Educação Patrimonial
Guarulhos: História, Cultura e Meio Ambiente

Antigo Largo do Rosário. Do lado esquerdo, Cine República e ao fundo Clube Recreativo

Prefeitura de Guarulhos
Educação
2a edição – 2012

Por ocasião da segunda Mostra da Educação, realizada no mês de novembro de 2011,
foi lançada a primeira edição (circuitos e roteiros regionalizados) do “Guia de Educação
Patrimonial: Guarulhos, História, Cultura e Meio Ambiente”. Nessa segunda versão (5a revista), os roteiros regionalizados foram revistos e ampliados. Além disso, essa segunda edição,
na 6a revista, tratamos dos circuitos temáticos. Abordagem que lança novos conhecimentos
sobre a história natural e cultural da cidade.

APRESENTAÇÃO

Este é o 2 Guia de Educação Patrimonial; o 1 foi lançado em 2011. Com este Guia, a
o

o

Secretaria de Educação potencializa o currículo, auxilia os profissionais da educação e os alunos
no aprimoramento do conhecimento de nosso patrimônio histórico.
O Guia é mais um subsídio que a SE oferece aos educadores, objetivando melhorar a qualidade social da Educação, possibilitando a melhor compreensão da diversidade e das identidades
que formam nossa sociedade.
Os fatos marcantes de nossa trajetória devem sempre nos ajudar a refletir o momento em
que vivemos e o futuro que queremos construir. Este futuro será melhor para todos se o projetamos considerando princípios que respeitem a história, a educação, a cultura e o meio ambiente,
construídos pelos nossos antepassados com muito esforço e suor.
Esperamos, enfim, que este Guia seja de grande utilidade para todos os alunos e educadores guarulhenses.
Meu abraço.
Profª Neide Marcondes Garcia
Secretária Municipal de Educação
Guarulhos/2012.

Secretaria Municipal de Educação, em 2012. Prédio inaugurado no dia 17 de setembro de 2010.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O reconhecimento do patrimônio, por meio de ações educacionais, é o que há de mais

contemporâneo na área educacional brasileira. A intersecção de áreas tem se transformado em
instrumentos que possibilitam o desenvolvimento de pessoas e cidades em seus variados aspectos.
Um grupo de educadores, reunidos em Brasília pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), Museu Imperial em 1999, refletindo sobre o tema, definiu educação patrimonial de forma bastante precisa.
“É um instrumento de ‘alfabetização cultural’ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura
do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos
e comunidades...”
“... Pode ser aplicada a qualquer evidência material ou manifestação da cultura, seja um
objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma
comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um processo
de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e qualquer outra expressão
resultante da relação entre indivíduos e seu meio ambiente.” (Pesquisadoras: Maria de Lourdes
Parreiras Horta, Evelina Grumberg e Adriane Queiroz Monteiro).

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

No dia oito de dezembro de 2011, Guarulhos completou 451 anos. De acordo com a

sequência de datas de criação das cidades do país, mais aceita entre os pesquisadores brasileiros,
Guarulhos pode ser considerada a sétima mais antiga do Brasil. São Vicente foi fundada em 1532;
Olinda, 1537; Santos, 1543; São Paulo, 1554; Salvador, 1549; Guarulhos, 1560; Rio de Janeiro,
1565. Por meio desse “Guia de Educação Patrimonial”, viajaremos pela história da cidade revelando o seu patrimônio material e imaterial. Antes da partida, algumas perguntas provocam a
reflexão acerca da história natural e social de Guarulhos.

Mapa mais antigo de Guarulhos (1932 - Arq. histórico de Guarulhos).
Reconstituição do geógrafo William de Queiroz
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Mapa dos 47 bairros de Guarulhos, criado pelo decreto municipal no 4.998 em 1988

De um povo coletor a uma cidade industrial, quais os atrativos que possibilitaram a fixação
de pessoas e as formas que elas encontraram para garantir a sobrevivência? Qual a construção
social em curso e quais os legados históricos de cada povo que se encontram espalhados no município? As respostas serão dadas à medida que avançarmos nos percursos, viajando pelos circuitos
e roteiros, especialmente pensados para os profissionais da educação, os estudantes, familiares e a
comunidade de modo geral.
Quanto ao conceito “Patrimônio cultural, material e imaterial”, é considerado todo elemento natural ou cultural herdado do passado ou criado no presente, no qual um determinado grupo
social reconhece sinais de suas identidades. Além do palpável, o patrimônio inclui as manifestações culturais, tradicionais e populares, fruto da criação coletiva que emana de grupos ou etnias.
“A Educação é um direito fundamental e tem como desafio construir uma escola que ultrapasse preconceitos e barreiras sociais”. (Educação Inclusiva - História, Concepções e Políticas
Públicas -Secretaria de Educação de Guarulhos - 2011)
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CIRCUITOS E ROTEIROS

Esquina do lado direito da atual Rua Cerqueira César com a Rua Dom Pedro II

Visando atender as finalidades do eixo Natureza e Sociedade do “Quadro de Saberes

Necessários” (QSN), foram organizados os circuitos e roteiros, elencando o patrimônio material e imaterial, tendo por base critérios geográficos e temáticos. Os circuitos e roteiros regionais
totalizam seis: Centro Histórico, Centro Expandido, Norte, Sul, Leste e Oeste. Nas respectivas
divisões, foram listados e descritos os mais reconhecidos patrimônios materiais e imateriais da
cidade que se encontram nas proximidades das escolas, assim como dos lares dos estudantes e
dos educadores. A estruturação dos circuitos e roteiros regionalizados, bem como dos circuitos
temáticos, significa inovação em relação à visão tradicional, muito arraigada, de que os bairros e
loteamentos mais afastados da região central não têm história.
Os conceitos de história natural e social, patrimônio cultural, material e imaterial são outras
novidades positivas desse “Guia de Educação Patrimonial”. A relação entre o homem e a natureza
fica mais fácil de se perceber por meio dos referenciais mencionados. Por meio desta publicação,
visitas e estudos do meio, serão descobertos os “tesouros” que existem em Guarulhos. Este Guia
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é mais um passo rumo à superação do conhecimento fragmentado, muitas vezes divulgado sobre
os lugares onde habitam e trabalham nossos educadores, estudantes e familiares.
Os roteiros regionalizados foram organizados prevendo duas horas de caminhada, acompanhada por monitoria especializada. O ponto de partida da “viagem cultural” será o Centro
Histórico e Expandido. A história de Guarulhos é muito rica. Além dos circuitos e roteiros regionalizados, encontram-se os circuitos temáticos (revista no 6).
“Patrimônio Cultural não são somente aqueles bens que se herdam dos nossos antepassados. São
também os que se produzem no presente como expressão de cada geração, nosso “Patrimônio Vivo”:
artesanatos, utilização de plantas como alimentos e remédios, formas de trabalhar, plantar, cultivar
e colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinária, folguedos, expressões artísticas e
religiosas, jogos etc. É com todo esse Patrimônio, material, imaterial, consagrado e não consagrado que
podemos trabalhar num processo constante de conhecimento e descoberta”. Instituto do Patrimônio
Histórico Nacional (IPHAN).

Grupo de reisado Familía de Jesus, Bairro das Lavras, em 2012
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CIRCUITOS
REGIONALIZADOS

Praça Teresa Cristina, em Guaruhos (1926)

CENTRO HISTÓRICO

2
1

Denominação atual: 1- Praça Getúlio Vargas; 2- Rua Dom Pedro II. Foto de 1940

O centro histórico é a parte da cidade mais fre-

Guarulhos foi fundada, oficialmente, em oito de dezembro de 1560, dia de sua santa padroeira, Nossa Senhora
da Conceição. Por meio da lei nº 2.789 de 1983, a fundação
é atribuída ao padre Manuel de Paiva, substituindo o nome
do padre João Álvares, mencionado no Hino a Guarulhos
(1960), tido até então como possível fundador.

quentada pelos guarulhenses, por isso, a mais conhecida, especialmente a atual Rua Dom Pedro II. O centro histórico
compreende a colina da região central. Muitas vezes se usa
o termo “centro histórico expandido”. Nesse caso se inclui
o sopé da colina. A colina central é reconhecida pela lei de
zoneamento no 6.253, de 24 de maio de 2007, como “Zona
Central Histórica”, região onde se encontram o marco zero e
o triângulo histórico, delimitado pelas Ruas Dom Pedro II,
João Gonçalves e Capitão Gabriel. Ele possui altitude de 750
metros em relação ao nível do mar.
Dada a expansão urbana da cidade, notadamente a partir de 1960, ao visualizarmos o mapa dos bairros de Guarulhos,
percebe-se que o atual centro geográfico do município se encontra no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mesmo assim, as
referências geográficas são adotadas a partir do Marco Zero, situado na Praça Teresa Cristina, na região do Centro Histórico. Por
questões de identidades locais, a divisão em seis regiões foi elaborada a partir do centro geográfico do município (aeroporto).

:: Local da Fundação de Guarulhos

De acordo com o pesquisador Adolfo Noronha, Guarulhos teve como ponto inicial a fixação da Aldeia de Nossa
Senhora da Conceição, situada entre a Av. Guarulhos, as Ruas
Silvestre Vasconcelos Calmon e Barão de Mauá, Vila Moreira
(sopé da colina central). Quanto aos aldeados, o local da fundação, a data, bem como o padre fundador, ainda persiste grande
polêmica historiográfica. Para uma corrente de pesquisadores,

ROTEIRO - FUNDAÇÃO DE GUARULHOS
Este roteiro enfatiza os primeiros 190 anos da história
de Guarulhos (1560-1750), período da fundação do território e consolidação da colonização portuguesa, fase fortemente
influenciada pela exploração de ouro.
16

os aldeados foram os Indígenas Guarulhos em 1560, na Vila
Moreira. Outra corrente defende que foram os Paleoíndios Maromomi, em 1608, estando o aldeamento, exatamente, onde
se encontra a Igreja Matriz. Outra hipótese é que Guarulhos
tenha sido fundado em 1560, e o aldeamento foi transferido
no início do século XVII para onde se encontra a Igreja Matriz.

atual Rua Dom Pedro II, a Igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso e as lavras de ouro guarulhenses se encontram ligadas
à Estrada Geral. Servem também de saídas para Minas Gerais,
Rio de Janeiro e o litoral norte paulista. Consta que o ramal
de Guarulhos foi aberto em 1600, certamente utilizando-se
de antigas trilhas indígenas.

:: Córrego Lava-Pés, (Atual Praça Capitão Alberto
Mendes Júnior)

:: Aldeamento na Colina do Centro

Aldeamento missionário jesuítico, ilustração do holandês
Zacarias Wagner, comitiva de Maurício de Nassau (c. 1630)

O espaço da Praça Capitão Alberto Mendes Júnior,
antigamente, era um pouso de tropeiros e onde os fiéis da
Conceição lavavam os pés. Conta a tradição que muitas pessoas vinham para as festividades religiosas andando a pé e descalças. No córrego lavavam os pés e calçavam os sapatos. Este
ribeirão possuía três nomes distintos, respectivos a trechos
diferentes. No final se denominava “dos Cavalos”, no meio,
“do Lava-Pés” e na nascente, “do André”, homenagem feita
ao escravo que morava nas margens.

Fundada ou transferida no início do século XVII
(1608), a aldeia de Nossa Senhora da Conceição ficava na
Colina do Centro, sendo construída uma capela onde se encontra a atual Igreja Matriz. Acredita-se que a localização se
deu em função de questões de segurança.

:: Estrada Geral (Torre da Igreja Matriz)

Atual Ladeira Campos Sales, foto de 1925

Era uma via que ligava praticamente todas as atividades do Brasil Colonial e Imperial. Os ramais para Guarulhos
começavam no Bairro da Penha e de Santana (chamada também de Estrada da Conceição). Na capital recebia o nome de
Estrada Velha de São Paulo. Os locais da aldeia, o Córrego
dos Cavalos, a ladeira da Matriz, a Praça Teresa Cristina, a

Coreto em frente a Igreja Matriz em 1929
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“Diante da pressão por mão de obra escrava, os jesuítas de São Paulo, em 1604, pediram mais uma vez ao Superior
Geral a autorização para aldear os Maromomi no planalto....
os padres devem ter solicitado também ao capitão-mor de São
Vicente terras para o novo aldeamento, talvez do mesmo tamanho que a missão de São Miguel, seis léguas em quadra,
como também supõe Azevedo Marques” (AHGPSP, p. 308).
Foi lhes concedida um gleba, à margem direita do Tietê, região de pouco interesse econômico.
Seguindo a orientação dos superiores, a igreja e a missão devem ter sido construídas na parte alta da área, entre os
anos de 1606 e 1607. A capela, dedicada a Nossa Senhora da
Conceição, passou a designar o aldeamento. Esta fundação
foi o coroamento dos trabalhos do Pe. Viegas, que morreu
em 1608. No ano seguinte, o Pe. Simão de Vasconcelos, referindo-se às missões dos jesuítas em São Paulo, cita a de Nossa
Senhora da Conceição, cujo superior era o Pe. Sebastião Gomes (In: HCJB, v. 6, l. 4, c. l, p. 501)... O aldeamento não
interrompeu a escravização dos Maromomi e nem a intromissão no próprio aldeamento, como se vê na sessão de outubro
de 1608, da Câmara de São Paulo. (“ACSP, sessão de cinco
de outubro de 1608, v. 2”. p. 222 e 223)”. Benedito Prezia
(Livro, Guarulhos Tem História, p. 64 e 65)
Em 1640, os colonizadores passaram a chamar o aldeamento Nossa Senhora da Conceição dos Maromomi de
Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Os Paleoíndios
Maromomi são do tronco linguístico Macro-Jê, família Puri. O
vocábulo Goarulho/Guarulho, que substituiu o etnônimo Maromomi, parece ser de raiz Tupi. Os Guarulhos são, originalmente, do Rio de Janeiro, mais especificamente, de Campos dos
Goytacazes, localidade que passou a se chamar, a partir de três
de janeiro de 1759, de Santo Antônio dos Guarulhos, criado
por decisão episcopal. Em 1890, o distrito foi elevado à condição de freguesia, mantendo o nome de Santo Antônio dos Guarulhos. Ainda hoje, existe em Campos o Distrito dos Guarus.

Registros colhidos da oralidade afirmam que, na noite
de 24 de agosto de 1822, o príncipe Regente do Brasil, Dom Pedro I, pernoitou nas proximidades da Igreja Matriz. Fato pouco
provável. A tese mais aceita é a que o pernoite de Dom Pedro
I se deu no Bairro da Penha. Anos depois, Dom Pedro II e a
Princesa Isabel, além de dormirem em um casarão de taipa de
pilão mal-assombrado, assistiram à missa na Igreja Matriz. Deve
originar desses episódios a inserção do Brasão do Império, bem
como os nomes: Praça Teresa Cristina e Rua Dom Pedro II.

Igreja com traços de arte barroca, em 1906

:: Praça Teresa Cristina - Antigo Largo da Matriz

:: Igreja Matriz – Primeira Paróquia de Guarulhos
O “prédio’’ da atual Igreja Matriz começou a ser construído em 1741 e demorou 20 anos para conclusão da obra
(1761), feita de taipa de pilão, dedicado a Nossa Senhora da
Conceição, sua santa padroeira. Consta que, em 1685, a primitiva capela foi elevada à paróquia, época também em que
a cidade passa da condição de Distrito à de Freguesia de São
Paulo. Era frequentada apenas pelos “homens bons da terra”,
suas esposas, filhos e filhas. (Entenda-se por homens bons,
católicos, de pele branca, proprietários de terra e escravos e
possuidores de grande fortuna em dinheiro).
Na torre, ao lado da cruz, aparece o Galinho Português (ver revista no 6). No teto e na parte superior da parede
da frente da Matriz, encontra-se o Segundo Escudo do Império. De acordo com o Padre Geraldo Queiroz, o escudo da
parte interna da igreja foi colocado por Dom Pedro II.

Praça Teresa Cristina e Rua Dom Pedro II em 1927

É uma tradição no Catolicismo ter em frente às igrejas uma praça. Antes de o nome Teresa Cristina ser atribuído, a localidade era chamada Largo da Matriz (lugar onde se
encontra a paróquia que originou as demais igrejas e capelas
católicas da cidade).
Os nomes, “Praça Thereza Christina e Rua D. Pedro,
grafia original”, constam na Lei de Zoneamento Municipal, votada pelos Vereadores no dia 29 de outubro de 1923, lei número 47 (terceiro livro de atas, p. 152). Importante observar que
aparece, apenas, o nome “Rua D. Pedro”, e não Dom Pedro II.
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De acordo com a história oral, os dois nomes da rua e
da praça foram dados, tendo em vista as supostas passagens e
permanências em torno da Igreja Matriz, dos personagens da
família real portuguesa por Guarulhos (Dom Pedro I, Dom
Pedro II e a Princesa Isabel). Polêmicas à parte, a Praça Teresa
Cristina e a Rua Dom Pedro II são os dois logradouros públicos mais antigos da cidade.

São Paulo e batizá-lo [conversão por meio do batismo cristão].
Assim, “Vicus Directus” passou a ser Rua Direita. Praticamente
todas as cidades brasileiras tiveram a sua Rua Direita. A prática
dessa denominação só se dava em relação à igreja matriz, sede da
paróquia”. (História da Cidade de São Paulo, 2004, p. 150).
Provavelmente, o nome Rua Direita foi dado em 1685,
ano em que Guarulhos foi elevada da condição de distrito à de
freguesia. Em 1923, a Câmara de Vereadores deu o nome à Rua
Direita de Dom Pedro e ao Largo da Matriz, Teresa Cristina.

:: Marco Zero

:: Praça Conselheiro Crispiniano – Antigo Largo
do Rosário

Igreja Matriz, prédio número 1 dos logradouros de Guarulhos

Simboliza o local onde a cidade teve sua origem. Além
disso, é o ponto inicial para orientar todos os trajetos e distâncias. O conceito vem do Império Romano, daí a expressão “todos os caminhos levam a Roma”, ou seja, todos os caminhos
estavam orientados a partir do Marco Zero. O Marco Zero de
Guarulhos fica situado entre o “fim” da Praça Teresa Cristina e
o início da Rua Dom Pedro II (símbolo metálico no chão), em
frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz).

Foto anterior à 1912

A atual Praça Conselheiro Crispiniano já teve vários nomes. O primeiro foi Largo do Rosário, depois Cerqueira César,
João Pessoa (nome dado no dia 2 de janeiro de 1932) e Conselheiro Crispiniano (nome atribuído em 16 de janeiro de 1937).
Popularmente, também, era chamado de Pontão de Ônibus da
Rua Dom Pedro até 2008. O nome Largo do Rosário é uma referência muito antiga que remete à Igreja da Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. A Igreja foi demolida
em 1928 de acordo com a resolução da Câmara de Vereadores
de 15 de abril do mesmo ano (Indicação contida na Lei no 75 de
15 outubro de 1927). A palavra “rosário”, colar de contas com
uma cruz, provém da tradição católica. Entre os negros escravizados, povos de grande tradição oral, as igrejas do Rosário tiveram muita aceitação. Em Guarulhos não foi diferente. Quanto
ao atual patrono, Conselheiro Crispiniano, ver página 77.

:: Rua Dom Pedro II – Antiga Rua Direita

:: Sinalização da Igreja e Cemitério da Irmandade do
Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário
Parte da história dos homens e mulheres, vítimas da
escravidão em Guarulhos, pode ser narrada a partir do Triângulo Histórico. Para tanto, precisa necessariamente que conste
o processo de organização e resistência simbolizada na Igreja
da Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário
da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos.
(Denominação que consta no Livro Tombo II, Cúria Diocesana de Guarulhos, atribuído em 1750, quando da aprovação do

Antiga Rua Direita em 1903.
(Foto mais antiga do Centro de Guarulhos – acervo de Darci Pannocchia)

O nome Rua Direita, ex-nome da Rua Dom Pedro II,
pode ter sua origem nos Atos dos Apóstolos capítulo nove. De
acordo com o pesquisador Carlos A. C. Lemos, tem explicação na
norma católica, que via na rua de acesso à casa de Deus a simbologia da Rua de Damasco, para onde Ananias se dirigiu para curar
19

estatuto da irmandade) e no símbolo abolicionista Luís Gama,
nome de uma das ruas que dá acesso à Praça Conselheiro Crispiniano (antigo Pontão da Rua Dom Pedro II).
A Igreja e o Cemitério da Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário, ganhou uma marca escura
no chão da Rua Dom Pedro II, símbolo idealizado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e implantado pela Prefeitura de
Guarulhos, no dia 8 de dezembro de 2008.
A igreja do Rosário integrou o cenário do Centro Histórico por 180 anos. Foi demolida no mês de agosto de 1930,
fruto de entendimento da Câmara de Vereadores, da Igreja
Católica (representada pelo Arcebispo Dom José Gaspar de
Afonseca e Silva) e da Prefeitura de Guarulhos (representada
pelo Prefeito José Mauricio de Oliveira Sobrinho). A Igreja do
Rosário media 395 m² (12,60 de frente por 31,40 de fundos)
e ficava distante, apenas, 250 metros da Igreja Matriz. A marca
escura, por meio da planta do Centro Histórico, sob a guarda
do Arquivo Histórico Municipal, se percebe que a localização
não corresponde à demarcação feita pela prefeitura em 2008.
Na atual Praça do Rosário se encontra uma capela inaugurada em 1933, erguida em compensação à Capela dos Irmãos
Pretos, demolida em 1930. Dada a tradição de sepultar pessoas
dentro das igrejas, em 1905, o cemitério São João Batista se
encontrava dividido em duas partes: a metade, parte superior,
era destinada ao sepultamento dos cidadãos brancos e a inferior
era privativa da Irmandade dos Irmãos Pretos do Rosário.

