de 1953.
A localização estratégica, na área das três maiores capitais do país, boa malha rodoviária e facilidade de acesso ao Aeroporto de Viracopos foram importantes para
que Jaguariúna migrasse da economia agrícola para a
industrial. Hoje a cidade tem população aproximada de
35 mil habitantes e é sede de um dos maiores eventos
country do país, o Jaguariúna Rodeo Festival.

MONTE MOR

Jaguariúna originou-se de uma colônia de imigrantes
italianos e portugueses, formada numa propriedade do
coronel Amâncio Bueno. Conhecida como Vila Bueno,

A área onde hoje está o município de Monte Mor era habitada por índios do tronco tupi-guarani. Nos tempos da
colônia, a boa qualidade do solo e a abundância de água
atraíram moradores para o lugar. Os primeiros foram tropeiros vindos de Piracicaba, que tinham ali um ponto de
descanso enquanto conduziam cargas agrícolas para São

Jaguariúna mantém suas tradições de fé: Matriz Centenária de
Santa Maria fundada em 1894

Monte Mor, que já foi habitada por índios, é hoje um dos maiores
pólos industriais da região

JAGUARIÚNA
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Paulo e Santos. No fim do século 18, o coronel Modesto
Antônio Coelho Neto e o alferes Luís Teixeira de Tolledo
receberam sesmarias na região, e ali se estabeleceram para
cultivá-las com suas famílias e escravos.
Logo acorreram ao lugar famílias vindas de Itu e Porto
Feliz, mas o núcleo urbano ainda era pequeno e com uma
organização social incipiente. Católicos fervorosos, em
1820 os moradores começaram a construir uma capela dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio, a Capela Curada de
Nossa Senhora do Patrocínio de Capivari de Cima.
Por decreto de 16 de agosto de 1832, o povoado foi erigido em freguesia, com a denominação de Nossa Senhora
do Patrocínio de Água Choca, que por lei provincial foi
elevada à categoria de Vila de Monte Mor, em 24 de março
de 1871 – data oficial do aniversário da cidade. Há poucas
informações sobre a origem do nome Monte Mor. As mais
comuns fazem referência ao barão de Monte Mor, rico imigrante português e proprietário da Fazenda Monte Mor.
Já no século 20, a instalação de indústrias e o incremento do fluxo migratório provocaram transformações
na cidade. Monte Mor tem hoje cerca de 190 mil habitantes e uma economia baseada principalmente na canade-açúcar e na pecuária.

NOVA ODESSA
No fim do século 18, a região que hoje conforma Nova
Odessa era pontilhada de sesmarias, concedidas pelo então poder colonial. Em 1873, passaram por ali os trilhos

Praça dos Três Poderes em Nova Odessa, município cujo nome é
uma referência à cidade ucraniana de Odessa, de onde vieram seus
primeiros habitantes

da ligação ferroviária entre Campinas e Rio Claro. O núcleo urbano de Nova Odessa foi criado em 24 de maio de
1905, por Carlos José de Arruda Botelho, para acomodar
imigrantes judeus russos e, em seguida, letões.
O desenvolvimento local deu-se principalmente em
função da cultura do algodão e do plantio da melancia.
Em 30 de novembro de 1938, foi elevado a distrito do
município de Americana; em 18 de fevereiro de 1959,
obteve autonomia político-administrativa. O nome é uma
referência à cidade ucraniana de Odessa, de onde sua congênere paulista copiou o estilo das ruas.
Nova Odessa é um pólo de desenvolvimento da Região
Metropolitana de Campinas, com população estimada em
50 mil habitantes. Sua economia é baseada nos ramos têxtil, metalurgia (fundição), plástico e químico.

PAULÍNIA
As terras onde hoje está Paulínia eram ocupadas por
sesmarias, doadas pela Coroa portuguesa no seu esforço de ocupação da imensa colônia. Já na época do império, por volta de 1880, ocorreu intensa mobilização
entre fazendeiros da região para a construção de uma
estrada de ferro que facilitasse o escoamento da produção agrícola. Nascia ali a Companhia Carril Agrícola
Funilense, assim denominada porque seus trilhos iam
até a antiga Fazenda do Funil, onde hoje está a cidade de Cosmópolis. A partir de 1887, imigrantes – na
maioria italianos – afluíram a Paulínia para trabalhar
nas fazendas.