O nome “Rua Luís Gama” aparece pela primeira vez em
26 de agosto de 1950 em uma ata da Câmara de Vereadores, quando foi incluída na lista de ruas que deveriam receber calçamento.
Muitos que passam pela Rua Luís Gama talvez não
saibam que “Gama” é um símbolo da luta abolicionista no
Brasil. Antes, o nome do logradouro era Rua 13 de Maio, dia
da abolição da escravatura. Luís Gama (1830-1882) era filho
de Luíza Mahin, africana livre, da nação nagô, tomou parte
ativa nas insurreições baianas de 1835 e 1837. Quanto ao pai,
de uma família ilustre da Bahia e descendente de portugueses,
arruinou-se no jogo e acabou vendendo o próprio filho de dez
anos como escravo em 1840 a uma família paulista.
Luís tornou-se advogado e militante do movimento
abolicionista. Por meio de sua luta, libertou mais de 500 escravos nos tribunais. Suas atitudes em relação à escravatura não
correspondem às de seu vizinho de logradouro, o Conselheiro
João Crispiniano Soares, atual patrono da Praça do Rosário.
ROTEIRO - CRIAÇÃO DO MUNICípIO DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DOS GUARULHOS

Antiga localização da Câmara de Vereadores. Atual prédio da Polilet

Por meio deste roteiro, entraremos em contato com 71
anos da história de Guarulhos (1880-1951), momento que a cidade deixa de pertencer a São Paulo e ganha independência para
criar os dois poderes municipais, Legislativo e Executivo, bem
como ter na divisão territorial o poder Judiciário (comarca).
Guarulhos emancipou-se de São Paulo e tornou-se
vila (atual município) em 24 de março de 1880, por meio da
lei provincial número 34, momento em que foram criados os
três poderes do Estado moderno locais: Legislativo, Executivo
e Judiciário. Os primeiros sete vereadores, bem como o intendente capitão Joaquim Francisco de Paula Rebello, tomaram
posse no dia 24 de janeiro de 1881.
Se a Rua Felício Marcondes tivesse o nome de “Rua
dos Três Poderes Municipais”, estaria coerente com a história.
O nome, Rua Felício Marcondes Munhoz, foi dado pelos vereadores no dia 15 de abril de 1913. Por ocasião da Revolução
de 1932, a rua foi dividida em dois trechos, que receberam
dois novos nomes: da Rua Dom Pedro II a Osvaldo Cruz,
Rua Municipal; da Osvaldo Cruz para frente, Otávio Correa.

:: Rua Luís Gama
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No dia 16 de janeiro de 1937, voltou a chamar-se Rua
Felício Marcondes. Antes de 1913, a Rua Felício Marcondes e a
Avenida Salgado Filho eram denominadas de Estrada do Cabuçu. Felício Marcondes Munhoz foi vereador em oito ocasiões (27
anos de vereança) e escolhido pelos demais colegas intendente e
presidente da Câmara, cargos que exerceu entre 1892 e 1919.
Felício foi um dos últimos donos da Fazenda do Bonsucesso.

1923. Este edifício está situado nas esquinas das Ruas Sete de
Setembro e Felício Marcondes. O imóvel foi tombado pelo
Decreto Municipal nº 21.143, de 26 de dezembro de 2000.

:: Primeiro Local da Câmara de Vereadores e Prefeitura

Visamos com este roteiro propiciar reflexões acerca das
mudanças políticas, sociais, culturais e paisagísticas do Centro Histórico nos últimos 90 anos. As alterações urbanas são
consequências das decisões econômicas e políticas. Ao longo
da história de Guarulhos, nota-se que a grande transformação, ocorrida no Centro Histórico e nas demais localidades,
foi resultado da aceleração, a partir do final do século XIX e
início do século XX, proveniente da industrialização no país e
no Município. Em Guarulhos, o processo de independência e
separação dos poderes do Estado coincide com as transformações sociais e urbanas no Centro Histórico.
O princípio da separação dos Poderes (Legislativo,
Executivo e Judiciário) foi adotado por todas as Constituições
Brasileiras a partir da Republicana de 1891, estando previsto, atualmente, no artigo segundo da Constituição Federal de
1988. Nos períodos Colônia e Império não havia separação
dos Poderes, inclusive, a Igreja Católica fazia parte da estrutura administrativa do Estado
As atas da Câmara de Vereadores indicam que a separação dos Poderes Legislativo e Executivo na cidade não foi
imediata. A mudança do local da Prefeitura, bem como o da

ROTEIRO - SEpARAÇÃO DOS pODERES E
TRANSFORMAÇõES URbANAS NO
CENTRO HISTóRICO

O primeiro espaço ocupado pelo Legislativo e Executivo Municipal, antigamente chamado de Intendência, era
uma casa de taipa de pilão, cujo terreno media 510 m², doado a municipalidade e leiloado em 1925, para saldar dívidas
contraídas, por ocasião da construção do Novo Paço Municipal, situado nas esquinas das Ruas Sete de Setembro e Felício
Marcondes. O casarão de taipa ficava na esquina das atuais
Ruas Dom Pedro II e Felício Marcondes, lado direito, para
quem se posta de frente da Rua Felício Marcondes, entrando pela Rua Dom Pedro II. Antes, a Rua Felício Marcondes
chamou-se Estrada do Cabuçu e Rua Municipal. Após a Revolução de 1932, voltou a ser Rua Felício Marcondes.

:: Antigo Paço Municipal

Após 42 anos da instalação do Legislativo e do Executivo Municipal, ambos passaram a funcionar em prédio
próprio, cuja construção começou em 1919 e se concluiu em

Calçamento da Rua Felício Marcondes em frente ao Cemitério São João Batista

21

oposto do antigo Paço Municipal. Prédio tombado pelo Decreto Municipal nº 21.143, de 26 de dezembro de 2000.

Câmara de Vereadores, que se encontravam instaladas, desde
1923, no prédio da esquina das Ruas Sete de Setembro e Felício
Marcondes, ocorreu anos depois da Proclamação da República.
A Câmara de Vereadores deixou o prédio da Rua Sete
de Setembro, no dia 1º de outubro de 1951, e se instalou no
antigo número 41-C da Rua Dom Pedro II. A Prefeitura foi
transferida para o prédio da Praça Getúlio Vargas no dia 28
de maio de 1958 e, no dia cinco de setembro de 1976, passou
a funcionar na Casa Branca, Bairro Bom Clima.
Na década de 1970, no dia 2 de outubro de 1976, realizou-se a sessão de instalação das atividades legislativas no prédio
da Praça Getúlio Vargas, anteriormente ocupado pela Prefeitura. No dia 6 de dezembro de 2006, passou a funcionar no
prédio da esquina da Rua João Gonçalves e Avenida Tiradentes. Somente em 2012, foi anunciada a aquisição, por meio de
desapropriação da antiga fábrica Tapetes Lourdes, imóvel próprio, para instalação do Legislativo Municipal. Sobre o Poder
Judiciário, também chamado de Comarca, de 1880 (data da
criação do Município) a 1956, as demandas judiciais de Guarulhos eram atendidas nas varas do Poder Judiciário da Capital.
De uma região de moradia no passado ao esvaziamento, o que aconteceu com o Centro Histórico? O início do
processo de transformação urbana, associado ao esvaziamento
populacional, se deu a partir de 1914. Aos poucos, os locais
de moradia foram cedendo espaços para os pontos comerciais, agências bancárias, estacionamentos, órgãos públicos,
etc. Com isso veio a mudança da paisagem urbana. No dia 21
de abril de 1914, a Câmara de Vereadores aprovou a planta
apresentada pela Companhia Light Power, para instalação da
rede de iluminação elétrica da cidade.
Dia 20 de maio de 1914, a “Tramway da Cantareira” comunica a construção da Estação Guarulhos e pede a
abertura de uma rua que ligasse a Estação à atual Rua Dom
Pedro II. O pedido foi atendido e recebeu o nome de “Rua da
Estação”, atual Cerqueira César. A primeira viagem do Trem
da Cantareira aconteceu no dia quatro de fevereiro de 1915.
Essas medidas exigiram alterações urbanas no Triângulo Histórico e mudanças no sistema de deslocamento da população,
no transporte de carga, bem como o desenvolvimento das primeiras indústrias no eixo Vila Galvão – Estação Guarulhos.

:: Rua Sete de Setembro

O nome da rua foi dado em função do dia da independência do Brasil de Portugal, marcado como Grito do Ipiranga, fato transcorrido no dia 7 de setembro de 1822, que teve
como protagonista o príncipe regente Dom Pedro I, com seu
suposto pernoite em Guarulhos, na ida do Rio de Janeiro a
Santos, na noite de 24 de agosto de 1822.

:: Rua 15 de Novembro

:: Local da Instalação do Fórum da Comarca
de Guarulhos
Aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1956, com o
cumprimento da lei nº 2.456, de 30 de dezembro de 1953.
Durante 73 anos, mesmo após a criação do município, as
questões judiciais de Guarulhos eram resolvidas no Fórum
da Capital. A sede da primeira vara, Fórum de Guarulhos,
ocupou a antiga casa do ex-prefeito José Maurício de Oliveira Sobrinho, construída em 1937 sobre terreno requisitado à
municipalidade em 1913. O imóvel está situado na esquina
da Rua Sete de Setembro e a Rua Felício Marcondes, lado

Denominação em homenagem à data da Proclamação
da República, ocorrida em 1889. O Sete de Setembro separou
o Brasil de Portugal e o 15 de novembro tirou do poder Dom
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inaugurado no dia 13 de junho 1968, sobre parte do terreno do
Cemitério São João Batista, setor que era destinado ao sepultamento dos brancos pobres, índios e negros. A Monteiro Lobato
é a primeira biblioteca pública e foi criada pelo ato nº 233, de
20 de junho de 1939, gestão do Prefeito José Moreira Matos.
Foi instalada inicialmente no antigo Paço Municipal
(dez de novembro de 1940), esquinas das Ruas Sete de Setembro e Felício Marcondes, gestão do Prefeito José Maurício de
Oliveira Sobrinho. No dia 13 de junho de 1978, recebeu o
nome Monteiro Lobato. Informações: Rua João Gonçalves,
439, Centro de Guarulhos, Fone: (11) 2087-6900.

Pedro II. A Proclamação da República Brasileira foi um levante político-militar que instaurou a forma republicana federativa
presidencialista de governo, derrubando a monarquia constitucional parlamentar. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação (atual Praça da República), na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares
do exército brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador Dom Pedro II e assumiu o poder.

:: Igreja Nossa Senhora do Rosário Mãe dos Homens
Pretos e São Benedito

Igreja do Rosário em fase de acabamento. Foto de 1934

Fachada da biblioteca em 1969

O nome é de 2010 e o edifício de 1933. Portanto, 79
anos de história. O terreno onde se encontra a construção foi
fruto de uma permuta entre a Cúria e a Prefeitura de Guarulhos, além, de uma doação de dez contos de réis para construção da igreja (Lei nº 78, de 16 de maio de 1928), compensações pelo terreno e prédio, que ocupava a antiga Igreja da
Irmandade dos Irmãos Pretos do Rosário (datada de 1750),
que ficava na atual Rua Dom Pedro II e que foi demolida em
agosto de 1930 por decisão do Arcebispo Dom José Gaspar
de Afonseca e Silva e da Prefeitura de Guarulhos (representada pelo então Prefeito José Mauricio de Oliveira Sobrinho). A
negociação levou três anos para ser concluída (1927-1930) e a
escritura foi lavrada no dia 30 de julho de 1930.
Com o nome de Nova Capela de Nossa Senhora do
Rosário, foi inaugurada no dia 19 de setembro de 1933. No
dia 31 março de 1943, houve alteração do nome para Igreja
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Livro de Tombo
da Igreja Matriz nº 4). No dia 20 de novembro de 2010,
por ocasião das comemorações dos 450 anos de fundação de
Guarulhos, a Folha Diocesana informou a mudança do nome
para “Nossa Senhora do Rosário Mãe dos Homens Pretos e
São Benedito”. É uma capela filial da Catedral de Guarulhos.
Localizada nas esquinas das Ruas Sete de Setembro e João
Gonçalves, Centro. Fone da Catedral: (11) 2409-2101.

:: Cemitério São João Batista Abriga Nove Ex-Prefeitos

Durante o período colonial e parte do imperial, as
pessoas eram sepultadas dentro das igrejas (os mais ricos) e
nos arredores, os mais pobres, entre os quais, principalmente,
brancos pobres, indígenas e negros. O registro mais antigo de
sepultamento no São João Batista consta de 1891, túmulo
de Joaquim Cândido de Moraes. Em 1968, quando da construção do prédio da Biblioteca Monteiro Lobato, os restos
mortais dos mais pobres já haviam sido removidos para o Cemitério São Judas Tadeu, no Picanço.
Na parte superior, após resistência, permaneceram os
parentes das famílias tradicionais de Guarulhos, entre estes os
ex-prefeitos: Capitão João Francisco da Silva Portilho – 1896
a 1902; Capitão João Teófilo de Assis Ferreira – 1906 a 1907;
Capitão Gabriel José Antônio – 1908 a 1915; Zeferino Pires

:: Biblioteca Monteiro Lobato – Ocupa Antigo Espaço
do Cemitério
Faz parte do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas
de Guarulhos, ao todo 13 equipamentos. O prédio atual foi
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de Freitas – 1917 a 1919; José Maurício de Oliveira Sobrinho
– 1919 a 1930 – 1940 a 1945; José Saraceni – 26/02 a 13/03
de 1936; Heitor Maurício de Oliveira – 1945 a 1947; Vasco
Elídio Egídio Brancaleoni – 27/11 de 1945 a 18/12 de 1945
e Rinaldo Poli – 1953 a 1957. Rinaldo Poli foi o primeiro
prefeito eleito por voto direto da população. Todos os anteriores a ele foram indicados pela Câmara de Vereadores ou
pelos governadores.
Além dos prefeitos, destaca-se o túmulo da Profª Nicolina Bispo, autora do Hino a Guarulhos (1960). O cemitério foi tombado como patrimônio histórico pela lei no 3.642,
de sete de agosto de 1990, e está localizado na esquina da Rua
Felício Marcondes com a Rua Osvaldo Cruz. A localidade no
passado era chamada de Terras do Pau-Casado (árvore grande). Propriedade situada entre a Rua João Gonçalves e a Av.
Paulo Faccini.

túlio Vargas. O Paço Municipal e a Fonte Luminosa foram
inaugurados no dia 28 de maio de 1958 e o Coreto, em 12 de
novembro de 1975 (ver revista no 6, página 71).
A Prefeitura ocupou o prédio até 1976, quando foi transferida para o Bom Clima. Em dois de outubro de 1976, realizou-se a instalação das sessões da Câmara de Vereadores. Em 1960,
recebeu o monumento símbolo do IV Centenário da cidade. A
praça foi tombada pelo Decreto Municipal no 21.143, de 26
de dezembro de 2000. O patrono, Getúlio Dorneles Vargas, foi
presidente do Brasil em dois períodos. O primeiro por 15 anos
ininterruptos, chamado de “Ditadura Vargas” (1930-1945), o
segundo, eleito por voto direto (1951 a 1954).

:: Praça Getúlio Vargas, Antigo Estádio de Futebol
Cerqueira César

Antigo Estádio Cerqueira César e atual Praça Getúlio Vargas

:: Primeiro Arranha-Céu

O local onde se encontra atualmente a Praça Getúlio
Vargas, no começo da década 1930, era o Estádio Cerqueira
César, também conhecido como Campo do Esporte Clube
Paulista. Conta-se que o campo tem sua origem nas “peladas” que os alunos do Capistrano jogavam antes do início das
aulas. O Paulista foi fundado no dia 24 de junho de 1926.
O Estádio Cerqueira César era cercado de alambrado de madeira, tinha vestiários e revelou para o futebol o atleta negro
Jaú, zagueiro que jogou no Corinthians, no Vasco da Gama
e na Seleção Brasileira.
Para a época, uma medida de grande impacto urbano
foi a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação do Estádio Cerqueira César, Campo do Paulista, visando
a construção do Paço Municipal, ato do Prefeito Fioravante
Iervolino, de três de dezembro de 1949. Em 1952, no dia 14
de maio, o Vereador Gregório Rodrigues Dias faz menção à
Praça Getúlio Vargas. Em 21 de julho de 1952, foi iniciado
o plantio de árvores (ajardinamento) e, no dia 21 de março
de 1955, foi aberta concorrência pública para apresentação
de projeto para construção do Paço Municipal na Praça Ge-

Foi inaugurado no mês de julho de 1961. Localizado
de frente para a Praça Getúlio Vargas e ao lado do Grupo Escolar Capistrano de Abreu, o primeiro prédio (apartamentos)
foi idealizado pelos empresários do ramo imobiliário, Nahin
Rachid e Antônio Augusto Ceppeda. É chamado “Arranha-Céu”, nome dado por ser considerado o mais alto de Guarulhos naquele ano (15 andares).

:: Escola Estadual Capistrano de Abreu
O prédio atual foi inaugurado em 1936, com a transferência dos estudantes do primeiro grupo escolar de Guaru-
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lhos, formado pela reunião de oito salas isoladas (cada qual
considerada uma escola).
A criação do grupo escolar Capistrano de Abreu ocorreu no dia primeiro de julho de 1926 e foi transferido (1936)
de onde funcionava inicialmente, na esquina da Rua Luís
Faccini (antiga Rua São Paulo) com a Rua Siqueira Campos.
O nome Capistrano de Abreu foi dado em 15 de janeiro de 1947, e o prédio foi tombado pelo Decreto Municipal nº 21.143, de 26 de dezembro de 2000. Localização: Rua
Capitão Gabriel, 385, (ex-prefeito de Guarulhos – nome da
rua dado em 15 de abril de 1913).

:: Prédio do Fórum

No dia 22 de julho de 1976, as diversas varas do Fórum da Comarca de Guarulhos, Dr. Murillo Matos de Faria,
ganharam casa própria. Nesse ano foi concluído e inaugurado
o prédio, localizado na Rua José Maurício, 103, obra concluída em janeiro de 1975. O conjunto, construído em terreno
da Prefeitura, conta com quatro prédios, por onde transitam
cerca de oito mil pessoas diariamente.

:: Trânsito - Comércios e Bancos

EE Capistrano de Abreu em foto de 1940

:: Primeira Igreja Evangélica de Guarulhos

Descendo pela Rua Capitão Gabriel, no sentido do
antigo Largo da Matriz, atual Praça Teresa Cristina, ao ler os
diversos códigos na paisagem urbana, é possível notar a metamorfose por que passou o Centro Histórico nos últimos 90
anos. No início, pequenos becos, chão de terra batida, casas
de taipa, depois de tijolos e atualmente modernas construções
de argamassa de cimento armado. No passado, espaço destinado à moradia; hoje em dia há casas de comércio, bancos e
intenso corredor de transporte.

Foi implantada em 1913 com o nome de “Igreja
Cristã Evangélica Brasileira” (atual Primeira Igreja Batista
de Guarulhos). A igreja ficava localizada na atual Rua Nove
de Julho, onde se encontra o Banco HSBC. De acordo com
o trabalho de conclusão de curso “Histórico da Primeira
Igreja Batista em Guarulhos”, o primeiro culto foi realizado
em 1913, em uma residência situada numa localidade que
se chamava Terras do Pau-Casado. A iniciativa de fundar a
igreja em Guarulhos partiu dos jovens moradores de Guarulhos, Manuel José Antônio e Ana Maria da Conceição. Os
dois eram membros da Igreja Cristã Evangélica Brasileira no
Bairro da Liberdade em São Paulo.

:: Rua Engenheiro Prestes Maia (Fundo da Igreja Matriz)
Rua estreita com calçamento de pedras graníticas,
com características que lembram as ruas das cidades coloniais
brasileiras de estilo arquitetônico português. O calçamento de
pedra é uma pequena mostra do antigo sistema utilizado na
Guarulhos do passado. A Rua Prestes Maia separa a centená25

ria Igreja Matriz da moderna estrutura em concreto armado,
que mantém a vistosa Universidade de Guarulhos. A Rua integra aspectos interessantes da história da educação, técnica
construtiva e estilos arquitetônicos. Em 1923 era chamada de
Rua Barão do Rio Branco.

foi integrada às demais faculdades mantidas pela Associação
Paulista de Educação e Cultura. A ampliação do campus, para
abrigar as Faculdades de Arquitetura e Urbanismo e de Artes
e Comunicação (atual prédio G), é de autoria dos arquitetos
Eduardo Augusto Kneese de Mello e Sidney de Oliveira, professores da Faculdade na época.

:: Parede de Taipa de Pilão da Igreja Matriz

:: Prédio da UnG já foi Colégio de Freiras e Seminário
de Padres
Quem entra pela porta central da Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz de Guarulhos), pode observar atrás da porta, do lado direito, uma pequena mostra de
parede de taipa de pilão, modelo construtivo que predominou
por mais de 300 anos no Brasil. Em Guarulhos ainda existem,
construídas em taipa de pilão, a Igreja do Bonsucesso e a Casa
da Candinha, além de remanescentes de paredes em meio ao
bairro das antigas lavras de ouro.

:: Prédio Greguinho e o Sobrado da Família Barbosa

Primeira escola da rede privada de ensino de Guarulhos

Partes das atividades da Universidade Guarulhos se
encontram instaladas em uma estrutura construída há 92 anos
pelas Irmãs da Congregação do Sagrado Coração de Maria. O
antigo prédio das religiosas, no dia seis de setembro de 1920,
recebeu da Câmara de Vereadores a aprovação da planta de
construção, quatro mil tijolos, pedras e isenção de impostos
por 30 anos. Em 1922, passou a abrigar o Seminário e, mais
tarde, o Colégio dos Padres Claretianos. Em 1970, foi vendido e nele se instalou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito (segunda faculdade da cidade), transformada
em Universidade em 1985 (a primeira de Guarulhos).
O antigo Colégio Claretiano foi mantido e, no seu
entorno, novos prédios foram construídos para acomodar as
demandas da Faculdade Farias Brito e da atual Universidade
Guarulhos. De acordo com o arquiteto Roberto Moreno, a
partir de 1980, as cinco Faculdades isoladas, por meio do Regimento das Faculdades Farias Brito, foram unificadas. Nessa
fase, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito

Prédio do Greguinho, em 2012

O Centro Histórico possuía, apenas, casas térreas,
onde predominavam moradias familiares. Os comércios, também, tinham o mesmo estilo arquitetônico das residências. As
primeiras construções, que iniciaram a mudança da paisagem
arquitetônica da Rua Dom Pedro II e a da Praça Teresa Cristina, foram um sobrado construído por Claudino de Almeida
Barbosa e o prédio de três andares do “Ribamar”. O sobrado
da família “Barbosa” foi construído em 1913 e o imóvel da
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Ao fundo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e do lado direito, o sobrado da Família Barbosa, inaugurado em 1913

Praça Teresa Cristina na década de 1960, edifícios que marcam o início da transformação arquitetônica em Guarulhos.
No piso térreo do prédio do “Ribamar”, há mais de 40 anos,
funciona o Greguinho Pizza Bar. Foi o primeiro lugar a vender pizza em pedaços em Guarulhos.

ponta do triângulo. As três ruas, em suas extremidades, interligam três praças: Teresa Cristina, do Relógio e a Getúlio
Vargas. Os nomes atuais, bem como as dimensões das três
ruas e das três praças, são da primeira metade do século XX.
O Centro Histórico é o mais antigo dos 47 bairros de
Guarulhos. Como visto na descrição que antecede este roteiro, é ele o mais impactado pelas alterações na paisagem natural, social e cultural.

ROTEIRO - TRIÂNGULO HISTóRICO

:: Rua Dom Pedro II

Tradicionalmente, é chamado de Triângulo Histórico
as três ruas que delimitam as partes laterais do topo da colina
do Centro Histórico: Ruas Dom Pedro II, João Gonçalves e
Capitão Gabriel.
De acordo com o desenho urbano do Centro Histórico, a Rua Dom Pedro II simboliza a base do triângulo e as
outras duas, as hastes laterais que convergem para formar a
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Muita gente concorda que a Rua Dom Pedro II é o
ponto mais conhecido de Guarulhos e por isso um símbolo
histórico e cultural da cidade. Como pesquisador de história local, percebo que a história de Guarulhos passa pela Rua
Dom Pedro II (nome atual). De acordo com as pesquisas realizadas sobre Guarulhos, percebe-se que a atual Rua Dom Pedro II já teve três nomes: Estrada Geral (1600), data quando
foi aberta a referida estrada pelos colonizadores portugueses;
Rua Direita (1685) nome dado, provavelmente, quando da
elevação da Capela de Nossa Senhora da Conceição à Paróquia/Freguesia; e Dom Pedro II (1923), em homenagem ao
imperador, conta-se que é por conta do envolvimento dele e
de sua esposa, Teresa Cristina, com a Igreja Matriz de Guarulhos. No meio da Rua Dom Pedro II existe a Praça Conselheiro Crispiniano, antigo Largo do Rosário, e a marca escura no
chão, homenagem prestada em 2008 à memória da Igreja da
Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário
da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos.

João Gonçalves inicialmente ligava as atuais Rua Sete de Setembro e a Avenida Tiradentes. O trecho que chega à Praça
do Relógio foi aberto após 1940 (antes do alargamento era
uma passagem estreita). Devido a questões políticas, relacionadas à Revolução de 1932, teve o nome mudado para Rua
Conselheiro Rodrigues Alves e Ângelo de Vita (no dia dois de
janeiro de 1932). Em 16 de janeiro de 1937, voltou a chamar-se Rua João Gonçalves.

2
1

:: Praça do Relógio

1 - Rua João Gonçalves, 2 - Antigo espaço do cemitério, atual biblioteca

:: Padaria Barão

A Praça do Relógio fica localizada no final da Rua
Dom Pedro II, interligando as Ruas João Gonçalves, Padre
Celestino e a Monteiro Lobato. Não é nome oficial. Foi dado
pela população, tendo em vista que no centro da pequena
praça existia um relógio. Recordam alguns sambistas: “Nos
momentos de desfile de Carnaval na Rua Dom Pedro II, era
na Praça do Relógio que se dava a dispersão das escolas de
samba, me recordo da Padaria Joia Lusa”. Cidinha - Escola
Império de Guarulhos.

Fundada em 1943, é a padaria mais antiga do Centro
Histórico. A criação da panificadora coincide com a abertura
do trecho da Rua João Gonçalves, situado entre as Ruas Dom
Pedro II e a Sete de Setembro, no início da década 1940.
De acordo com o senhor Alberto, antigo dono da Barão, a história do empreendimento teve início como Fábrica
de Biscoitos Barão Ltda. Em 1943, a razão social mudou para
“Fábrica de Biscoitos e Panificação Barão”. Foi o povo que lhe
deu o nome de Padaria Barão. Sobre a data de fundação da
Fábrica desconheço.

:: Rua João Gonçalves
O nome (João Gonçalves de Almeida) foi dado pela
Câmara de Vereadores no dia 15 de abril de 1915. João Gonçalves foi vereador em três legislaturas em Guarulhos (1908
a 1917), juiz de paz e faleceu em 1931. Era filho de José de
Almeida Barboza e Brígida Maria Barboza, herdeiros da Fazenda Bananal (atual Casa da Candinha). Como filho, João
Gonçalves recebeu a Fazenda Invernada de herança. Por meio
de fotografias do Triângulo Histórico, se percebe que a Rua

:: Rua Capitão Gabriel
A Rua Capitão Gabriel começa na Praça Getúlio Vargas e termina na Praça Teresa Cristina. O nome foi atribuído
pelos vereadores na sessão realizada no dia 15 de abril de 1913.
O Capitão Gabriel José Antônio foi Prefeito de Guarulhos de
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1908 a 1915. Em 16 de outubro de 1921, a Câmara de Vereadores aprovou a compra de uma faixa de terreno, que ia da
Rua Sete de Setembro ao ex-Largo da Matriz, destinado ao
alargamento do Beco (atual trecho da Rua Capitão Gabriel).
Devido a questões políticas, relativas à Revolução de
1932, no dia dois de janeiro de 1932, a Rua Capitão Gabriel teve
o nome alterado para Senador Vergueiro, no trecho que vai da
Praça Teresa Cristina à Rua 24 de Outubro; de Joaquim Távora,
no trecho que vai da Rua 24 de Outubro à Santos Dumont.
(Ranali, p. 107, Cronologia Guarulhense, 1º Volume). Em 16
de janeiro de 1937, voltou a chamar-se Rua Capitão Gabriel.
É provável que o termo “Capitão” seja da Guarda Nacional, uma força paramilitar organizada por lei no Brasil durante o período regencial, em agosto de 1831 e desmobilizada
em setembro de 1922.

1

Rua Capitão Gabriel, no centro em 1960, indicada na imagem (1)

Ato de desapropriaão da antiga Fábrica Adamastor em 11/4/2001, decreto no 21.226 para implantação do Centro Educacional Adamastor
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CENTRO EXPANDIDO

Antiga fábrica de casemiras Adamastor S/A

O Sopé da Colina, parte inferior da encosta do Tri-

inaugurado o ramal “Tramway da Cantareira”, bem como
a Estação Guarulhos (antiga Praça IV Centenário, Jardim
Santa Francisca). A Estação de Guarulhos foi tombada pelo
Decreto Municipal no 21.143, de 26 de dezembro de 2000.

ângulo Histórico, no que diz respeito ao número de habitantes, atualmente, é bem superior ao Centro Histórico.
Pelo Sopé da Colina correm dois córregos: dos Cubas
e o do Lava-Pés, também conhecido como Córrego do Escravo André. Devido à boa qualidade do solo e muita umidade,
o Sopé da Colina teve grande importância econômica para
produção de hortaliças, frutas, peixe, caça animal, tijolos, telhas, serviços, comércios, criação animal e até lazer. A Estação
Guarulhos foi o início do processo indutor que culminou na
transformação socioambiental do Sopé da Colina.

:: Estação Guarulhos – Situada na Praça IV Centenário
É uma marca histórica. Locais onde havia desembarque de tropeiros, terminais rodoviários, estações de trem,
portos e aeroportos atraíram pessoas, comércios e investimentos econômicos.
No dia 20 de maio de 1914, o engenheiro da “Tramway
da Cantareira”, José Carlos de Almeida Tibagy, comunica a
construção da Estação Guarulhos e pede ao prefeito da época
abertura de uma rua que ligasse a Estação à antiga Rua Direita,
atual Dom Pedro II.
A rua foi aberta com o nome de “Rua da Estação”,
atual Cerqueira César. Em quatro de fevereiro de 1915, foi

:: Fábrica Carbonell, Fiação e Tecelagem
Dois anos após a inauguração da Estação Guarulhos,
aproximadamente a 300 metros, entrou em funcionamento a
Fábrica Carbonel de Fiação e Tecelagem, fundada em 1917
por Henrique Carbonell. Fabricava fios e tecidos de algodão
cru, alvejados e tintos, lonas, brins, lonitas, etc.
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Guarnição do Corpo de Bombeiros, em 1963

:: Capela Bom Jesus do Pirapora

:: Armazém Secos e Molhados (Foto: Interior da
Casa Poli)

Localizada no Bairro Macedo, atual Av. Monteiro Lobato, n 898, próximo do Centro Educacional Adamastor, foi
reconstruída com tijolos assentados em barro em 1900. A primeira capela foi construída em taipa de pilão e, nessa época,
era chamada de Bom Jesus do Pirapora.
Na beira da antiga Estrada Geral, num percurso aproximado de um quiômetro, situam-se três antigas igrejas católicas:
Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário e a Capela do Bom Jesus, as duas últimas frequentadas por escravos. A
imagem e a devoção ao Bom Jesus foram muito bem aceitas pelos
escravos, que viam no sofrimento do Cristo crucificado algo semelhante aos maus-tratos que recebiam de seus senhores.
o

No local onde funciona atualmente o restaurante
“Guaru Center”, havia um grande armazém que funcionava
“conjugado” com o Trem e a Estação Guarulhos. Segundo
Primo Poli, seu pai, Nello Poli, em 16 de agosto de 1916,
comprou um armazém de Joaquim Pedro Moreira (de onde
surgiu o nome Vila Moreira) por 16 contos de réis.
Era um armazém de secos e molhados, ferragens, brim,
sapatão, fumo de corda, etc. “Meu pai comprava toda produção da região de Guarulhos e transportava para São Paulo
pelo Trem da Cantareira saindo da Estação Guarulhos”. O
armazém da família “Poli” funcionou até 1930 na antiga Praça Estrela (Jardim Santa Francisca).

:: Centro de Educação Municipal Adamastor

ROTEIRO – pOLO EDUCAÇÃO E CULTURA
Polo, no dicionário Aurélio, é definido como “eixo
em torno do qual uma coisa gira”. Sem negar as especificidades de cada área, é muito difícil separar ação cultural de ação
educacional. Uma ação cultural é educacional, assim como o
inverso também é verdadeiro. Na verdade, são duas faces de
uma mesma coisa que podem e devem complementar-se. O
polo Educação e Cultura nesse sentido é revelador.
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Localizado na Av. Monteiro Lobato, no antigo Prédio
da Fábrica de Casimiras Adamastor, inaugurada em 1946. No
passado havia sido chácara e olaria – até 1941 – a Cerâmica
Brasil, de 1941 a 1946. Hoje, o prédio inaugurado em 8 de
dezembro de 2003, é um importante patrimônio da memória
dos ciclos do tijolo cozido e industrial, funcionando como
um centro cultural, que abriga biblioteca, teatro e centro de
memória. O prédio foi tombado pelo Decreto Municipal no
21.143, de 26 de dezembro de 2000.
A palavra Adamastor vem da mitologia greco-romana.
Citado por Camões em Os Lusíadas e com referência também
a Fernando Pessoa, no poema O Mostrengo, Adamastor representa as forças da natureza contra quem tentasse dobrar o Cabo
da Boa Esperança e penetrasse no Oceano Índico. Na mitologia
grega é um dos filhos da Terra que se rebelou contra Zeus.
Quanto à origem do nome Adamastor, é possível que
tenha sido dado pelos primeiros donos da antiga tecelagem
Adamastor, Francisco dos Santos e Joaquim Pereira Fernandes, cujos nomes e sobrenomes são de origem portuguesa.
Foto: Joseolgon

implantação de um complexo paisagístico e a aplicação de um
conceito pouco conhecido: Plantas Palustres.
O Jardim Público, embaixo do Viaduto Cidade de
Guarulhos, foi pensado para estimular a circulação de pedestres e o lazer contemplativo. O local contém 200 espécies
de vegetais (herbáceo-arbustivas), espelhos d’água, retida das
chuvas e utilizada na manutenção das espécies vegetais aquáticas e peixes ornamentais. Plantas palustres caracterizam-se
por ser de locais encharcados, que se desenvolvem nas proximidades de lagos e tanques. Além da chuva, o sistema é alimentado pelo aproveitamento da água de uma mina canalizada do palco do Teatro Adamastor.

:: Via Dutra (Foto: 1960 – Área de Proteção Ambiental – Várzea do Rio Tietê (APA)

:: Viaduto Cidade de Guarulhos
Trata-se de uma ponte estaiada (tipo leque). Inaugurada em sete de julho de 2009, é a primeira construída pela
Prefeitura de Guarulhos. O “Viaduto Cidade de Guarulhos”
é uma obra de arte da engenharia contemporânea, tipo de
ponte suspensa por cabos e constituída de um mastro.
Em meio a uma paisagem “Conurbada”, quem passa
pela Via Dutra percebe que está na cidade de Guarulhos. Processos de conurbação acontecem quando se dá a unificação
da malha urbana de duas ou mais cidades. Devido à expansão
e à integração, desaparecem os limites físicos entre os diferentes núcleos urbanos. Nesse contexto, a ponte e as placas
indicativas, além das suas funções específicas, exercem o papel
de resgate da identidade local. O viaduto é considerado pela
Prefeitura um cartão-postal da cidade.

Postando-se na passarela do Viaduto Cidade de Guarulhos, temos uma visão panorâmica da Via Dutra e da APA
do Rio Tietê.
A Via Dutra, nome local, foi inaugurada em Guarulhos no dia 15 de julho de 1951, com apenas duas pistas
(substituindo a Rio-São Paulo, inaugurada em 1928). O trecho em Guarulhos é parte de uma rodovia nacional denominada BR 116.
No entorno da rodovia encontram-se os maiores complexos industriais e militares. Sua extensão total é de aproximadamente 4.385 km, passando por dez estados brasileiros.

:: Jardim Público – Plantas Palustres
Da preocupação com a destinação do uso da parte inferior do Viaduto Cidade de Guarulhos, brotou a ideia da
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A Área de Proteção Ambiental – Várzea do Rio Tietê
visa à proteção das várzeas localizadas na planície fluvial do rio
Tietê. A APA constitui-se de dois setores distintos: o Leste,
que vai da barragem Ponte Nova até a barragem da Penha;
e o Oeste, de Osasco até a barragem do reservatório Edgard
de Souza. Ela foi criada pela Lei Estadual no 559, de seis de
janeiro de 1987 e regulamentada pelo Decreto no 42.837, de
três de fevereiro de 1998.

talado inicialmente no mesmo terreno onde funciona atualmente a entidade assistencial Fraterno Auxílio Cristão. As duas
primeiras salas foram demolidas e o novo prédio da escola foi
reconstruído na Avenida Estilac Leal s/nº, Vila das Palmeiras.
ROTEIRO – ESpAÇOS AMbIENTAIS

:: Embaixo do Viaduto uma Serraria Ecológica

Prédio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurado em 17 de setembro de 2010

Espaço é a distância entre dois pontos. Em se tratando
de espaços ambientais, falamos de “lugares mais ou menos
bem delimitados, cujas áreas contêm informações socioambientais relevantes”.
Entre o primeiro e o segundo espaço ambiental, Secretaria Municipal de Educação e o Bosque Maia, há uma distância razoável que, se percorrida a pé, é possível observar aspectos
notáveis entre a colina do centro, morrotes, fundos de vales e
corpos d’água.
Por exemplo, a colina que leva ao Bosque Maia “separa” o Centro Histórico e o Bom Clima, também “divididos”
por dois córregos que nascem na porção norte e correm para
o sul. O córrego dos Cubas fica entre a Colina do Centro e o
Bosque Maia, e o córrego do Cocaia ou dos Japoneses, entre
o Bosque Maia e o Bom Clima.

Há pouco tempo, troncos de podas de árvores ou de
remoção, originários das ruas e praças da cidade, eram um
grande problema para a Prefeitura. A solução veio com a implantação de uma minisserraria australiana, comprada e implantada pela Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos.
O reaproveitamento da madeira na fabricação de móveis rústicos é o produto que mais chama atenção. A serraria
ecológica, tida como modelo de sustentabilidade, vem chamando atenção da comunidade científica e dos munícipes.
Fica situada embaixo do Viaduto Cidade de Guarulhos, Rodovia Presidente Dutra (sentido São Paulo-Rio de Janeiro).

:: Primeira Escola da Prefeitura de Guarulhos

:: Cacau da Educação (Fruto da Plantação da Secretaria de Educação)

Ao lado do Viaduto Cidade de Guarulhos, localiza-se a
primeira escola criada pelo município em 1958 (lei no 514/58).
Trata-se do Parque Infantil Padre João Álvares, que foi ins-
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O título não se refere aos percentuais orçamentários
da Secretaria e sim as árvores que produzem dois tipos de
cacau (frutos amarelos e roxos) e que embelezam o prédio da
Secretaria Municipal de Educação.
O cacau é nativo de Mata Equatorial. Em 1912, começou o plantio em região de Mata Atlântica. A primeira
experiência foi feita no Espírito Santo. Os pés de cacau da
Secretaria de Educação possuem aproximadamente 40 anos.
Contato: Rua Claudino Barbosa, 313, Macedo. Fone. (11)
2475-7300.

ser visitado. Um banner com fotos e pequenos textos, fixado
em uma das vigas de madeira, informa as funções das raízes,
bem como os tipos de raízes. Centro de Educação Ambiental
Bosque Maia. Rua Papa João XXIII, 219 – Cidade Maia.
Fone: (11) 2441-4696.

:: Bosque Maia

:: Jardim de Raízes – Centro de Educação Ambiental
Virgínia Ranali

São mais de 100 mil metros quadrados de área destinada ao lazer e à contemplação de paisagens diversas: bosque
de Mata Atlântica, lagos, nascentes de água, trilhas, pistas de
caminhada, academia popular de ginástica, parques infantis,
pista de skate, quadras poliesportivas e muitas barraquinhas
de lanches. O bosque está situado na esquina da Av. Paulo
Faccini com a Rua Papa João XXIII. É tombado como patrimônio histórico pelo Decreto Municipal no 21.143, de 26 de
dezembro de 2000.

Na entrada do Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, no Bosque Maia, encontra-se um jardim de raízes. Algo muito diferente para nossa cultura e que vale a pena

Antiga casa-sede da Fazenda Maia. Planejada inicialmente para receber a sede da Prefeitura, hoje no Bom Clima
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REGIÃO NORTE

Serra da Cantareira - Bairro Cabuçu. Rocha Marundito do Pico Pelado

A Região Norte engloba uma grande porção do

ROTEIRO - pARQUE ESTADUAL DA
CANTAREIRA NÚCLEO CAbUÇU

território guarulhense, utilizado como referência para organização dos roteiros de visitação, com vista à educação patrimonial,
bem como ao fortalecimento das identidades locais. As Serras da
Cantareira (1.184 metros de altitude), Bananal e Itaberaba correspondem aproximadamente a 30% do território guarulhense.
Segundo especialistas, “os ecossistemas da região proveem serviços de importância capital’... exercem função de
corredor biológico para a rica biodiversidade da Cantareira;
amenizam as temperaturas altas agravadas pela urbanização
intensa; sequestram gás carbônico; apresentam grande beleza
cênica, com forte potencial para o turismo sustentável, a educação ambiental e a proteção da memória da cidade”. Atlas
Geoambiental da Região Cabuçu-Tanque Grande.
Cerca de 32,3 km2 do território são protegidos pela
Unidade de Conservação Municipal APA Cabuçu – Tanque
Grande, criada em 2010 pela Lei Municipal no 6.798/2010.
A Serra da Cantareira, incluindo a região de Guarulhos, faz
parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de
São Paulo, tombada como Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO em nove de junho de 1994. O trecho de Guarulhos também recebeu tombamento pelo Decreto Municipal
no 21.143, de 26 de dezembro de 2009.

A visitação ao núcleo Cabuçu, Parque Estadual da
Serra da Cantareira em Guarulhos, é decorrente do acordo
firmado em 2004 entre o Instituto Florestal, o Serviço Au-
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tônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Secretaria de Meio
Ambiente - Guarulhos.
O Núcleo Cabuçu conta com anfiteatro, centro de visitantes, áreas de piquenique, playground e trilhas de estudo
da natureza, Barragem do Cabuçu e floresta nativa remanescente da Mata Atlântica, onde há monitores para ministrar
palestras e acompanhar os visitantes. Acesso: Av. Pedro de
Souza Lopes, 7.903, Jardim São Luís - Bairro Cabuçu. Fone:
(11) 2401-6217.

sa Cabuçu à Estação de Tratamento do Mirante em Santana.
O Aqueduto atravessava os bairros do Cabuçu, Vila Galvão,
Jaçanã, Tucuruvi, Parada Inglesa, entre outros.