Biblioteca Virtual Valter Borges Salles, arquitetura que indica
modernidade do município de Paulínia

173

Sesc Campinas_parte3_BiografiasA.indd 173

20.02.09 10:18:39

O aglomerado urbano originou-se da construção da estrada de ferro, inaugurada em 15 de setembro de 1899. O
povoado foi fundado em 16 de julho de 1906, por José de
Seixas Queiroz, com o nome de José Paulino. Passou a distrito em 30 de novembro de 1944, agora já denominado
Paulínia. Ganhou autonomia em 28 de fevereiro de 1964
e, a partir de 1968, a construção da refinaria Replan, da
Petrobras, acelerou o desenvolvimento local. Hoje a cidade
tem em torno de 73 mil habitantes, e sua economia tem
base no setor químico e na atividade comercial.

PEDREIRA
O coronel João Pedro Godoy Moreira, proprietário da
Fazenda Grande, onde hoje está o município de Pedreira,
idealizou um loteamento que ficou conhecido como
“Terra dos Pedros” – em homenagem aos seus quatro
filhos de nome Pedro. O coronel também fez gestões
para que um ramal da Companhia Mogiana de Estradas
de Ferro cortasse suas terras e que, no povoado, fosse
construída uma estação.
O progresso chegou e, em 17 de junho de 1890,
foi erguida ali uma capela denominada Santana das
Pedreiras. O povoado cresceu e ganhou autonomia política em 22 de outubro de 1896, já com o nome de
Pedreira. A partir de 1914, com a implantação de uma
fábrica de louças, ficou marcada a vocação para a atividade ceramista como base principal do desenvolvimento
do município, que hoje conta com 40 mil habitantes.

Vista aérea do núcleo urbano de Pedreira, cidade que
consolidou a vocação ceramista na região

SANTA BÁRBARA D’OESTE
O antigo povoado de Santa Bárbara foi fundado em 1818,
por Dona Margarida da Graça Martins, proprietária das
terras onde foi construída uma capela dedicada à santa.
Em 18 de fevereiro de 1842, foi criada a freguesia de Santa
Bárbara, vinculada ao município de Nova Constituição,
atual Piracicaba, e depois transferida para Campinas, em
23 de janeiro de 1844. Em 2 de março de 1846, o povoado passou à categoria de vila.
A partir de 1875, imigrantes norte-americanos estabeleceram-se na região e organizaram fazendas nas quais
aplicaram novos métodos para lavrar o solo, o que contribuiu para o progresso da agricultura local. Colonos de origem européia também chegaram a Santa Bárbara, e entre
esses havia artesãos que abriram oficinas e aperfeiçoaram
as atividades de manufatura.
No início do século 20, o lugar viveu um forte processo
de expansão econômica, com a intensificação das atividades
agropecuárias e a instalação de usinas de açúcar. Em 19 de
dezembro de 1906, foi elevada a cidade e, em 30 de novembro de 1944, recebeu a atual denominação de Santa Bárbara
D’Oeste. Da década de 1950 em diante, foram ali instaladas
indústrias de implementos agrícolas, mecânicas, automobilísticas e têxteis. Sua população atual é de 184 mil habitantes.

Palmeiras imperiais marcam a paisagem de Santa Bárbara D’Oeste, onde
as usinas de açúcar começaram a se instalar no início do século 20
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Antiga igreja matriz de Santo Antônio de Posse. A área do município
se localizava no caminho entre São Paulo e as minas de Goiás e era
chamada, no século 18, de Posse da Ressaca

SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Em 1725 surgiu um pequeno povoado chamado Posse de
Ressaca, no caminho que ligava São Paulo às minas de
Goiás. Naquele lugar onde os viajantes paravam para descansar foi, aos poucos, se formando o que mais tarde viria
a ser o município de Santo Antônio de Posse.
Em 1892, os moradores ergueram uma capela em louvor
a Santo Antônio. No ano seguinte, o conglomerado urbano
foi elevado a distrito de Mogi Mirim. Em 30 de dezembro de
1953, passou à categoria de cidade, com a denominação atual.
Santo Antônio da Posse tem hoje cerca de 22 mil habitantes e uma economia diversificada entre as atividades
agrícola e industrial.