ROTEIRO – CRENÇA RELIGIOSA E
CIÊNCIAS DA TERRA
É um roteiro onde “fé e ciência” são evidenciadas. É
um verdadeiro exercício mental e físico para compreender e
se chegar aos patrimônios. Subindo por uma trilha que leva
ao Santuário e à Capela do Senhor Bom Jesus da Cabeça,
chega-se a uma pequena mata de cerrado em meio à Mata
Atlântica, bem como a uma rocha raríssima, chamada Marundito do Pico Pelado. No passado, o Pico Pelado era chamado de Morro do Descanso. O nome antigo se faz jus, após
trilha muito íngreme para quem se dirige ao Bairro da Cocaia
vindo do Cabuçu.

Portão de entrada do Parque Estadual – Núcleo Cabuçu

:: Barragem do Cabuçu

Mesmo a barragem e o aqueduto não sendo tombados, são considerados um dos patrimônios mais importantes
da Cidade. Iniciada em 1904 e inaugurada em 1908, é a primeira grande obra do Brasil em concreto armado, sendo o
cimento importado da Inglaterra. A construção da barragem
em “arco” constitui outra raridade da engenharia mundial
(incluída como Geossítio do Geoparque Ciclo do Ouro de
Guarulhos, criado pelos decretos municipais no 25.974/2008
e 28.300/2010).

Capela do Senhor Bom Jesus da Cabeça. Data e autoria desconhecidas

:: Capela do Senhor Bom Jesus da Cabeça
Propriedade particular da fazenda Cabuçu, a capela foi construída em 1850 pelo escravo Raimundo Fortes, o
Mestre Raimundo, nas terras de Joaquina Fortes Rendon de
Toledo, de tradicional família paulista. A primeira (cabeça-imagem) do Bom Jesus, venerada como “Bom Jesus de Pirapora”, é cercada de lenda. No caso, a polêmica entre ciência
e lendas reside em torno da pergunta: como a imagem teria
desaparecido da cidade de Pirapora do Bom Jesus e aparecido
na capela do Cabuçu?

:: Aqueduto (Foto: Aqueduto em Fase de Construção)
O Aqueduto, com 16,6 km de extensão e 1,20 m de
diâmetro, em concreto armado, transportava a água da Repre-
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como Sítio Geológico do Brasil e como Patrimônio Natural
da Humanidade. Foi incluído, também, como um dos geossítios do Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo.

Localização: Estrada do Cabuçu, 58, Km 18. Fone:
2401-7570. Tombada pelo Decreto Municipal no 21.143, de
26 de dezembro de 2000.

:: Mata de Cerrado em meio à Mata Atlântica

ROTEIRO – SOCIOAMbIENTAL

Entre o santuário e o Pico Pelado existe uma pequena
Mata de Cerrado: outro desafio para a pesquisa científica.
Nas regiões onde o cerrado predomina, o clima é
quente e há períodos de chuva e de seca, com vegetação tipicamente de clima nordestino. Ao contrário do Cerrado, a
Mata Atlântica se caracteriza por árvores de médio e grande
porte, formando uma floresta fechada e densa, com rica biodiversidade, contando com a presença de diversos animais e
vegetais. A flora é tipicamente de região chuvosa.

Pesquisadores do Geoparque Ciclo do Ouro

Do Pico Pelado se avistam os patrimônios tratados nesse
roteiro. O conceito socioambiental é a junção dos termos “Responsabilidade Social e Ambiental”, separação que nunca deveria
ter acontecido. Responsabilidade socioambiental deve ser prática
cotidiana, ações que preservem os recursos naturais e a vida humana. Os dois conceitos não podem ser dissociados. A consciência humana e muitas ações que vêm sendo implantadas sinalizam
que o ser humano e o meio físico dependem de uma sociedade
mais justa e igualitária. O planeta está dando demonstração de
esgotamento de sua capacidade de suporte, em virtude do modelo de produção destrutivo. Esse roteiro é um bom exemplo do
conceito “Socioambiental” tão divulgado, e tão pouco praticado.

:: Marundito do Pico Pelado
O aparecimento da Serra do Mar e da Mantiqueira data
da separação entre o continente americano e africano há 65
milhões de anos. No princípio, a cadeia de montanhas, onde
se incluem as Serras mencionadas, era altíssima. O processo
de erosão conseguiu suavizar a cadeia de formação tão antiga.
No Pico Pelado, o processo erosivo pôs a olhos nus
um afloramento de rocha reconhecido por “Marundito do
Pico Pelado”, considerado raro no contexto mundial. Pela
importância que possui, foi tombado pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – a ser preservado

:: Usina de Reciclagem – Proguaru
O principal objetivo da Usina é preservar o meio
ambiente, proporcionar economia aos cofres públicos e beneficiar a população com produtos originários dos resíduos
sólidos vindos dos bairros da cidade.
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A Usina foi inaugurada em 2005 e operava com uma
máquina de médio porte. No dia 18 de abril de 2012, recebeu uma nova recicladora que trará 40% de economia aos
cofres públicos. A nova máquina aumentará de 15 para 45
toneladas por hora a capacidade de processamento dos restos
da construção civil, recolhidos diariamente nos 16 pontos de
entrega voluntária (PEVs). Após a separação e trituração, são
fabricados produtos que servem para pavimentação de ruas,
avenidas, guias e sarjetas, etc. Informações: Avenida Benjamim Harris Hunnicutt, 4.400, Bairro Vila Rio de Janeiro.
Fone. (11) 2304-3133.

:: Igreja São João Batista dos Morros (Cocaia)

É uma capela vinculada à Paróquia São João Batista. De acordo com o arquivo histórico municipal, teve sua
construção concluída no final da década de 1940. Em 1960,
o coreto da parte da frente foi demolido. Depois de anos
de abandono, foi restaurada e reaberta em 24 de junho de
2000. É tombada como patrimônio histórico pelo Decreto
Municipal, de 26 de dezembro de 2000. Localiza-se no final
da Avenida Brigadeiro Faria Lima (Praça Nello Poli, Jardim
Adriana, Bairro Cocaia). Fone da paróquia: (11) 2403-4464.

:: SESI Cocaia

:: Escola Estadual Dulce Breves Neves

O Centro de Atividades Morvan Dias de Figueiredo,
do Serviço Social da Indústria de Guarulhos (SESI), foi inaugurado em 1998. O SESI oferece atividades educacionais,
culturais, esportivas e sociais. Há 14 anos prestando serviços
para a população do entorno principalmente aos moradores
dos bairros dos Morros e Cocaia. Conta com ampla estrutura:
biblioteca, campo de futebol, pista de atletismo, duas piscinas, cinco quadras poliesportivas, salão de jogos, playground,
sala de ginástica e praça de eventos, além de muita área livre
e bem arborizada. Atende mais de mil crianças em programas
de esporte, lazer, educação e cultura. Localização: Rua Benedito Caetano da Cruz, 566 – Jardim Adriana – Bairro Cocaia.
Fone: (11) 2404-3133.

Na edição do Jornal Folha Metropolitana do dia seis
de abril de 2011, foi vinculada uma matéria com a seguinte manchete: “Câmara pode tombar escola que Estado quer
derrubar”. Com intuito de preservar a história, a escola foi
tombada como patrimônio da cidade pelo Prefeito Sebastião
Almeida, mediante sanção da lei no 7.014/2012, publicada no
Diário Oficial do Município no dia dois de abril de 2012.
O processo de tombamento teve início com a mobilização da comunidade do entorno da escola, que organizou um abaixo-assinado com mais de 250 assinaturas. Na
Câmara Municipal, o vereador Edmilson Souza, do Partido
dos Trabalhadores, elaborou o projeto de lei no 302/2011,
que originou a lei de tombamento, onde justifica: “O imóvel
[prédio da escola] que contém seis salas de aula – remonta a
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uma época na cidade em que garotos e garotas ficavam em
salas separadas. Foi a primeira escola da região e faz parte do
complexo histórico do bairro que tem a igreja dos Morros”.
Localização: Rua Orixá, s/no, Jardim dos Afonsos, Bairro dos
Morros. Fone. (11) 2404-5797.

:: Cachoeira de Religiões de Matriz Afro-Brasileira
(Bairro Taboão)

ROTEIRO – TRILHAS, ESTRADAS DE TERRA
E MAIONGA

Muitos chamam a cachoeira situada no início da Estrada dos Veigas (Taboão) de “Cachoeira da Macumba”. Os adeptos do candomblé preferem a palavra “Maionga”. As religiões
de matriz afro-brasileira são aquelas cuja essência teológica e
filosófica é oriunda das tradicionais manifestações vivenciadas
no continente africano. As religiões, no Brasil, podem ser divididas em dois tipos: tradicionais africanas e as afro-americanas.
Maionga, no candomblé não nagô, é o banho pelo qual
devem passar os candidatos à iniciação antes de receberem os
ensinamentos e se submeterem aos rituais iniciáticos (Geossítio do Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo).

Capela de Santa Cruz. Morro dos 7 Pecados, variante da Estrada dos Veigas

Sem discriminar o tipo de transporte, se a pé, a cavalo,
bicicleta, motocicleta ou carro, o relevo dotado de morros,
morrotes, colinas, várzeas, mata atlântica, cachoeiras e pequenas chácaras é apropriado para se mudar de uma paisagem
cinza urbana a um visual verde despoluído. Entre as três serras, Cantareira, Bananal e Itaberaba, existem várias estradas e
trilhas que levam a Mairiporã, Nazaré Paulista, Arujá e Santa
Isabel por cima das serras.

ROTEIRO - SERRA DO bANANAL

:: Estrada dos Veigas
Começa no limite dos bairros Cabuçu e Taboão e
chega a Mairiporã. É uma estrada totalmente de terra com
algumas interseções para as estradas do Saboó, Marmelos,
das Oliveiras, etc. O nome “Veigas” está associado a Amador
Bueno da Veiga, bandeirante paulista que recebeu uma carta
de sesmaria em 1717. O terreno ficou conhecido como Fazenda Bananal, com início na várzea do Rio Baquirivu Guaçu
e término em Juqueri (atual Mairiporã).
Represa Ururuquara. 1ª excursão do diretório municipal de geografia. Pesquisadores pioneiros do território guarulhense, em 1º de agosto de 1941.
Relatório da Biblioteca Monteiro Lobato. Comissão criada em 1938

Está situada entre a Serra da Cantareira e do Itaberaba, com 1.125 metros de altitude. O nome bananal não
provém de grande plantação de bananeiras, e sim de Banani,
termo da língua geral ou nheengatu (combinação das línguas
Tupi-Guarani e portuguesa), muito falada no período colonial. Bananal (banani) significa rio sinuoso. É provável que o
nome Serra do Bananal tenha surgido em função do Ribeirão
Tanque Grande, curso d’água sinuoso e de longa extensão,
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que corta as terras da antiga fazenda e que também foi recurso
importante para a mineração de ouro. A palavra Bananal é
comum em muitas regiões do Brasil e sua utilização se dá em
contextos bastante parecidos ao de Guarulhos.

O casarão de taipa de pilão, atualmente conhecido
como Casa da Candinha, provavelmente foi construído em
1825 pelos escravos, a mando do Capitão Antônio Bueno
da Silveira (pai de Bonifácio de Siqueira Bueno e avô do
ex-deputado João Álvares de Siqueira Bueno). É provável
que na fazenda tenha existido, muito antes do século XIX,
outro casarão um pouco menor, utilizado como instalação
de apoio para a mineração de ouro, contando com trabalho
escravo e senzala. O nome Casa da Candinha começou a
ser difundido após o casamento (21 de setembro de 1918)
do viúvo Olegário de Almeida Barbosa com Cândida Maria
Rodrigues, a Candinha.
O casarão se encontra na Unidade de Conservação do
Parque Natural Municipal da Cultura Negra, criado por meio
da Lei Municipal no 6.475/2008. O Sítio está localizado no
Bairro do Bananal, na serra de mesmo nome, sendo uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com objetivo de
preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural.
Com área total de 109 hectares, representa um fragmento preservado da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
da Cidade de São Paulo e integra o corredor ecológico Cantareira-Mantiqueira. É um dos geossítios do Geoparque do Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. O casarão é tombado pelo
Decreto Municipal no 21.143, de 26 de dezembro de 2000 e
fica na Estrada do Saboó. Informações: Secretaria de Cultura
(2087-4160), Secretaria de Meio Ambiente (11) 2475-9844.

:: Represa Ururuquara: Água de Guarulhos Pra
Guarulhos

Represa Ururuquara, inaugurada em 1942

Guarulhos tem três barragens voltadas para o abastecimento de água à população. A Represa do Cabuçu, construída
em 1908; Ururuquara, construída em 1942 e Tanque Grande,
construída em 1958. O sistema Represa-Cabuçu foi construído, exclusivamente, para abastecer a Cidade de São Paulo. A
pioneira no fornecimento de água para os guarulhenses foi a
Represa Ururuquara. A Ururuquara fica localizada na Serra
do Bananal, Estrada dos Veigas, Bairro Taboão.
Quando da construção da Barragem, no dia 1º de agosto
de 1941, às 8 horas reuniram-se os membros do Diretório Municipal de Geografia em frente à Prefeitura, rumo ao Ribeirão
Santo Antônio. Segundo Mário Boari Tamassia, “O Itinerário
estava mentalmente elaborado. Deveríamos alcançar primeiramente o córrego de Santo Antônio, onde estão sendo realizados
serviços de captação de água...”. Diretório de Geografia, criado
no dia 14 de outubro de 1938, por meio do Ato nº 208, Prefeito Major José Moreira Matos. Ururuquara (língua Tupi) pode
ser traduzido como “poço de água entre dois extremos”.

:: Estrada do Saboó

:: Sítio Casa da Candinha
A Estrada do Saboó, durante a colonização, foi também utilizada como ramal pelos bandeirantes e tropeiros que
se dirigiam a Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Saboó é
definido como terreno escorregadio e coberto por mata rala.
Por causa dessa característica surgiram as expressões “estrada
do quebra-perna”, “morro do quebra-pé”, etc. A Saboó era
também chamada de Estrada do Bananal ou Caminho do Juqueri (atual Mairiporã). Em 2007, a histórica estrada passou
a se chamar Martin Luther King. No Jardim São João, a Rua
Juarez Távora substituiu o nome Saboó.
Construída em 1825 por escravos
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de educação conservacionista. Informações. (11) 2475-9844.
Secretaria de Meio Ambiente.

:: Sítio Lavras de Ouro Tanque Grande

:: Cachoeira Tanque Grande

É um dos cenários mais belos da cidade de Guarulhos.
Com atributos naturais como quedas d’água, mata atlântica, fauna, minerais e histórico-culturais, a região é muito
apropriada para visitas. No local, que fazia parte da Fazenda
Bananal, podem ser observadas cavas de mineração de ouro,
que são paredões construídos de pedra seca para proteção dos
canais de lavagem do minério.
O túnel (foto acima), por sua vez, é parte do canal de
condução de água para a mineração de ouro, com 14 quilômetros de extensão, cujas lavras se situavam nas proximidades da
sede do bairro conhecido hoje como Lavras (atual Loteamento
Maria Clara). Geossítio e sítios vinculados ao Geoparque do
Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. Localizado na Estrada
do Saboó, (travessa Rua Goiás, Fone: (11) 2466-5790).

Antes do Sítio Arqueológico da Rua Goiás, existe uma
cachoeira de uso exclusivo das religiões de matriz africana,
pequena Mata de Cerrado e a Represa do Tanque Grande.
Área desapropriada pela Prefeitura, onde também se encontra a estação de tratamento de água do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE).

:: Jazida de Minério de Ferro Tanque Grande

:: Estação Ecológica Tanque Grande

De acordo com os pesquisadores do projeto Geoparque
Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo, “minério de ferro” é uma
feição muito didática para explicar seus processos de formação,
inversão da estratigrafia, foliação milonítica, assim como a
presença de um oceano relativamente oxidado, devido à abundância de manganês (Mn) que confere às rochas um aspecto
preto. É um geossítio do Geoparque Ciclo Ouro Guarulhos,
São Paulo (localizado próximo à Represa do Tanque Grande).
Informações. (11) 2475-9844. Secretaria de Meio Ambiente.

Criada por meio do Decreto Municipal no
28.273/2010, é uma categoria de Unidade de Conservação
de Proteção Integral, que tem como objetivo a preservação
da natureza e a realização de pesquisa científica. Com flora e
fauna muito diversificadas, encontram-se muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica, além de um número considerável
de espécies ameaçadas de extinção. É um sítio do Geoparque
Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. A visitação pública é
permitida, restrita apenas para grupos organizados, com fins

ROTEIRO - SERRA DO ITAbERAbA
No dicionário O Tupi na Geografia Nacional, Itaberaba é definido como a pedra resplandecente, a pedra que reluz,
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o cristal. É possível que no Itaberaba esteja a lavra de ouro
mais antiga do Brasil. Em 1597, Afonso Sardinha e seu filho
homônimo encontram ouro na Serra do Jaguamimbaba (atual Serra do Itaberaba em Guarulhos). As atividades de mineração de ouro em São Paulo, antes de 1597, se restringiam ao
ouro de lavagem, basicamente escorrido das Serras do Itaberaba e Jaraguá. A mineração de ouro em Guarulhos antecede
Minas Gerais em 100 anos e foi o principal fator de consolidação das primeiras estruturas urbanas na origem da cidade.
Por meio do Decreto Federal no 87.561/82, a Serra
do Itaberaba se tornou uma APA Federal com a finalidade
de implantação e recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul. Nela são incluídas as nascentes do Rio Jaguari, situadas em Guarulhos. Em 2010, o Decreto Estadual
no 55.662/2010 criou o Parque Estadual de Itaberaba e a
Floresta de Guarulhos.

De longe, o Itaberaba certamente foi avistado pelos
caçadores como “rocha mãe” (quartzo aurífero), de onde descia o ouro que ficava depositado no fundo dos rios e córregos.
O ouro de lavagem foi a primeira forma de mineração, tendo
sido os rios e os córregos os caminhos dos bandeirantes mineradores. (Geossítio - Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos,
São Paulo).

:: Nascente do Rio Paraíba do Sul

O Itaberaba é um divisor de águas das bacias hidrográficas dos Rios Tietê e Paraíba do Sul. Uma das nascentes
do Rio Paraíba do Sul encontra-se na Serra do Itaberaba, nascente do Jaguari em Guarulhos. Outras particularidades são:
o ponto mais alto de Guarulhos (1.422 metros) e o mais baixo
(670 metros), bem como o Lago do Franco e a área de soltura
de animais. Propriedade particular - fábrica da AmBev. (Estrada Ary Jorge Zeitune, 3.100, Bairro Morro Grande. Fone:
(11) 3206-3105.

Parque Vasconcelândia. Década de 1970

:: Pico do Itaberaba – Lago do Franco

:: Sítio Arqueológico Garimpo de Ouro Ribeirão
das Lavras

É apontado por muitos como um dos pontos de maior
importância histórica, cultural e ambiental do município.
Possui 1.422 metros de altitude, sendo o mais alto da Região
Metropolitana de São Paulo (Pico do Jaraguá é o segundo,
com 1.135 metros).

É um sítio inscrito no Cadastro Nacional de Sítios
Arqueológicos, local rico tanto em história geológica como
em inéditas estruturas do processo de mineração do período
colonial. Estudos indicam que o local foi minerado pelos ban42

deirantes paulistas Afonso Sardinha (1597), bem como Geraldo Correia Sardinha, anos depois. O nome Lavras Velhas do
Geraldo foi dado devido à presença de Geraldo Correia. Na
época de Afonso Sardinha foi chamado de Jaguamimbaba.
Área de 600.000 m², desapropriada pela Prefeitura e
com pedido de tombamento no Condephaat (acesso pela Estrada Guarulhos-Nazaré), é um dos Geossítios do Geoparque
do Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. Informações: (11)
2475-9844 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Foi construída no início da década de 1940 pela família italiana Zacanaro, que era proprietária de uma plantação
de uvas e da vinícola “Vinho Aprazível”, também conhecido
por Vinho Capelinha. É uma capela particular dedicada ao
Bom Jesus, cuja devoção, até a década de 1970, fazia parte de uma das festas católicas mais animadas da região. Era
abrilhantada pela Banda Lira, onde se bebia o vinho aprazível “Capelinha”, com missa, leilão e a presença de muitas
famílias, inclusive do centro de Guarulhos (sítio associado ao
Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo). A capela
foi tombada pelo Decreto Municipal no 21.143, de 26 de dezembro de 2000. De propriedade da Pedreira PAUPEDRA,
fica localizada na Estrada Guarulhos-Nazaré s/no – km 36
(atual Rodovia Vereador Francisco de Almeida). Fone PAUPEDRA: 2466-8888.
Em se tratando de antiguidade, constam no Arquivo
Público do Estado, dados de 1795, os nomes “Bairro do Senhor do Bom Jesus e da Capela”, ambos hoje pertencentes ao
Bairro Capelinha.

:: Estrada Guarulhos - Nazaré (Jardim São João)

O conjunto das seis lavras de ouro que existiram em
Guarulhos era acessado pelos ramais da Estrada Geral (Lavras:
Catas Velhas, Bairro das Lavras, Monjolo de Ferro, Campo dos
Ouros, Bananal e Tanque Grande). A Estrada Velha de Nazaré
começava atrás da antiga Igreja da Irmandade dos Irmãos Pretos
de Nossa Senhora do Rosário da Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição dos Guarulhos, na atual Rua Dom Pedro II. Após
a Base Aérea de Cumbica, para quem se deslocava no sentido
centro-bairro, tinha que entrar à esquerda, atravessar a várzea do
rio Baquirivu Guaçu e alcançar o atual Jardim São João. No início da construção do Aeroporto, em 1979, esse trecho deixou de
existir. Entre 1741 e 1748, foi chamada de “Caminho das Lavras
Velhas” ou “das Catas Velhas”. Era a antiga Estrada para Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mairiporã e Nazaré Paulista.

:: Capela Nosso Senhor do Bom Jesus (da Capelinha)
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REGIÃO SUL

Matadouro Municipal, barcos e olarias na várzea do rio Tietê.

A

ROTEIRO – CAMINHOS SOb O TRópICO

Região Sul encontra-se entre duas barreiras
naturais, a Serra da Cantareira e a Várzea do Rio Tietê/Baquirivu, e é uma área baixa e úmida, com grandes equipamentos
emissores de poluição. A pequena corrente de vento (Sudeste –
Noroeste) não consegue dispersar, a contento, a poluição que
acaba se concentrando. Todos os cursos d’água da parte norte
deságuam no Rio Tietê. Preservar a vegetação da parte Norte é
fundamental para a Zona Sul e para a cidade como um todo.
É a região de menor declividade do município (altitude média de 720 metros), e de maior índice de ocupação
social e econômica da cidade. Os aspectos naturais, como recursos hídricos, tipos de solos, declividade dos terrenos, etc.,
foram decisivos para o processo de ocupação humana e a implantação de olarias, portos de areia, chácaras, indústrias, comércios e serviços. Uma característica, ainda pouco estudada,
é a relação interativa entre a Zona Norte e a Zona Sul de Guarulhos. Em termos históricos e ambientais, a Zona Sul sofre,
praticamente, todas as consequências das ações cometidas na
Zona Norte do Município.

Quando estudamos geografia, ouvimos falar do Trópico de Capricórnio e de nomes de algumas estradas da época
colonial. Os livros didáticos tratam os temas de forma genérica, de modo que o conhecimento local fica prejudicado. Alguns documentos e nomes de logradouros como Estrada do
Sacramento, Estrada Velha de Bonsucesso, Estrada Velha de
São Miguel, Estrada do Caminho Velho e Estrada Velha de
Santa Isabel são caminhos muito antigos.
Em Guarulhos, esses logradouros indicam que, durante o ciclo do ouro, a parte sul da cidade teve grande importância como território de passagem e pouco significado na extração de ouro, exceto o ouro de lavagem, bem como o garimpo
de ouro do Jardim Hanna, Bairro das Lavras.

:: Aqui Passa o Trópico de Capricórnio
É uma linha geográfica imaginária que se localiza abaixo do Equador. Cartograficamente é representada por uma
linha pontilhada que divide a zona tropical sul da zona tem-

44

perada sul. Atravessa três continentes, onze países e os três
grandes oceanos. O Marco do Trópico de Capricórnio em
Cumbica indica a latitude 23º 27’ Sul. Fica localizado na Via
Dutra, quilômetro 215,4, no sentido Rio-São Paulo.

:: O Rio Tietê e a Bacia Sedimentar de São Paulo
(Bairro Ponte Grande)

As três maiores riquezas ambientais de Guarulhos são
o Rio Tietê e sua várzea, as serras da parte norte, e também
as águas subterrâneas do Aquífero Cumbica. Os sedimentos
resultantes de processos erosivos, conduzidos pelo Rio Tietê
e seus afluentes, preencheram espaços enormes deixados por
afundamento de blocos de rochas, transcorrido há cerca de 65
milhões de anos, de onde resultou o nome Bacia Sedimentar
de São Paulo.
O Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis na Serra do
Mar, a 1.120 metros de altitude, atravessa o Estado de São Paulo e vai desaguar no Rio Paraná, um dos formadores do Rio da
Prata que, por fim, deságua no Oceano Atlântico, separando
o Uruguai da Argentina. O Rio Tietê, além dos seus atributos
naturais, foi utilizado como hidrovia por muitos anos, entre
Guarulhos e São Paulo. Nos bairros Pimentas e Ponte Grande,
existiam portos de embarcar lenha, tijolos e pessoas.

:: Três Rodovias sob o Trópico

ROTEIRO – CIÊNCIAS DA AVIAÇÃO E
VENTOS ALíSIOS
Um dos maiores sonhos do ser humano é poder voar.
Em Guarulhos, o sonho se tornou realidade a partir de 1932.
Por meio desse roteiro, é possível perceber a riqueza e a
diversidade da história da cidade que, além das ciências sociais
e da terra, a ciência da aviação tem, literalmente, seu espaço.
Foi aqui um dos primeiros locais onde os homens voaram pelos
ares do Brasil, aproveitando a corrente de vento sudeste-noroeste, conhecida por Ventos Alísios.

O movimento em torno do chamado ideário rodoviarista brasileiro insere-se no contexto das décadas de 1920 a
1960. O ideário rodoviarista concorreu e venceu a disputa com
o projeto ferroviário. Em 1928, o trecho da Rodovia Rio-São
Paulo foi inaugurado em Guarulhos (SP 66); em 15 de julho
de 1951, a Via Dutra; em 1961, a Fernão Dias; em 1965, o
Trem da Cantareira foi desativado e, no dia primeiro de maio
de 1982, entrou em funcionamento a Rodovia dos Trabalhadores, atual Airton Senna. Em breve, serão inauguradas a Jacu
Pêssego, bem como o Rodoanel, trechos Leste e Norte.

Em destaque, do lado esquerdo, o Campo de Aviação, em 1932.
À direita, o Clube Paulista de Planadores, Cumbica, em 1935
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aeronaves, bem como lago e reserva de Mata Atlântica e o
grupo de escoteiros “Nilton Braga”. No dia 25 de agosto de
1961, Jânio Quadros renunciou à Presidência da República,
dizendo ser vítima de “forças terríveis”, e se refugiou na Base
Aérea. Aqui permaneceu por 22 horas, esperando que o Povo
tomasse as ruas da cidade e exigisse a sua volta triunfal ao
Poder. Localização: Av. Monteiro Lobato, 6.365 – Cumbica
– Guarulhos. PABX: (11) 2665-2035.

:: Clube Paulista de Planadores (Foto: Cumbica, 1934)

:: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

A área, onde é hoje a Base Aérea de Cumbica e o Aeroporto, começou a ser explorada para fins aéreos em 1932
(Campo de Aviação). Em 1934, teve início a construção da pista, da sede social e hangar de aproximadamente 1.400 m2, do
Clube Paulista de Planadores, inaugurado em janeiro de 1935,
em terreno da antiga Fazenda Cumbica. “A primeira phase da
aviação sem motor tem um carater puramente esportivo... O
apparelho, collocado sobre uma collina ou monte, a uma altura
sufficiente em summa, recebia o impulso manual ou um puxão
por meio de uma corda”. (Banco de Dados Folha). Em 1939,
o Clube de Planadores teve suas atividades interrompidas em
Cumbica. O Exército ocupou as dependências do clube em
função da eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Teve a construção iniciada em 1979 e a inauguração
em 20 de janeiro de 1985. O primeiro avião a aterrissar foi o
Boeing 747 da Varig, procedente de Nova York, seguido por
um Airbus A-300 da Vasp, repleto de autoridades procedentes do Aeroporto de Congonhas. Com uma área de 14 km2,
dos quais cinco estão urbanizados, o complexo aeroportuário
conta com um sistema de acesso viário próprio. A Rodovia
Hélio Smidt se estende por parte do perímetro do aeroporto,
tendo ligação com as rodovias Presidente Dutra (BR-116) e
Ayrton Senna (SP-O70). Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo – Governador André Franco Montoro –
Cumbica. Fone: (11) 2445-2945.

:: Base Aérea de Cumbica

:: Ventos Alísios e a Ocupação do Espaço Aéreo
em Guarulhos
A corrente de vento sudeste-noroeste foi um fator
decisivo para o estabelecimento do modelo de ocupação do
espaço aéreo no Município. Por questão de segurança e de
melhor desempenho, os aviões pousam e decolam sempre
contra o vento.
Os aviões em Guarulhos, na maioria das vezes, aterrissam no aeroporto sobrevoando a Vila Galvão. Neste caso,
a decolagem é feita pelo lado do Jardim Presidente Dutra e a
corrente de vento é sudeste-noroeste. Quando a corrente de
vento muda (noroeste-sudeste), a decolagem passa a ser pelo
lado da Vila Galvão e a aterrissagem sobrevoando o Bairro
Jardim Presidente Dutra. Entretanto, a maior incidência é
sudeste-noroeste, aterrissagem (pousos) sobrevoando a Vila
Galvão. Essa maior incidência de pouso (do lado da Vila Gal-

A Base Aérea de São Paulo foi criada em 21 de agosto
de 1941 e tem por finalidade apoiar o Quarto Esquadrão de
Transporte Aéreo (IV COMAR). Está sediada no município
de Guarulhos desde 26 de janeiro de 1945, quando foi transferida do Campo de Marte em Santana (SP) para parte da
Fazenda Cumbica, doada pelo empresário Eduardo Guinle,
escritura de doação de 30 de abril de 1940.
No espaço de aproximadamente dez km2, pode ser
visitada a Estação Cumbica do Trem da Cantareira (inaugurada em 1945), o cinema, hangar, pistas de voo, capelas e
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vão) e de decolagem (do lado do Jardim Presidente Dutra) se
explica pela predominância da corrente de ventos conhecida
por Alísios. Tanto os ventos sudeste-noroeste como os noroeste-sudeste se deslocam paralelamente à Serra da Cantareira.
Isso significa dizer que tanto o relevo como os ventos predominantes favoreceram a implantação do atual aeroporto,
pois os pousos e decolagens nunca poderiam ser na direção da
Serra da Cantareira, mas sempre contra a corrente dos ventos.

cho que corresponde nos dias de hoje à Via Dutra (inaugurada em Guarulhos em 1951). O novo eixo formou-se entre
Itapegica e a baixada de Cumbica.
O Plano Quinquenal de Desenvolvimento do governo
Getúlio Vargas foi o grande responsável pela transferência da
Base Aérea para Cumbica e pela implantação das primeiras
indústrias nas dependências da antiga Fazenda Cumbica.

:: Cidade Industrial Satélite de Cumbica – Av. Santos
Dumont

No dia cinco de novembro de 1945, mediante o Decreto Municipal no 14, foi autorizada a implantação do Loteamento Cidade Industrial Satélite de Cumbica. Em 26 de
janeiro de 1945, havia sido inaugurada a Base Aérea. Passados
66 anos, a maior quantidade de indústrias da cidade encontra-se no loteamento Cidade Satélite.
O patrimônio industrial (máquinas, prédios, ferramentas de trabalho, etc.), bem como o saber de quem transforma
coisas semi-industrializadas em mercadorias, constituem um
patrimônio cultural, material e imaterial digno de visita. As tentativas para transferência da Base Aérea e a implantação do loteamento industrial se concretizaram no dia 30 de abril de 1940,
quando foi lavrada a escritura doando 401,75 alqueires para
construção da Base Aérea. O doador, Eduardo Guinle, destinou a maior parte da antiga Fazenda Cumbica para a implantação do loteamento denominado “Cidade Industrial Satélite de
Cumbica”, estrategicamente situado às margens da Via Dutra.
Ao mesmo tempo em que se foram estabelecendo as
indústrias, os espaços vagos, margens de córregos, vias públicas, etc. foram ocupados por trabalhadores com moradias
irregulares (várias favelas).

ROTEIRO – TRILHAS DA INDÚSTRIA - 100
ANOS DE HISTóRIA
Em Guarulhos, existem oficialmente 2 890 indústrias
(DIPAM, 2006). O município é considerado a oitava força
econômica do país. Em 1911, deu-se a instalação da primeira
indústria. Nesse ano foi inaugurada, em Vila Galvão - Praça
Santos Dumont, a Indústria Cerâmica Paulista. A primeira
fase da industrialização do município se deu no eixo do ramal
do Trem da Cantareira. O segundo momento, nas margens
da antiga Rodovia Rio-São Paulo, inaugurada em 1928, tre-

ROTEIRO – MODELO ARQUITETÔNICO
MODERNISTA
Por meio da observação das construções urbanas ou
rurais, é possível identificar as diferentes fases da história arquitetônica de uma localidade; se o estilo arquitetônico é tradicional, modernista ou contemporâneo, por exemplo.

Fragmento da parede da 1ª fábrica de Guarulhos (1911) e localizada na Vila Galvão
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ROTEIRO – MOSAICO CHApADA bAQUIRIVU

:: Parque CECAP – Foto: Condomínio Paraná

Várzea do Rio Baquirivu Guaçu, em 1979

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado
é um exemplar da Arquitetura Modernista. Planejado pela
CECAP (Caixa Estadual de Casas para o Povo), a partir dos
arquitetos Villa Nova Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, totalizando 4.680 apartamentos. A obra modernista, reconhecida internacionalmente, nega o estilo histórico, pela devoção que faz ao ornamento e ao acessório. Além
de uma ausência completa de adereços, era importante que os
prédios pudessem exercer uma função. Para isto, as habitações
eram construídas sem paredes internas. Uma boa casa moderna deveria ser toda aberta para a rua, com transparências
para todos os lados. Este período coincide com a invenção do
concreto e o uso do aço nas construções.
O rápido e crescente processo de industrialização das
cidades no século XX resultou na migração campo-cidade, no
inchaço e no aumento do preço dos terrenos. Nesse caso, a
solução foi a verticalização das moradias, compatível com o
salário dos trabalhadores. A construção do Parque CECAP
começou em 1968. O Condomínio São Paulo foi o primeiro
a ser inaugurado, no mês de abril de 1972.

Em termos de linguagem artística, “Mosaico” é um
desenho feito com pequenos fragmentos de cores variadas,
utilizando, por exemplo, pedras, cacos de cerâmica, azulejo,
etc. São pedaços separados que formam um todo. Chapada
Baquirivu é um dos antigos nomes das áreas próximas ao rio.
Quantos mosaicos e quantas cores seriam necessários para registrar a história do Rio e da Chapada Baquirivu? Em termos
biológicos, geográficos, sociais, culturais e históricos, o conceito de mosaico em ecologia, urbana e rural, é importante
para o resgate e para a preservação ambiental.

:: Rio Baquirivu Guaçu – Bairro Bonsucesso

O Baquirivu é um rio intermunicipal que nasce no
município de Arujá e sofreu várias alterações no seu curso natural. Na construção do Aeroporto Internacional, teve o seu
curso modificado. Na cidade de Arujá foi retificado e canalizado. O Rio é uma sub-bacia inserida na bacia hidrográfica do
Alto Tietê. Quando chega a Guarulhos, atravessa uma ampla
planície, sentido Leste – Oeste, seguindo paralelo à Avenida
Jamil João Zarif até o Bairro Taboão, onde muda o seu curso
para o sul, passando sob as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna até chegar ao rio Tietê. Além das águas superficiais
(lagos, rios, córregos e ribeirões), conta com a oferta de um

Arquitetura modernista – Condomínio São Paulo, inaugurado em abril de 1972
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manancial subterrâneo conhecido como Aquífero Cumbica,
formado pelas águas que se acumulam no subsolo.

condução de água para lavagem de solos e extração de ouro.
No Loteamento Maria Clara, contíguo à área verde, existe
um fragmento de parede de taipa de pilão, que pertenceu ao
Casarão do Bairro das Lavras ou a uma senzala de escravos.
Em 2009, foram encontrados um cadinho e um pilão de triturar quartzo, peças de mineração já descritas em 1950 como
associadas à exploração de ouro. Os dois locais mencionados
faziam parte de um complexo sistema, que recebia água transportada por um duto de 14 km e se iniciava na Represa Tanque Grande. Os três sítios arqueológicos fazem parte do Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. Informações:
(11) 2475-9844. Secretaria de Meio Ambiente.

:: Sítios Arqueológicos Associados à Exploração
de Ouro

Em 1612, o bandeirante paulista Geraldo Correia Sardinha recebeu uma carta de sesmaria para explorar ouro no Rio
Maquirobu (atual Baquirivu). Nos meandros da Chapada Baquirivu, estão descritos três sítios da época da mineração bandeirista.

:: Sítio Arqueológico Jardim Hanna
:: Olarias e Portos de Areia

Fica localizado no Bairro Lavras, fundos do Loteamento Jardim Hanna. É uma antiga mineração de ouro (sedimentos de Idade Terciária da Bacia de São Paulo). No local
podem ser observados canais e cortes associados à exploração
aurífera, em meio à remanescente de Mata Atlântica em regeneração. Era um garimpo que se situa entre o córrego Ribeirão das Lavras e o Rio Baquirivu. É possível que seja o local
onde Geraldo Correia Sardinha minerou a partir de 1612.

A construção com tijolos cozidos, em substituição à
taipa de pilão, fez surgir muitas olarias e portos de areia na
várzea do Rio Tietê, Cabuçu e Baquirivu Guaçu.
No início, o trabalho nas olarias era feito por núcleos
familiares e por trabalhadores diaristas. Um dos traços marcantes das olarias era a quantidade de imigrantes italianos e
alemães à frente da atividade oleira. Nas proximidades do
Bairro Lavras, chegaram a existir 40 olarias e 16 portos de
extração de areia.

:: Sítios Arqueológicos no Bairro das Lavras
São dois sítios, atualmente separados por um muro
de alvenaria. De um lado, encontra-se o Seminário Nossa Senhora da Conceição e do outro, o Loteamento Maria Clara.
Dentro do Seminário dos Padres, podem ser observados canais revestidos com pedras, que eram utilizados para
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des, incluíam-se a de domadores de ursos, o ilusionismo e as
exibições com cavalos. Eles viajavam de cidade em cidade, e
adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Informações. Circo Escola. Av. Quinze de Janeiro, 7, Loteamento Cidade Seródio. Fone. (11) 2467-0077

:: Chácaras, Hortas e Flores

:: Conjunto Habitacional Haroldo Veloso

São muitas famílias que sobrevivem da produção de
suas chácaras. Ao longo do Baquirivu Guaçu, percebe-se pequena agricultura de hortas e plantio de flores. É uma atividade econômica antiga que permanece graças à qualidade do
solo e à umidade. Além de cultivarem a terra, os agricultores
moram nas pequenas casas das chácaras.

Foram 476 casas construídas em 1970 na Chapada do
Baquirivu. Algumas curiosidades chamam atenção. O terreno de 91.267m² foi doado por Marcial Lourenço Seródio
(1966), dono da Granja Aliança. A aprovação e a construção
se deram pela Prefeitura de São Paulo (COHAB/SP).
A inauguração aconteceu no dia 18 de julho de 1970.
No mês de março de 1971, veio uma chuva e um vento muito
forte e destelhou cerca de 58 casas. As famílias foram morar
no conjunto “Montepio”, em Jaçanã. Os telhados foram refeitos seguindo o estilo adotado na Granja Aliança. No dia
18 de julho de 1972, as famílias retornaram para o “Veloso”.
Passados 41 anos, os moradores não sofrem com o impacto
do vento e sim com os efeitos das cheias que avançam pela
Chapada Baquirivu.

:: O Circo Escola Cidade Seródio e os Circos das
Nossas Memórias

Os circos são comumente itinerantes. O Circo Escola Cidade Seródio, devido ao seu propósito, encontra-se no
mesmo local há 21 anos. Foi inaugurado no dia 29 de junho
de 1991, com a missão de formar culturalmente crianças,
adolescentes e jovens a partir de atividades circenses: música,
teatro, danças, leitura, artes plásticas, trapézio, malabarismos,
acrobacias, equilibrismo, ilusionismo, etc. O Circo Escola Cidade Seródio é um importante equipamento público que visa
manter viva a tradição circense.
O circo, trazido para o Brasil no século XIX, vinha
de uma tradição, entre os chineses e no Império Romano. O
primeiro a se tornar famoso foi o Circus Maximus, que teria
sido inaugurado no século VI a.C. A história do circo em nosso país começou com a chegada de imigrantes e companhias
de origem europeia (circo Astley). No início do século XIX,
já havia por aqui ciganos que, entre suas várias especialida-

Granja Aliança, localizada na Cidade Seródio, em 1930.
Propriedade de Marcial Lourenço Seródio
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ROTEIRO – ARQUITETURA DE GUERRA

to... Cia Nitro Química Brasileira. Cidade... São Miguel...
Estado... São Paulo... Espécie do Estabelecimento... Produtos
Químicos de Rayon”. Dia quatro de junho de 1947.
A Nitro-Química foi inaugurada no dia 11 de setembro de 1937, no Bairro São Miguel Paulista por um ato oficial do Presidente da República do Brasil, Getúlio Dorneles
Vargas. Contam alguns moradores que a Fábrica de Pólvora
funcionou durante e após a Segunda Guerra Mundial. Muitas
estruturas já foram destruídas. Analisando as ruínas, é possível
perceber como foi concebida a arquitetura da Fábrica de Pólvora em Guarulhos.
ROTEIRO – ENSINO pÚbLICO
FUNDAMENTAL E SUpERIOR

Antigo galpão da Fábrica de Pólvora, já demolido

Existem poucas informações nos documentos civis sobre arquitetura de Guerra no Brasil. Em Guarulhos pode ser
vista uma mostra desse tipo construtivo.
No Bairro dos Pimentas, Loteamento Jardim Arujá
(divisa com São Miguel Paulista), existe uma imensa estrutura,
conhecida por Fábrica de Pólvora que, segundo o engenheiro
Nelson Furlan da Companhia Nitro-Química Brasileira, foi
inaugurada oficialmente em 1946 e fechada em 1955. Sendo
a inauguração um ano após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cabe destacar que a elaboração do projeto
bem como a construção tiveram início dentro desse período.
A nosso ver, o projeto e a construção revelam a intenção
de um país que se preparava para o conflito. São vários túneis e
caixas, alguns subterrâneos, construídos com concreto armado e
tijolos, e com várias interseções entre si. Na Prefeitura de Guarulhos não consta nenhum registro sobre a fábrica. Para o Município é algo clandestino. Certamente um segredo de Guerra. Ainda
sobre o argumento do senhor Nelson, quando a guerra começou,
o término não estava previsto, e mesmo após o fim da Segunda
Guerra, o mundo passou a conviver com a Guerra Fria.