ao engenheiro ferroviário Antônio Pereira Rebouças.
Rebouças tornou-se distrito de Campinas em 16 de dezembro de 1909, e só em 30 de novembro de 1944 seu nome
foi alterado para Sumaré. Emancipou-se de Campinas em 30
de dezembro de 1953 e passou a viver uma fase de intensa
industrialização, o que provocou mudanças socioeconômicas importantes e atraiu muitos imigrantes e migrantes.
O nome Sumaré vem de uma orquídea da qual se extrai
a cola utilizada na fabricação de instrumentos de corda. Na
década de 1990, a cidade expandiu sua atividade comercial
e, a partir de 2000, atraiu várias empresas de transporte e
logística. Sumaré tem atualmente 248 mil habitantes.

VALINHOS
A fundação do município de Valinhos está ligada ao comércio. A cidade, hoje, ocupa a área de um ponto de
apoio a viajantes e aventureiros que entravam pelos sertões a caminho das minas de ouro e pedras preciosas de
Minas Gerais e Goiás.
Há duas versões sobre a origem do nome Valinhos: uma
tem a ver com os vales que caracterizam a região e a outra
faz referência às valas que os imigrantes italianos abriam
para separar suas propriedades. O certo é que o lugar começou a ser efetivamente povoado por volta de 1800, mas
seu núcleo urbano só se organizou após a inauguração, em
1872, da linha ferroviária unindo Jundiaí a Campinas.

SUMARÉ
Em 27 de agosto de 1875, foi inaugurada uma estação de
trem no povoado de Rebouças, nome dado em homenagem

Plantações em Sumaré, cidade que se emancipou de
Campinas em 1944

Valinhos começou a ser povoada em 1800. Entre as origens de seu
nome está a tese da referência aos vales da região
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A fertilidade do solo da região atraiu muitos imigrantes,
principalmente italianos, e o local experimentou a fartura e a bonança da melhor fase da cultura cafeeira. Em 28
de maio de 1896, o então povoado foi elevado a distrito
do município de Campinas. Com o fim do ciclo do café, a
economia local se direcionou para a fruticultura, principalmente figo e uva. Em 30 de dezembro de 1953, Valinhos
tornou-se município autônomo e hoje conta com uma população de 99 mil habitantes.

VINHEDO
Vinhedo nasceu da antiga Vila Rocinha, onde existia, em 1840,
uma pequena casa e uma roça cultivada que serviam de apoio
para os viajantes que se utilizavam da Estrada da Boiada, em
direção a São Paulo e Santos. Nos estertores do regime escravocrata, naquela região formou-se o “Quilombo da Rocinha”,
um dos mais importantes da então província de São Paulo.
O povoado prosperou graças às fazendas de café, que
viveram seu apogeu a partir da segunda metade do século
19. Com a decadência do café, as videiras trazidas pelos imigrantes italianos passaram a sustentar a economia local.
Em 31 de outubro de 1908, o povoado foi elevado à
categoria de distrito do município de Jundiaí. Nos anos seguintes a plantação de uvas se consolidou como sua principal atividade econômica. Em 24 de dezembro de 1948,
ganhou a emancipação política e adotou a denominação de
Vinhedo. Desde então ocorre a tradicional Festa da Uva, um
marco da cultura local. Hoje a cidade tem 57 mil habitantes
e faz questão de preservar as tradições daqueles que ajudaram a construir o município.

Parque Municipal de Vinhedo, cidade que se originou na antiga Vila
Rocinha, por onde passava, no século 19, a Estrada da Boiada,
ligando o interior a São Paulo
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Edições SESC SP
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Tel. 55 11 2607-8000
edicoes@sescsp.org.br
www.sescsp.org.br
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Ficha Técnica – SESC/SP

Este livro foi composto em fonte Joanna, corpo 11 e impresso em
papel couchê fosco 150 g pela RWA Gráﬁca para as Edições SESC SP
em fevereiro de 2009, com tiragem de 2000 exemplares.
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