Centro Educacional Unificado Pimentas

No logradouro denominado “Estrada do Caminho
Velho”, encontram-se dois modernos prédios do sistema público de ensino brasileiro. Um voltado para o ensino fundamental e o outro, para o superior. A UNIFESP é a primeira
universidade pública de Guarulhos, assim como o CEU Pimentas foi o primeiro a ser implantado pela Prefeitura.

:: Fábrica de Pólvora

:: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos

Na carteira de trabalho de um dos operários da Fábrica de Pólvora consta o seguinte: “Nome do Estabelecimen-

Foi criada oficialmente em 1994. Originou-se da Escola Paulista de Medicina (EPM), entidade privada, fundada
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em 1933, que foi federalizada em 1956. O primeiro vestibular
do Campus Guarulhos aconteceu em 2006.
A implantação deste Campus foi uma medida que visou atender à demanda de expansão das vagas públicas no
ensino superior. Conta com cursos de graduação na área de
Ciências Humanas. Endereço: Estrada do Caminho Velho,
333, Bairro dos Pimentas. PABX: 3381-2000.

:: Centro de Educação Unificado – Pimentas
Inaugurado no dia 19 de junho de 2010, com a finalidade de desenvolver atividades de educação, cultura, esporte
e diversão para filhos e pais, o CEU Pimentas tem três piscinas, três quadras poliesportivas, 22 salas de aula, biblioteca,
restaurante, telecentro, quatro salas multiuso e espaços para
apresentações artísticas, distribuídos em 14 mil m2. Endereço:
Estrada do Caminho Velho, 333, funcionamento, das 8h às
20h (todos os dias). Fone: (11) 2481-6422.

Chaminé da Fábrica de Pólvora – Bairro dos Pimentas
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REGIÃO LESTE

Praça da Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso, antigo pouso de tropeiros

S

ituada entre a parte mais alta (zona norte) e a de
menor declividade da cidade (zona sul), a parte leste ocupa
o lado direito da planta cartográfica da cidade. É nessa região que nascem o sol e a lua, astros luminosos que giram no
sentido leste – oeste (Bonsucesso – Vila Galvão). O ponto
cardeal este (ou leste) é chamado, também, de oriente e de
sol nascente. Dar orientação é o mesmo que orientar, isto é,
mostrar o oriente (leste).
É possível que os corações místicos atribuam aos astros
luminosos o brilho das pedras do Morro Nhanguaçu e a mística em torno da Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso que
já dura 270 anos. Alguns cientistas sociais enxergam na força
curativa da terra a razão adotada por índios e negros para veneração iniciada em 1741.
ROTEIRO – SANTUÁRIO NOSSA SENHORA
DO bONSUCESSO
O Santuário compreende a Igreja de Nossa Senhora
do Bonsucesso, a sala dos milagres, a Capela de São Benedito, a praça e o casario. Na primeira segunda-feira do mês
de agosto, acontece a Festa da Carpição e, no último fim de
semana do mesmo mês, a festa dedicada a Nossa Senhora do
Bonsucesso. Segundo os organizadores, trata-se da segunda
festa mais antiga do Brasil.

Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso

53

O santuário surgiu em uma das rotas de tropeiros que se
deslocavam para a Capital paulista e para o Rio de Janeiro, onde
se formou a Vila Rural do Bonsucesso Velho (ramal Estrada Geral). No passado, o lugar contava com um galpão de romeiros e
um cemitério, cujo terreno foi usado para construir uma cadeia
pública, onde atualmente se localiza a casa paroquial.
A Igreja de Nossa Senhora, edificada em 1800, é toda
construída em taipa de pilão. Antes da construção da igreja
atual, existia uma capela que foi erguida em 1670, a mando
de Francisco Cubas Preto.
O Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso foi tombado
pelo Decreto Municipal no 21.143, de 26 de dezembro de 2000,
e consta como sítio associado ao Geoparque Ciclo do Ouro
Guarulhos, São Paulo. Informações: fone - (11) 2436-1608.

Nova Bonsucesso, o cenário é uma mescla de “urbano e rural”. Estradas que viraram avenidas, fazendas transformadas
em loteamentos, cemitério, parques, cachoeiras, escolas, Centro de Zoonoses, etc. Trata-se de um espaço aberto de luta
pela preservação ambiental, histórica e cultural.

:: Capela de São Benedito
Cavaleiros saindo do Parque CECAP em direção à festa do Bonsucesso em 1970

:: Cemitério do Bonsucesso

Era a capela dos escravos, haja vista que eram proibidos
de entrar na Igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso. Sobre sua
fundação existem duas datas, 1800 e 1873. A primeira data
encontra-se em um folheto da paróquia, a segunda, no livro
“Guarulhos, 1880 – 1980”.
“Os cultos de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Ifigênia, santos negros, foram muito difundidos
no Brasil Colonial. São Benedito, filho de escravos africanos,
nasceu na Sicília em 1524, numa época em que essa ilha fazia
parte do reino espanhol. Devido à boa conduta dos pais, o
senhor concedeu que todos os filhos se tornassem livres ao
nascer. Com a abolição da escravatura, em 13 de maio de
1888, em muitos locais, sua festa passou a ser celebrada nesse
mesmo dia. Atualmente, em Guarulhos é celebrada no dia 5
de outubro”. Revelando a História do São João e Região (p.
23). Informações: fone: (11) 2436-1608.

É relativamente nova a experiência de sepultamentos
no Brasil em cemitérios. O cemitério do Bonsucesso é considerado o mais antigo da cidade. Além da antiguidade e do
tamanho, outro aspecto chama a atenção.
Logo na entrada, podem ser observadas muitas lápides com nomes japoneses. O mais velho sepultado é o senhor
Ushi Higa, que nasceu em cinco de abril de 1891 e faleceu
em 22 de junho de 1981. Os japoneses tiveram e ainda têm
grande influência na região. Foram os pioneiros no cultivo
de hortaliças, aproveitando as qualidades da várzea do Rio
Baquirivu Guaçu.

:: Estação de Tratamento de Esgoto Bonsucesso

ROTEIRO – pRÁTICAS AMbIENTAIS
SUSTENTÁVEIS

É a segunda Estação de Tratamento de Esgoto de
Guarulhos. A primeira foi construída no Jardim São João,
inaugurada no dia 27 de setembro de 2010. A ETE Bonsucesso entrou em funcionamento no dia 11 de dezembro de
2011. As duas estações já tratam 35% do esgoto produzido na
cidade. Cabe lembrar que, antes de 2010, não existia sistema

A história exerce fascínio por revelar aspectos de rupturas e permanências. O novo nunca é totalmente novo, está
sempre carregado dos tempos passados e do tempo presente.
Da Praça do Bonsucesso ao Bairro Água Azul, bem como ao
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público de tratamento de esgoto. Visitar uma estação de tratamento de esgoto pode ser uma excelente proposta pedagógica,
voltada à questão ambiental. Localização: Av. Paschoal Thomeu (antiga Estrada Capuava). Bairro Bonsucesso.

cidade. Além de ser crime, o abandono de animais domésticos
acarreta acidentes de trânsito e doenças. Informações: Centro
de Controle de Zoonoses – Rua Santa Cruz dos Descalvados,
506, Nova Bonsucesso. Fone: (11) 2436-3666.

:: De Lagoa à Escola Ambiental

:: Reserva Biológica Burle Marx e Horto Florestal
É uma Unidade de Conservação Municipal que tem,
como principal função, a preservação da natureza e de seus atributos, sem interferência humana ou modificações ambientais,
exceto as necessárias à preservação do equilíbrio natural e da diversidade biológica. Criada através da Lei no 3.703/90, a Reserva localiza-se no Horto Florestal de Guarulhos, no Bairro Mato
das Cobras. O espaço é um grande complexo ambiental e contribui diretamente para os projetos paisagísticos da cidade. É
um Sítio do Geoparque Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo.
Informações sobre autorização para realização de pesquisa científica e agendamento para visitas monitoradas. Fones: (11)
2475-9861 ou (11) 2475-9854. Secretaria de Meio Ambiente.

A Lagoa existente na frente do Cemitério do Bonsucesso se formou devido à extração de areia e argila, materiais
empregados na construção civil.
Aproveitando o espaço, a Secretaria de Educação está
construindo o Centro de Educação Unificado – CEU Bonsucesso e a Escola Ambiental de Guarulhos. Situado em frente
ao Cemitério do Bonsucesso, o complexo também é chamado
de CEU – Bonsucesso – Cidade da Criança.

:: Zoonoses – Cuidando e Doando Animais Domésticos
O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de
Guarulhos, Vila Nova Bonsucesso, em vez de sacrificar gatos e
cachorros, tem doado os animais. As feiras de doação têm sido
a principal estratégia para evitar a morte dos bichos. Nas feiras
ou na sede da Zoonoses, os interessados escolhem um animal,
porém, neste período, um veterinário do Centro faz uma visita técnica à nova residência para verificar se o ambiente é
adequado para o animal. A Secretaria Municipal de Saúde de
Guarulhos aposta no espírito solidário das pessoas para conseguir um lar para animais domésticos abandonados nas ruas da

ROTEIRO – ÁGUA AZUL
Quem chega ao Bairro Água Azul, se surpreende com
a quantidade de água, Mata Atlântica e animais silvestres. O
bairro se formou em meio às minas de água, córregos e cachoeiras. A água sempre esteve na base do desenvolvimento econômico local, influenciando a formação social e cultural do
bairro e dos loteamentos. Foi por meio da água que se lavrou

55

o ouro, que se formou a mata, infelizmente cortada para lenha
e também na formação do solo argiloso (camada sedimentar),
muito utilizado na produção de tijolos. A água é tão preciosa
na “vida” do bairro que, segundo uma lenda muito conhecida
no lugar, uma jiboia de sete metros protege a nascente do Ribeirão Tomé Gonçalves. Certa vez uma pessoa se aproximou
da nascente do ribeirão e encontrou a casca da cobra que media sete metros. História contada por Ana Celina.

ground, campo e quadra de futebol, quiosques para churrasco, vestiário, estacionamento e cachoeira. Informações: Rua
Rio Piquiri, s/no, Loteamento Parque Orquidiama. Bairro
Morro Grande.

:: Dizem que Foi Projetado por Oscar Niemeyer
Centro de Educação Ambiental - Bairro Água Azul

:: Parque Balneário Água Azul

Era a antiga sede do clube do Loteamento Água Azul.
Contam alguns moradores que, em 1970, quando estava sendo implantado o loteamento, o dono da Empresa Lutfalla pediu ao Oscar Niemeyer, informalmente, que fizesse o projeto
da Sede do Clube. Para checar as informações orais, mandamos fotos do prédio para o escritório do renomado arquiteto
no Rio de Janeiro e ainda não obtivemos retorno. Ouvindo
alguns arquitetos urbanistas, dizem que o estilo do prédio
possui semelhanças com alguns projetos elaborados por Niemeyer. Localização: Bairro Água Azul.

A Prefeitura de Guarulhos está implantando no Bairro
Água Azul um complexo aquático com aproximadamente 52
mil m2. Segundo a Prefeitura, o balneário terá delimitação
de áreas seguras para nadar, pavimentação, playground, jatos
d’água no chão, bicicletário, pistas para caminhada, piscina
infantil, ciclovias, jardins flutuantes, entre outros equipamentos de lazer e esporte. Em uma edificação de aproximadamente 330 m2, vai abrigar um Centro de Educação Ambiental
(CEA), com três salas para realização de cursos e oficinas. O
Balneário fica de frente para a Avenida Guanabara, s/no. Informações : Parque Balneário. Fone: (11) 2279 -7722.

:: Fornos de Olaria
São os fornos mais preservados do Município. Em
1960, Guarulhos chegou a ter 260 olarias e cerca de 520 fornos para queima de tijolos. As olarias de Guarulhos produziam tijolos e telhas não só para a cidade, mas também para
a Capital Paulista, Grande São Paulo e Vale do Paraíba. No
Bairro Água Azul, os dois fornos são testemunhos vivos de um
longo período da cidade. Informações: Balneário Água Azul.
Fone: (11) 2279-7722.

:: Cachoeira Clube de Campo Orquidiama Parque
O Clube Vale das Orquídeas conta com uma área de
67.197 m², em meio à região de Mata Atlântica, contando
com áreas de lazer e esporte. Oferece piscinas, quadra, play-
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É uma trilha que, em parte, só pode ser percorrida de
carro e o restante somente a pé (aproximadamente um km).
É um mirante natural muito visitado, que atrai gente pela
beleza cênica a partir do seu cume, de onde se avista a cadeia
de montanhas da Serra do Itaberaba, do Morro Grande, a
vegetação de Mata Atlântica e bairros do entorno, por exemplo. Possui em seu topo importante afloramento rochoso de
metassedimentos relacionados à Formação Nhanguaçu. A
área encontra-se inserida na Unidade de Conservação da APA
Federal do Paraíba do Sul. É um sítio do Geoparque do Ciclo do Ouro Guarulhos, São Paulo. Informações: Fone: (11)
2475-9844. Secretaria de Meio Ambiente.
ROTEIRO – ESTRADA VELHA DO ITAbERAbA

:: Aqueduto da Mineração de Ouro (Parte Interna
com 100m de Extensão)

Modelo de forno usado na produção de carvão vegetal. Trilha do sagui no
Parque Estadual da Cantareira

Até há pouco tempo era muito conhecida a mineração
de ardósia no Morro Nhanguaçu. No final do segundo semestre de 2011, um grupo de pesquisadores do Geoparque Ciclo
do Ouro Guarulhos, São Paulo, encontrou no antigo Clube
do Loteamento Água Azul aquedutos da época da mineração
de ouro. Trata-se de dutos para condução de água com maior
extensão e altura do conjunto do Geoparque. Informações:
Secretaria de Meio Ambiente. Fone: (11) 2475-9844.

É uma estrada de terra que permite acesso às cidades
de Santa Isabel e Nazaré Paulista por cima da serra, em meio
à Mata Atlântica. Uma curiosidade desperta atenção: na década de 1940, consta que a região era chamada de Serra da
Fumaça. O nome está associado ao desmatamento e aproveitamento da madeira para fabricação de carvão vegetal, destinado às indústrias, principalmente a Nitro-Química. Motivo:
Segunda Guerra Mundial. Em 70 anos, pode ser observado
que a mata se encontra em estágio avançado de regeneração.

:: Mirante Água Azul – Morro Nhanguaçu

:: Pesqueiro Ponte Preta
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No início da Estrada do Itaberaba, existe o pesqueiro
Ponte Preta, espécie de Clube Rural, dotado de lago para pescaria, restaurante, área de caminhada, arborização, quiosques,
entre outros atrativos. Localização: Início da Estrada do Itaberaba com a Estrada Ary Jorge Zeitune, s/no, Bairro Água Azul.
Fone: (11) 2436-1306.

de Mata Atlântica. Informações sobre o projeto: (11) 32063103/3206-3100 (Ambev).

:: Caminho do Sol

:: Área de Soltura de Animais Silvestres (Lago do Franco)

É um nome dado pelas pessoas que moram na região,
certamente associado ao nascer do sol que acontece a leste.
Possivelmente quem deu esse nome é um bom observador da
natureza e certamente se orienta pelo sol nascente e pelo sol
poente. Historicamente, o nome é Estrada do Itaberaba e, até
mesmo, Serra da Fumaça.

Fica localizado dentro da fábrica da Ambev no Bairro
Morro Grande. Do Mirante Água Azul se avista a reserva de
Mata Atlântica, localidade com mais de oito milhões de metros quadrados, devidamente homologada junto à Secretaria
de Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais (Ibama). No local foram viabilizados
viveiros, para readaptação de animais, de tamanhos e espécies variadas. Os animais, encontrados em outras localidades
e que estejam aptos a viver na mata, passam por atendimento
no zoológico municipal e são encaminhados para readaptação
na unidade. Quando recebem “alta”, são reintegrados à área

:: Vila Itaberaba – Modelo de Prédio Escolar Rural
É uma pequena vila com poucas casas, dotada de prédio escolar rural. Tanto na época da exploração do ouro como
na era da fumaça (carvão vegetal), a vila foi importante. Em
20 de março de 1886, o vereador Lúcio Francisco Pereira, ao
justificar uma propositura na Câmara, afirma que existia no
Bairro de Santa Cruz de Ituverava (atual Itaberaba) uma escola
pública masculina.
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REGIÃO OESTE

Vista aérea do Lago da Vila Galvão e do Complexo Cultural e Esportivo

A região da Vila Galvão é chamada, também, de
ocidente e de sol poente, pois é o lado em que o sol e a lua se
põem. A parte oeste de Guarulhos possui o único rio genuinamente guarulhense: o Rio Cabuçu de Cima que nasce na
Serra da Cantareira, passa pela Vila Galvão e, no Bairro Ponte
Grande, deságua no Rio Tietê.
A exemplo do Centro Histórico, a parte oeste concentra grande quantidade dos equipamentos urbanos do município (escolas, creches, praças, parques, hospitais, etc.).
Dois modelos de transporte moldaram o cenário oeste.
Em 1915, foi inaugurada a Estrada de Ferro Ramal Tramway
da Cantareira e, em 1961, a Rodovia Fernão Dias.
Conta Vicência Purificação Fernandes: “O trem passava e o maquinista acenava e fazia a máquina apitar. As águas
do Rio Cabuçu eram límpidas. Muitas pessoas bebiam de sua
água... O sol batia e dava o reflexo, se via o fundo do rio”
(Pequenas Histórias de Vila Galvão).

Antiga colônia dos operários da cerâmica

Resumidamente, o primeiro surto industrial no Brasil
ocorreu quando os estabelecimentos saltaram de 200, antes
de 1881, para 600, em 1881. Entre 1914 e 1918, Primeira
Guerra Mundial, houve novo surto industrial. É nesse contexto que Guarulhos se insere no cenário produtivo mais amplo, atraindo a primeira indústria, onde aglutinou o primeiro
núcleo operário e originou a Vila dos Operários da Cerâmica,
mais tarde Vila Galvão. A empresa, que em 2011 completou
100 anos, foi fundada por Francisco Gonzaga Vasconcelos.
O nome do Bairro Vila Galvão, que tem sua origem
em parte dos terrenos da antiga Fazenda Cabuçu, é uma homenagem ao Monsenhor Ezequias Galvão Fontoura, parente
de Francisco Gonzaga Vasconcelos.

ROTEIRO – VILA DOS OpERÁRIOS DA CERÂMICA
Você deve estar perguntando: onde ficava a Vila dos
Operários da Cerâmica? Antes de responder, é necessário refletir sobre como se deu o processo de industrialização no Brasil e, especialmente, em Guarulhos.
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Da Praça Santos Dumont se avista o local onde eram
sepultadas as pessoas vítimas de acidentes causados pelo Trem
da Cantareira. Os acidentes aconteciam porque mudaram (a
partir de 1950) a largura dos trilhos, de 0,60m para 1,05m, e
não fizeram o mesmo com as paredes laterais da ponte sobre
o Rio Cabuçu. Nesse ponto aconteceram muitos acidentes
e as vítimas eram sepultadas na divisa Guarulhos-São Paulo. Para quem se desloca de Guarulhos rumo ao Jaçanã, o
cemitério ficava do lado esquerdo, entre o Rio Cabuçu e o
Viaduto da Fernão Dias.

:: Praça Santos Dumont

ROTEIRO - OLHARES SObRE O LAGO

Em uma pequena placa, fixada pela Prefeitura nas
imediações da antiga Estação de Trem da Vila Galvão, encontram-se os seguintes dizeres:
“A história da Vila Galvão teve como marco a exploração da atividade oleira. Foi nesta região que, no ano de 1911,
ergueu-se a primeira indústria cerâmica mecanizada do Brasil,
a ‘Empresa Cerâmica Paulista’. Ficava exatamente onde hoje
está a Telha Norte, em frente localizava-se a Vila dos Operários
da Cerâmica”. Casas baixas e ruas estreitas são algumas marcas
que restam da época da Vila dos Operários da Cerâmica.
“Diga-se, de passagem, que a fábrica era uma beleza.
Com suas vagonetas deslizando nuns cabos de aço, passando por
baixo do pontilhão da ferrovia, entrando numa rua estreita, que
havia no meio das casas da colônia, em direção ao barreiro, onde
apanhavam material para a fábrica. Minhas irmãs e eu ficávamos
horas a fio olhando admiradas uma vagoneta subindo e outra descendo. Só quem viu, sabe...” (Pequenas Histórias de Vila Galvão).
A Praça Santos Dumont foi construída após a desativação do Trem da Cantareira. Ainda é chamada por muitas
pessoas de Praça do Avião, cujo nome é uma herança da época, pois, no meio da praça, foi colocado o avião Douglas, tipo
B-45, aparelho remanescente da Segunda Guerra, posteriormente retirado pela Força Aérea Brasileira.

Piqueniques no antigo Parque Balneário da Vila Galvão

Hoje em dia, os diversos usuários dos equipamentos
do Lago da Vila Galvão não sabem que, no começo, este espaço era chamado de Parque Balneário Vila Galvão. Conta-se
que o proprietário, Sr. Carlos Reis, começou a implantá-lo
em 1906, inaugurando-o dois anos mais tarde (1908).
Muitos frequentadores vinham de São Paulo de trem
até a Estação da Vila Galvão para tomar banho no lago e compartilhar divertidos piqueniques. A partir de 1911, o nome
“Parque Balneário” começou a ganhar destaque. Foi nessa
época que Francisco Gonzaga Vasconcelos, empresário, responsável pela implantação da Cerâmica Paulista, começou a
investir na ampliação do Balneário da Vila Galvão.
No livro “Memória em Branco e Preto”, existe uma
passagem onde a autora revela que a Igreja da Irmandade dos
Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário, de São Paulo,
organizava caravanas de seus associados para piqueniques no
Parque Balneário de Vila Galvão. Lúcio Kume, antigo morador da Vila Galvão, descreve assim o antigo balneário:
“Subindo algumas quadras acima, chegávamos à Praça
Cícero de Miranda e ao Parque Balneário Vila Galvão, cujo epicentro girava em torno de um lago (hoje também chamado de
Lago dos Patos) formado pelo represamento do Córrego Jacinto.
Desde aquele tempo, era um aprazível local propício a passeios e
piqueniques. Havia na sua vizinhança um pequeno estádio de futebol e, quase em frente, o Liceu Brasil, todo cercado de eucaliptos. Ao lado da escola, mais abaixo, ficava a garagem dos ônibus
da Viação Nefer. Mais acima, de frente ao lago (Rua Francisco
Gonzaga Vasconcelos), havia alguns casarões (poucos) que ficavam quase ocultos sob densa vegetação de plantas e árvores”.

:: Pequeno Cemitério da Vila Galvão
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:: Polo Esportivo-Cultural Lago da Vila Galvão

:: Academia Guarulhense de Letras
Em 2011, o Lago da Vila Galvão completou 103 anos
proporcionando diversão esportiva e cultural aos guarulhenses e paulistanos.
É uma área com 20.610m2, envolta por belas casas,
abriga um lago, área verde, pista de caminhada, pedalinhos,
teatro, centro de exposição, museu, Academia Guarulhense de
Letras, biblioteca e estádio de futebol, além de banca de jornal,
traillers de alimentação, cachorro-quente, churros e pipoca.
Nos finais das tardes ensolaradas, o reflexo do sol recai sobre as águas do lago e propicia um espetáculo digno de
ser visto. Nesse pequenino território da parte oeste o sol se
esconde, cedendo espaço à iluminação artificial. Localização:
Praça Cícero de Miranda, s/no.
A A.G.L. foi fundada no dia oito de dezembro de
1978, mesmo dia de Nossa Senhora da Conceição e do aniversário de fundação de Guarulhos. Em 11 de dezembro de
2003 foi aprovado seu estatuto social. Seus acadêmicos já publicaram mais de 140 títulos. A Academia Guarulhense de
Letras é uma associação de caráter cultural que visa o cultivo
da língua e da literatura nacional, bem como a preservação do
patrimônio histórico e geográfico de Guarulhos. Sede social:
Praça Cícero de Miranda, no 01, Lago da Vila Galvão. Infomações. Fone - (11) 2409 – 0098.

:: Centro Cultural

ROTEIRO - ROSA DE FRANÇA

Em frente ao lago, encontra-se o Centro Cultural Professor João Cavalheiro Salém, que engloba um coreto histórico, o Teatro Nelson Rodrigues, o Museu Histórico Municipal e uma biblioteca pública. O Teatro ocupa a antiga casa
construída pelo engenheiro Ramos de Azevedo, casa-sede da
Fazenda Cabuçu, de 130 hectares, vendida por Carlos Reis a
Francisco Gonzaga Vasconcelos. Informações sobre os equipamentos culturais: (11) 2087-4176 – Secretaria de Cultura.

Casa Rosa de França. Estilo de telhado alemão
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É um roteiro que nos faz relembrar os reflexos das
guerras mundiais na vida das pessoas. Um dos moradores do
velho continente, sentindo-se ameaçado pela Primeira Guerra
Mundial, resolveu deixar sua pátria (Alemanha) e vir para o
Brasil. Numa pequena estada na França conheceu uma linda
jovem e namoram, casaram-se e acabaram vindo morar em
Guarulhos. Ele, alemão e ela, francesa. Foi dessa união conjugal que nasceu o nome Rosa de França.

são mantidos em exposição cerca de 400 animais de 100 diferentes espécies entre mamíferos, aves e répteis em recintos
dispostos em meio a jardins, árvores nativas e lagos margeados
por áreas reconstituídas com espécies da Mata Atlântica. Localização: Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa
de França. Fones: (11) 2455-4999 / (11) 2455-6497.

:: Museu de Ciências Naturais

:: Casarão Rosa de França

O Museu de Ciências Naturais de Guarulhos possui
21 anos de existência e foi criado pela Lei no 3.675/90. Foi
instalado inicialmente nas dependências do Centro Cultural
“Prof. João Cavalheiro Salém”, na Vila Galvão. Em 2005, foi
transferido para o Zoológico Municipal, onde ocupa parte
das dependências do Centro de Educação Ambiental.
Possui grande acervo com animais taxidermizados,
minerais raros, linha do tempo geológico e do aparecimento
da espécie humana na Terra, etc. Aberto à visitação pública,
de terça a domingo, das 9 às 17 horas e a entrada é gratuita. O
museu está situado no Zoológico Municipal.

Em 1918, o Sr. Helmut Fuster e sua esposa, Elizabeth
Fuster, compraram uma chácara, especializaram-se no plantio
de flores e se dedicavam com muito carinho à produção de
rosas. O esposo, muito apaixonado por rosas e pela esposa, em
homenagem à belíssima Elizabeth, deu o nome à propriedade
de Rosa de França.
Quando da criação do loteamento, o nome foi mantido. Parte da Chácara Rosa de França, atualmente, abriga o
Zoológico Municipal e o Museu de Ciências Naturais. O casarão, como pode ser observado, possui traços da arquitetura
de estilo alemão, principalmente o formato do telhado. Rua
Nestor Cabral, 162, Jardim Rosa de França.

ROTEIRO - ESTRUTURA MANICOMIAL

:: Zoológico Municipal

Pérgula dos namorados, em frente ao Hospital Padre Bento

Nos dias de hoje, o local é conhecido por Complexo
Hospitalar Padre Bento. Antes era chamado de Sanatório São
Paulo. A instalação teve como fator preponderante a Estação
Ferroviária Gopoúva (inaugurada em 1922).

O Zoológico Municipal de Guarulhos, criado em
1981, localiza-se em uma área de 70.000 m2. Atualmente,
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O Sanatório São Paulo (manicômio) era um espaço
particular destinado ao tratamento de pessoas com transtornos
mentais. Não se sabe a data exata da construção do manicômio, mas, certamente, foi construído após 1922. Uma história
pouco conhecida: entre Revolução Constitucionalista e a Ditadura Vargas, alguns opositores foram presos no Sanatório.
O espaço é uma mostra do que foi a política manicomial que, no Brasil, durou aproximadamente 150 anos. No
mês de maio de 1931, o local foi adquirido pelo governo de
São Paulo, que o transformou no Sanatório de Leprosos.

Charbel - Igreja do Sagrado Coração de Jesus), piscina, escola,
fonte luminosa e a pérgula dos namorados.
Em 1937, foi construído o Cine-Teatro Padre Bento (de arquitetura Art decó). Os portadores de hanseníase
só conquistaram o direito de voto na Constituição de 1946.
Em 1948 foi implantada a primeira rádio de Guarulhos –
“Rádio Clube Padre Bento”. A vida dos internos era toda
voltada para dentro do Sanatório. Todos eram absorvidos em
trabalhos e atividades internas. Os internos mantinham um
grupo de teatro, times de futebol, bailes de carnaval, serenatas e uma jazz-band. As crianças, cerca de 150 em 1936, estudavam na escola do próprio sanatório. Os filhos dos casais
leprosos eram separados dos pais desde o nascimento, permanecendo nos “preventórios” até 18 anos de idade. Os casos
de fuga de filhos ou portadores da doença eram punidos com
reclusão em cadeia.
Pais e filhos eram todos mantidos totalmente isolados
das demais atividades da cidade. Aos domingos, os visitantes,
antes de saírem, passavam por rigorosa desinfecção. Somente
em 1975 que se conseguiu o tratamento da doença e o controle de epidemias de hanseníase e, assim, veio a abertura do sanatório. O Padre Bento (imóveis e vegetação) é tombado pelo
Decreto Municipal no 21.143, de 26 de dezembro de 2000,
bem como pelo CONDEPHAAT, processo nº 33.189/95.
Av. Emílio Ribas, 1819, Gopoúva. Fones: (11) 2408-2118
ou 2468-0966.
O CONDEPHAAT assim justifica o tombamento:
“O atual Complexo Padre Bento, antigo Sanatório Padre
Bento, em Guarulhos, representa um conjunto de unidades
integrantes da política de tratamento da hanseníase, localizadas em todo o Estado de São Paulo no período entre 1930
e 1950. Através de uma associação, os internos construíram
o conjunto de imóveis, o que lhes possibilitou enfrentar o
isolamento estabelecido pelas próprias medidas profiláticas e
apresentar as formas pelas quais manifestaram a reconstrução
de suas vidas, isolados da sociedade. As edificações selecionadas para tombamento são a representação material da postura
de reconstrução de possibilidades de convivência interna e
contato com o mundo externo”.

Ilustração

:: Reação Popular Contra o Leprosário

Conta-se que, antes de o governo transformar o Sanatório São Paulo em uma unidade de “tratamento” ao mal de
Hansen (lepra), houve uma reação popular na cidade. Muitos
moradores de Guarulhos elaboraram um abaixo-assinado e
houve uma movimentação de rua contra a transformação do
manicômio em um hospital de leprosos.
A história registra que, antes da descoberta da cura da
lepra, os pacientes eram enviados a colônias isoladas, chamadas leprosários, onde cada um tinha que tomar conta de si,
pois não havia muita ajuda externa. Eram lugares cruéis, sem
lei e com pouca proteção, onde os pacientes tinham que levar
adiante suas vidas. Roubo, violência e abusos eram comuns.
A historiadora Gláucia Garcia de Carvalho “conta que o lugar
era triste. Havia muita injustiça e, principalmente, preconceito por parte dos próprios médicos que abriam as portas do
local a chutes, para não tocarem nas maçanetas com medo
de contágio... Os moradores passavam em frente ao Hospital
com muito receio de se contaminarem”.

:: Complexo Hospitalar Padre Bento e a Antiga Vila
Allan Kardec
Foi inaugurado no dia cinco de junho de 1931 como
hospital de atendimento a pessoas com hanseníase. Atualmente, conta com cerca de 90.000 m2, onde foram construídos novos pavilhões, uma pequena vila, campo de futebol
(com arquibancadas de estilo inglês), igreja (antiga Capela de
Nossa Senhora dos “Nós Atados” e atualmente Paróquia São

Sanatório Padre Bento, vitral de uma das janelas laterais.
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Mas a verdade é que os egressos visavam estar perto do sanatório [Padre Bento], devido às dificuldades que encontravam
para serem atendidos nos hospitais não especializados...”.
Pelas palavras de Amílcar, é possível deduzir que o preço da terra foi desvalorizado em função da alcunha de “Gueto”. Certamente, além dos egressos, pessoas de baixo poder
aquisitivo, muitas famílias de origem negra compraram lotes
no Tranquilidade. Talvez venha dessa hipótese a explicação
para a formação da combativa Sociedade Beneficente dos
Amigos de Tranquilidade (Galpão), das comemorações ao
ritmo de samba nas vitórias do Brasil na Copa de 1970, bem
como a formação da primeira Escola de Samba de Guarulhos
(Grêmio Recreativo Escola de Samba Império de Guarulhos).
Foi pioneira em 1974, realizando o primeiro desfile de escola
de samba em Guarulhos (ver revista no 6).

:: Padre Bento (Tela Exposta no Hospital)

O nome foi dado em homenagem ao Padre Bento
Dias Pacheco em 1932. Padre Bento nasceu em 1819 em Itu
(SP). Assumiu o Hospital de “Lázaros” (leprosos) da cidade
onde nasceu em 1867 e viveu entre os doentes até sua morte
em 1921. Sobre o Teatro Padre Bento ver revista no 6.

ROTEIRO - ESTAÇõES DO TREM
DA CANTAREIRA

:: Vila Allan Kardec – Atual Jardim Tranquilidade

Locomotiva da última viagem da linha férrea de Guarulhos, 31 de maio de 1965

A luta dos guarulhenses pela ligação férrea, Guarulhos-São Paulo, durou 34 anos. O Trem da Cantareira (Ramal
Guarulhos) foi inaugurado em quatro de fevereiro de 1915.
Antes disso, no dia 18 de abril de 1881, na Câmara de Vereadores foi feito o primeiro pedido reivindicando a extensão
de um ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, prolongamento da Estação Penha a Guarulhos. A extensão veio pela
Zona Norte de São Paulo, Bairro Jaçanã, 34 anos depois.
Em 50 anos de funcionamento da linha férrea em Guarulhos, foram construídas seis estações, em épocas diferentes. A
estação final do Ramal Guarulhos-São Paulo era no atual Parque Dom Pedro II. O ramal do Trem da Cantareira teve duas
companhias administradoras: de 1915 a 1941, “A Tramway da
Cantareira” (Companhia Cantareira de Esgotos, fundada em
1893); e de 1941 a 1965, a Estrada de Ferro Sorocabana.
De Vila Galvão a Cumbica, as estações encontravam-se na seguinte ordem: Estação Vila Galvão, Estação Torres
Tibagy, Estação Gopoúva, Estação Vila Augusta, Parada Sorocabanos, Estação Guarulhos e Estação Cumbica. A descrição segue a ordem cronológica de inauguração das estações.

Vila Allan Kardec em mapa do Arquivo do Estado

Com base no Livro, “Jardim Tranquilidade – um
bairro e suas lembranças”, da autora Maria Thereza Avelino
Testone, em 1950, o nome “Vila Allan Kardec” foi trocado
por Jardim Tranquilidade. A começar pelo nome da vila, os
nomes das ruas foram dados em homenagem a personalidades seguidoras da doutrina espírita. Assim temos as seguintes ruas: Batuíra (atual Cabo Antônio), Jacob, Dona Dica,
Lombroso, Gabriel Delanne, Mirabelle, Vinícius, Bezerra de
Meneses entre outros. Todos, espíritas.
Conforme depoimento de Amílcar Del Chiaro, de
1953, “Muitos egressos do Sanatório Padre Bento e de outros
sanatórios do Estado de São Paulo, também, adquiriram lotes
e construíram suas moradias. Este número, embora não possa
estimar a quantidade, foi grande o suficiente para caracterizar
o Jardim Tranquilidade como um bairro típico de egressos
dos hospitais hansenianos e alguns sociólogos chegaram a
classificá-lo como um “gueto” psicológico dos ex-internados.
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A inauguração da estação ocorreu no dia 1o de fevereiro de 1916. Ficava na esquina do Anel Viário, atual Avenida
Humberto de Alencar Castelo Branco (antigo leito da estrada
de ferro), com a Rua Augusta. A parte da frente da bilheteria,
avenida, foi rebaixada e a terra utilizada para aterro da Via Dutra, como pode ser observado pelo desnível do antigo prédio.
No local, ainda existe parte da antiga bilheteria da estação.

:: Estação Guarulhos

:: Estação Gopoúva

Esta estação foi inaugurada no dia 4 de fevereiro de
1915, na mesma data do ramal Guarulhos que contava inicialmente com 10,5 km de extensão. Durante oito meses, a
Estação Jaçanã (antiga Estação Guapira) foi a plataforma mais
próxima de embarque e desembarque da Estação Guarulhos.

:: Estação Cabuçu (Vila Galvão)
De acordo com um relatório do Governador Dr. Washington Luís, apresentado ao congresso legislativo, a Estação
Gopoúva foi inaugurada em 1922. O Governador relata que
duas novas estações foram inauguradas nesse ano: “Villa Paulicéa, entre os 6 ou 7 km da linha Guapira-Guarulhos e outra
em Gopoúva”. (Site Estações Ferroviárias do Brasil).

:: Estação Torres Tibagy

Entrou em funcionamento oito meses após a inauguração do Ramal de Guarulhos. Foi inaugurada no dia 24 de outubro de 1915. Passados alguns anos, foi mudado o nome para
“Estação Vila Galvão”. O primeiro nome da estação está associado à fazenda Cabuçu, que era escrito com dois “ss” no final
(Cabussu). Ficava localizada na atual Praça Santos Dumont.

:: Estação Vila Augusta
Foi inaugurada em 24 de maio de 1931. O nome é
uma homenagem que o engenheiro responsável pela implantação do ramal do Trem da Cantareira em Guarulhos, José
Carlos de Almeida Tibagy, prestou a seu pai “Torres Tibagy”. Era uma estação de pequeno porte. O grande fluxo de
pessoas acontecia nos finais de semana, quando os funcionários da Bolsa de Valores de São Paulo e seus familiares se
deslocavam para o Clube da Bolsa, atualmente chamado de
Esporte Clube Vila Galvão.

Estação Villa Augusta
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:: Estação Cumbica (Foto: Maquete da Estação
Cumbica)

:: Casa do Chefe da Estação (Casa Amarela)

Construída ao lado da Estação Guarulhos para servir
de moradia para o chefe da estação, que foi inaugurada no dia
24 de fevereiro de 1915. A casa é tombada como patrimônio
histórico pelo Decreto Municipal no 21.143 de 26 de dezembro de 2000. Após a desativação da linha férrea, 31 de maio
de 1965, abrigou a escola da Prefeitura (EMEI da Estação),
Arquivo Histórico de Guarulhos entre outros equipamentos
do Município. Localizada na Praça Paschoal Thomeu (antiga
Praça IV Centenário - Jardim Santa Francisca). Informações:
Secretaria de Cultura. Fone: (11) 2087- 4160.

O Ramal Base Aérea começou a operar em 1942,
como parte do plano de construção da Base Aérea em Cumbica. A estação foi inaugurada no dia 1o de janeiro de 1945.
Em 1943, foi iniciada a construção da Base Aérea,
contando para tanto com o transporte de material (pedra, cimento, areia e tijolo) com a extensão do ramal do Trem da
Cantareira. Tal medida foi justificada devido à guerra, pois o
combustível estava racionado e o uso de caminhões, proibido.
A Base Aérea foi inaugurada em Cumbica, no dia 26 de janeiro de 1945, e para lá somente seguiam trens militares, que
iam e vinham no início da manhã e no final da tarde.

:: Empório de 79 Anos Tem História Ligada ao
Trem da Cantareira

:: Parada Sorocabanos

Passados 47 anos da desativação, do ramal do Trem da
Cantareira em Guarulhos, um empório resiste ao tempo. O
trem entrou em funcionamento no dia quatro de fevereiro de
1915 e o empório foi aberto em 1933 no leito da antiga estrada
de ferro. São 79 anos e quatro gerações de muitas histórias.
No “Empório Seiffer” ainda hoje é possível comprar
quase tudo: bebidas, café, doces, alimentos, sabão, pilha, etc.
Tudo cheira história. As prateleiras de madeira esculpidas foram compradas da Cervejaria Antártica por cinco reais. Prédio
construído de tijolos com barro, piso desenhado, um Ford
1933, forno a lenha, paredes decoradas, coleção de relógios
antigos e muito mais.

Não chegava a ser uma estação. Era apenas uma parada para atender os moradores do conjunto de casas da
Vila Sorocabana. Ao passar pelo local, o trem parava para
embarque e desembarque, onde hoje fica a Praça Luiz Matheus Maylaski.
Em 12 de junho de 1954, a Companhia Sorocabana
entregou 140 casas para seus funcionários, complexo que recebeu o nome de Núcleo Ferroviário Vila dos Sorocabanos.
Conclui-se que a Parada Sorocabanos começou a existir a partir desse momento. A Rede Sorocabana operou o sistema de
trens em Guarulhos de 1941 a 1965.
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O Empório Seiffer foi fundado por Rodolfo Seiffer,
catarinense, que morou inicialmente na cidade de São Paulo. Atraído pela estrada de ferro, veio para o Bairro Gopoúva,
onde se casou com Paulina Paco. Em 1933, no Bairro Vila
Augusta, esquina das atuais Avenidas Guarulhos e Humberto
de Alencar Castelo Branco (Anel Viário nº 1745), inaugurou o
mais antigo empório de Guarulhos. Informações: 2422- 4408.

:: Trem das Onze (Foto: Adoniran Barbosa à espera
do Trem)
Não posso ficar nem mais um
minuto com você
Sinto muito amor, mas não
pode ser
Moro em Jaçanã,
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã.
Além disso, mulher,
Tem outra coisa,
Minha mãe não dorme
Enquanto eu não chegar,
Sou filho único
Tenho minha casa para olhar
E eu não posso ficar...
Autor: Adoniran Barbosa.
Obs. De acordo com a tabela de horários de embarque da companhia, o último trem saía da Estação Jaçanã às
20h30. A associação do nome Adoniran Barbosa ao Bairro Jaçanã se deu em função do seu trabalho como ator na Companhia Cinematográfica Maristela e a um circo do bairro. Deve
ter vindo desses episódios a inspiração para ele ter composto a
música Trem das Onze.

“Maria fumaça” na Estação Tremembé

Estação Guarulhos em 1938
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ROTEIROS
temáticos

Paço Municipal. Primeira sede própria da Prefeitura e da Câmara, do lado esquerdo,
delegacia de polícia. Situado na esquina das Ruas 7 de Setembro e Felício Marcondes.
Primeira sede própria da Prefeitura e Câmara de Vereadores, inaugurada em 1923.

SíMbOLOS OFICIAIS

Paço Municipal – Bairro Bom Clima

Ao se criar um município, os dois poderes municipais,
Câmara de Vereadores e o Executivo ganham, também, o direito de definir o conteúdo dos símbolos oficiais locais.

dades. A lua crescente representa Nossa Senhora da Conceição e a cruz simboliza a presença da instituição católica no
Município. As três cabeças homenageiam os indígenas, os
bandeirantes e os colonizadores portugueses, e as aves ao lado
do escudo são anhumas, que outrora emprestaram seu nome
ao Rio Tietê (Anhembi, palavra de origem tupi que significa
“Rio das Anhumas”). Abaixo do escudo, feixes de cana-de-açúcar e ramos de trigo fazem referência às duas mais antigas culturas agrícolas brasileiras. Na fita, a frase latina VERE
PAVLISTARVM SANGVIS MEVS (meu sangue é verdadeiramente paulista).

:: Brasão de Armas
Foi o primeiro símbolo oficial instituído no Município, em 1932. A Bandeira e o Hino foram oficializados
39 anos depois (1971), embora o Hino a Guarulhos tenha surgido em 1960, por meio de um concurso realizado
como parte das comemorações do IV Centenário de fundação da cidade. No dia 1º de fevereiro de 1932, pouco mais
de cinco meses antes da “Revolução” Constitucionalista,
foi instituído (Ato nº 87), pelo prefeito nomeado pela Ditadura Vargas, o major reformado da Polícia Militar Ariovaldo Panadés (abril de 1931/agosto de 1932), o Brasão de
Armas, primeiro dos três símbolos oficiais do Município.
Elaborado pelo engenheiro Affonso Taunay, o Brasão se
tornaria de uso obrigatório, a partir de setembro, em todas
as repartições e impressos da municipalidade. (ver brasão
atual, número 4).

:: Primeiro Brasão de Armas
Segundo a descrição oficial do primeiro brasão, acima
do escudo português está a coroa privativa das municipali-
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:: Segundo Brasão de Armas

:: Anhumas do Brasão
No dia sete de dezembro de 1971, a Câmara Municipal decretou e o interventor federal, nomeado pelo Regime
Militar (junho de 1970/janeiro de 1973), Jean Pierre Herman
de Morais Barros, promulgou a Lei nº 1.679. Essa lei regulamentou o Ato nº 87 – que instituíra o brasão guarulhense em
1932 –, instituiu a Bandeira Municipal e oficializou o Hino a
Guarulhos, escolhido por concurso durante as comemorações
do IV Centenário da Cidade em 1960. Com a promulgação
da referida lei, foi criada uma segunda versão do Brasão: a
representação bandeirante foi suprimida e as figuras indígenas
ficaram muito diferentes dos indígenas brasileiros.

:: Terceiro Brasão de Armas

Casal de Anhumas, Zooparque de Itatiba

As aves que se encontram no Brasão de Guarulhos
dando suporte ao escudo são duas Anhumas, belas, grandes
e ariscas, hoje extintas no Estado de São Paulo. As anhumas
eram aves encontradas em grande quantidade, no passado,
nas margens do Rio Tietê, o que levou os indígenas tupi a dar
ao rio o nome de Anhumby, Anhembi, que significa “rio das
anhumas”. Por isso, a anhuma aparece no brasão de Guarulhos e da Cidade de Tietê.

:: Bandeira do Município
Instituída pela Lei nº 1.679, de 7 de dezembro de
1971, e calcada no trabalho do heraldista Arcinoé Antônio Peixoto Faria, a Bandeira Municipal simboliza o espírito
cristão de Guarulhos (esquartejamento em cruz), a administração municipal (brasão) e a sede do governo (losango).
As faixas determinam o Poder Municipal a expandir-se por
todos os quadrantes do território e os quartéis representam
as suas propriedades rurais. O azul simboliza a justiça, a
nobreza e a perseverança. O selo, a lealdade, a recreação e
a formosura. O branco representa paz, trabalho, amizade,
prosperidade e pureza. O amor, a dedicação, a audácia, o
desprendimento, o valor, a intrepidez, a coragem e a valentia são simbolizados pelo vermelho. (Fonte: www.guarulhos.
gov.sp.br).

No início dos anos 1990, o prefeito eleito Paschoal Thomeu (1989/1992) nomeou uma comissão que fez novas modificações no Brasão. Essa terceira versão foi aprovada pela Câmara
Municipal por meio da Lei 3.761, de 24 de abril de 1991.

:: Quarto Brasão de Armas
No dia 25 de março de 2008, a Lei Municipal 6.357
instituiu a quarta e, até agora, última versão do Brasão de Armas guarulhense. Ao inserir uma figura feminina e outra de um
negro num dos símbolos oficiais do Município, o Poder Público da cidade reconheceu a contribuição das mulheres e dos
povos africanos e seus descendentes para a formação da cidade.
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Pequenina nasceste, João Álvares,
Jesuíta, benzeu-te com fé
Tu és hoje cidade progresso,
Uma terra que vence de pé,
Eia, pois, guarulhenses, avante,
Com bravura na luta febril,
Por São Paulo e por tudo o que é nosso,
E, acima de tudo o Brasil!

:: Lei Orgânica do Município
No preâmbulo do conjunto de artigos e parágrafos da
Lei Orgânica, encontram-se os seguintes dizeres: “O Povo de
Guarulhos, inspirado nos ideais democráticos e nos princípios
das Constituições da República e do Estado de São Paulo,
objetivando assegurar, no Município, o exercício dos direitos
e liberdades fundamentais da pessoa humana e a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, invocando a proteção
de Deus, decreta e promulga, por seus representantes, a Lei
Orgânica do Município de Guarulhos”. Guarulhos, cinco de
abril de 1990. Abaixo o art. 1º da Lei Orgânica:

:: Hino a Guarulhos

Art. 1º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo único.
O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica
e nas Constituições da República e do Estado.

Nicolina Bispo

Letra: Professora Nicolina Bispo. Música: Maestro
Aricó Júnior, orquestrada pelo maestro Wenceslau Nasari. O
hino foi composto em 1960. Até essa data, a fundação da cidade era atribuída ao padre João Álvares. Em 1983, a Câmara
de Vereadores votou a lei nº 2.789/83, atribuindo a fundação
ao padre jesuíta Manoel de Paiva.
O Hino foi lançado em 1960, mas só foi instituído
como símbolo oficial do Município em 1971.
Sob o céu desta Pátria querida
Mais cem anos de luta e labor
Cingem hoje teu nome, Guarulhos
Que se ergueu por seu próprio valor.
Chaminés, como lanças erguidas,
Nos apontam o caminho a seguir.
Trabalhando, vencendo empecilhos,
Desfraldando o pendão do porvir.
Tuas praças são livros abertos,
Onde lemos futuro e glória.
Crispiniano e Bueno fulguram
Como vultos eternos na História.
Que teu nome em mais um centenário,
E na língua tupi proclamado,
Seja um hino de paz, de esperança,
Por teu povo feliz entoado.
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:: Bandeiras das UPR’s
No dia 11 de agosto de 2008, o Decreto Municipal
nº 25.694 instituiu as bandeiras, bem como descrições que
identificam cada uma das Unidades de Planejamento Regional de Guarulhos – um espaço territorial, composto por um
conjunto de 47 bairros e aproximadamente 800 loteamentos.
Todas elas são apresentadas a seguir.

:: Centro

:: Jaguari

Identificada pela Igreja Nossa Senhora da Conceição,
pelo Centro de Educação Adamastor e pelo Viaduto Cidade
de Guarulhos. A bandeira representa a religiosidade, a cultura
e o progresso.

:: Capelinha
A suçuarana (espécie de onça) e as montanhas são exemplares do patrimônio ambiental (fauna e flora) dessa região.

:: Tanque Grande

A bateia, associada à mineração de ouro, e a Capela
Nossa Senhora de Bom Jesus representam a tradição histórica,
a religiosidade e o patrimônio ambiental.

:: Bonsucesso

A região é caracterizada pela existência do manancial
do ribeirão do Tanque Grande, simbolizando a conservação
do patrimônio ambiental e o abastecimento de água.

O Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso é a
principal marca dessa região, pela sua tradição histórica, cultural e religiosa.
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Por meio da primeira estação ferroviária (Praça Santos Dumont) e do Lago dos Patos, essa bandeira representa o
progresso e o lazer.

:: São João

:: Taboão

Os traços que identificam essa UPR são a Estrada
Guarulhos-Nazaré Paulista, o Conjunto Habitacional Haroldo Veloso e as montanhas, elementos que remetem à tradição
regional e à preservação arquitetônica.

A Praça Oito de Dezembro, as montanhas da Serra
da Cantareira ao fundo, as construções, as taboas e o Aeroporto Internacional representam a tradição e o progresso
da região.

:: Cumbica

:: Pimentas

O layout da bandeira mostra que esta região também é
identificada pelo polo industrial e pelo transporte aéreo.

:: Vila Galvão

A bandeira ressalta a presença dos serviços públicos,
a educação, a cultura e o progresso, com a existência, nesta
UPR, do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, da UNIFESP, do Teatro Adamastor Pimentas e da Rodovia Ayrton
Senna da Silva.

:: Cabuçu
A araucária, espécie nativa desta unidade, e a Represa
do Cabuçu representam, respectivamente, o patrimônio ambiental e o abastecimento de água.
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DATAS HISTóRICAS

Atual Casa da Candinha, construída em 1825 por escravos

Tendo em vista a relevância histórica, étnica, cultural,
religiosa, desportiva e ambiental, as datas e eventos foram relacionados pelo reconhecimento que tem da população, das
autoridades públicas, dos segmentos religiosos e pelos meios
de comunicação social da cidade.
Fevereiro
Carnaval de Guarulhos
Março
Dia 8 – Dia Internacional da Mulher
Dia 24 – Emancipação de Guarulhos (Criação do Município)
Abril
Páscoa – Procissão Noturna do Cristo Morto – Igreja Matriz
Dia 19 – Dia dos Povos Indígenas
Maio
Dia 1º – Dia Internacional dos Trabalhadores
Junho
Festa Junina e Quermesses
Dia 5 – Dia Mundial do Meio Ambiente
Marcha Para Jesus

Uma cantareira (suporte para o cântaro). Livro No Tempo das Bandeiras

Setembro.
Dia 7 – Semana da Pátria e Desfile Cívico na Av. Paulo Faccini
Olimpíada Colegial Guarulhense
Agosto
1ª Segunda-Feira – Celebração do Dia da Carpição, Igreja
do Bonsucesso
Último Final de Semana – Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso
Novembro
Dia 20 – Dia da Consciência Negra
Dezembro
Dia 8 – Aniversário de Fundação de Guarulhos e de Nossa
Senhora da Conceição (Padroeira de Guarulhos)

Árvore no Parque Estadual, núcleo Cabuçu
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pERSONAGENS

Capela São João Batista dos Morros (Cocaia)

São muito recorrentes perguntas sobre algumas personagens que fazem parte da historiografia da Cidade. Cidadãos
que constam em livros, monumentos e, principalmente, patronos e patronesses de entidades de ensino. Diante da vastidão do
tema, dos objetivos dessa publicação e das diversas limitações,
optamos por eleger um grupo e fazer pequenas biografias, inseridas num contexto que contribui para compreensão do período colonial e da criação do município (personagens, escolhidos
entre os mais citados). Cabe destacar que se trata de um período de 320 anos de história (1560-1880). É obvio que a história
de Guarulhos não se restringe ao período mencionado e que
dezenas de pessoas, que fizeram parte deste e de outros processos históricos, merecem estar incluídos em outras publicações.

Foto: Pe. Celestino Gomes de
Oliveira Figueiredo, vigário de
Guarulhos em 1913, ao seu
lado os jovens Mário Ramos
Barbosa e Mário Portilho
Valardi. Arquivo Igreja Matriz

:: Padres Fundadores
São três os padres mencionados como possíveis fundadores de Guarulhos: João Álvares, Manoel Viegas e Manoel
de Paiva. Na década de 1960, a polêmica girava em torno dos
nomes dos padres João Álvares e Manoel Viegas. Por ocasião
do aniversário dos 400 anos da cidade, foi definido o nome
do padre João Álvares como o fundador. No início da década
de 1980, três anos após as comemorações dos 100 anos da
criação do município, foi revisto o nome indicado em 1960,
oficializando o padre Manoel de Paiva como fundador.

:: Padre João Álvares
Está mencionada no hino da cidade. Até 1983, era
tido como fundador de Guarulhos. Era padre da Companhia
de Jesus e proprietário de uma fazenda em Itaquaquecetuba
onde fundou, em 1624, a Capela de Nossa Senhora D’Ajuda.
Os indígenas, sob a regência do Padre João Álvares, eram “encapelados”, ou seja, estavam a serviço da capela: nem escravos,
nem absolutamente livres.
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Manoel de Paiva era padre da Companhia de Jesus. Nasceu
em 1508 em Portugal e faleceu em 21 de dezembro de 1584
em Vitória, Espírito Santo. Para Benedito Prezia, “A missão,
que passou a se chamar Nossa Senhora da Conceição dos Maromomi, teve como primeiro superior o Pe. Sebastião Gomes
(LEITE, id., 2004, T. 6, L. 4, c.1, p. 501). Certamente o
Pe. Viegas já devia estar sem condições de assumir a obra,
pois morreu em 1608”. (Revelando a História do São João e
Região, 2012, p.57).

Bandeirantes Paulistas e seus descendentes
:: Afonso Sardinha, o Velho
Praça Padre João Álvares, Itaquaquecetuba

:: Padre Manoel Viegas

Assinatura de Afonso Sardinha

Em Guarulhos, ele é apontado como o descobridor
das lavras de ouro da antiga Serra Jaguamimbaba em 1597
(atual Serra do Itaberaba, Bairro Morro Grande). Era um
bandeirante paulista que viveu e trabalhou entre as cidades
de Santos, São Paulo, Sorocaba e Guarulhos nos idos de 1572
a 1615. Foi vereador, dono de fazendas, imóveis “urbanos”,
minas de ouro, engenho de açúcar, comerciante de escravos e
capitão de guerra das gentes de São Paulo. Faleceu em 1616,
em São Paulo. Do momento da descoberta, além de Afonso Sardinha, o Velho, estavam presentes Afonso Sardinha, o
Moço, (filho bastardo do Velho) e o sócio e experiente minerador, Clemente Álvares.

Padres jesuítas no Brasil

É chamado de apóstolo ou “Pai dos Paleoíndios Maromomi” (primeiros habitantes de Guarulhos). Alguns pesquisadores apontam “Viegas” como fundador da Aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Maromomi (atual Guarulhos).
Nasceu em 1533 em Portugal e faleceu a 17 de março de
1608 em São Paulo. Foi uma das crianças órfãs que chegaram
ao Brasil em 1550, trazidas de Portugal. Entrou na Companhia de Jesus e se ordenou padre por volta de 1582.

:: Dom Francisco de Sousa
Era português (15401611). Foi o sétimo governador-geral do Brasil e o primeiro marquês das Minas de Ouro. Consta
que visitou as lavras de ouro de
Guarulhos em 1601. Após ficar
sabendo da descoberta feita por
Afonso Sardinha, em Guarulhos
(1597), Sorocaba e Jaraguá, em
1598, mandou da Bahia para cá
Diogo Gonçalves Laço, técnico em mineração. Em 1599,
veio a São Paulo e esteve com Sardinha, o Velho, em Sorocaba. Em 1601, veio a Guarulhos visitar as lavras de ouro
da Serra Jaguamimbaba. “No dia 19 de julho de 1601, D.
Francisco de Sousa deu ordem para não consentir que pessoa
alguma fosse às minas já descobertas, nem tratasse de descobrir outras, salvo os dois Sardinhas, não devendo bulir nelas
até a vinda dos mineiros”. Francisco Pires Martins.

:: Padre Manoel de Paiva

Brasão da Companhia de Jesus

É oficialmente
o padre fundador de
Guarulhos. Em 1983,
após nota conjunta dos
memorialistas, Adolfo
de Vasconcelos Noronha e João Ranali, a Câmara de Vereadores oficializou o “Padre Paiva”
como fundador da Cidade, lei nº 2.789/83.
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atual Casa da Candinha parte da antiga fazenda. Nasceu em
1650 e faleceu em 1719 em combate. Era bisneto de Amador
Bueno (o aclamado rei de São Paulo em 1640). Era minerador de ouro e foi o capitão dos paulistas na Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. O termo “Veigas” da “Estrada dos
Veigas” vem do seu sobrenome.

:: Geraldo Corrêa Sardinha

Carta de sesmaria com o nome Geraldo Corrêa

Era minerador de ouro (não é parente de Afonso Sardinha). Geraldo Corrêa, em 1612, recebeu uma carta de sesmaria para explorar ouro no Rio Maquirobu (atual Baquirivu
Guaçu, rio que nasce em Arujá, passa ao lado do aeroporto e
deságua no Rio Tietê). Do seu nome originaram as expressões: Lavras do Geraldo, tempos depois, “Lavras Velhas do
Geraldo”, sendo a mesma localidade onde Afonso Sardinha
havia minerado em 1597. Era português, natural de Braga.
Faleceu em 1668.

:: Francisco Cubas Preto, o Velho

Parte destacada em amarelo: Extensão da Fazenda Bananal, limítes de
Guarulhos, Penha e Mairiporã.

:: Joaquina Fortes Rendon de Toledo

Arquivo do Estado. Francisco Cubas Preto

Foi dono de um latifúndio que englobava as terras do
atual Bairro do Bonsucesso. É citado como proprietário em
Mogi das Cruzes e cabeceiras do Rio Jaguari. Por meio do
inventário de 1672, seu herdeiro recebeu a fazenda do Bonsucesso como herança. Em 1670, Francisco Cubas Preto, após
expedição iniciada em 1666 (à serra da Mantiqueira), funda
a capela da fazenda do Bonsucesso (atual Bairro Bonsucesso).
Faleceu, provavelmente, em 1673.
Capela Bom Jesus da Cabeça – Cabuçu

:: Amador Bueno da Veiga
Recebeu uma carta de sesmaria no ano de 1717 em
Guarulhos, à qual foi dada o nome Fazenda Bananal, sendo a

Fazia parte de famílias tradicionais da capital paulista
(Fortes e Rendon). Sendo Joaquina, além de irmã do tenente78

Foi eleito vereador e presidente da Câmara de São Paulo em
1845, acumulando a função de inspetor interino da Fazenda.
Foi também Conselheiro do Império e, por diversas vezes,
assumiu o cargo de governador interino de várias províncias.
Trata-se do único caso de um guarulhense vereador da Câmara de São Paulo (época quando Guarulhos era Freguesia).

-coronel José Arouche de Toledo Rendon, dono de toda a
área onde hoje se localizam o Viaduto do Chá e o Largo do
Arouche, na região central de São Paulo, também proprietária
do latifúndio do Cabuçu. A fazenda Cabuçu e a Capela são
cercadas de mistérios. Além da crença contada sobre o Senhor
do Bom Jesus da Cabeça, chama atenção o fato de o registro
da propriedade encontrar-se no nome de uma mulher, algo
incomum para a época. Joaquina viveu entre o final do século
XVIII e a segunda metade do século XIX.

:: Cerqueira César
José Alves de Cerqueira César (1835-1911)
foi o segundo guarulhense
a ocupar o cargo de Governador de São Paulo. Nascido na Fazenda Tapera
Grande, era filho de Bento
Alves de Siqueira Bueno e
de dona Maria Cândida
Sagalerne Cerqueira Leme
(Cerqueira César era primo
de João Bueno). Formou-se advogado na Faculdade do Largo
São Francisco. Ao filiar-se ao PRP, iniciou a carreira política
em 1876 (quatro anos antes, portanto, da emancipação guarulhense). Em 1890, foi indicado vice-presidente do governo
do Estado, na chapa em que Américo Brasiliense de Almeida
Mello foi inscrito e eleito presidente do Estado de São Paulo
(atual cargo de governador). Depois de conturbada situação
política, Américo Brasiliense acabou por renunciar ao cargo,
assumindo em seu lugar, no dia 15 de dezembro de 1891.
José Alves de Cerqueira César, por sua vez, transmitiu o cargo
em 28 de agosto de 1892 ao sucessor Bernardino de Campos.

:: Bonifácio de Siqueira Bueno

Livro nº 1 - 1º Cartório, aberto em 19 de setembro de 1840.

Nasceu no dia 19 de julho de 1806, na Rua D. Pedro II, centro de Guarulhos (nomes atuais). Além de fazendeiro, dono da fazenda Bananal no século XIX, era professor
de primeiras letras. Aos 24 anos de idade, se casou com Ana
Maria de Castro com quem teve três filhos: Antônio Alves de
Siqueira Ramos, João Álvares de Siqueira Bueno (deputado
provincial por Guarulhos) e Brígida Maria Bueno de Castro,
herdeira da fazenda Bananal que se casou com José Almeida
Barbosa. Brígida e José tiveram cinco filhos: Benedita, Olegário, Marcolina, João Gonçalves e Maria Cândida. Bonifácio
faleceu aos 74 anos no dia quatro de fevereiro de 1880. Seu
corpo está sepultado na Capela de São Bonifácio, localizada
em uma das laterais da Igreja do Bonsucesso.

:: Padre Valadão

:: Conselheiro Crispiniano
O Conselheiro João
Crispiniano Soares nasceu
em Guarulhos no dia 24 de
julho de 1809 e faleceu no
dia 15 de agosto de 1876.
Era filho bastardo do major José Soares de Camargo
e de dona Ignez Joaquina
de Oliveira. Logo cedo, se
mudou para São Paulo com
sua mãe e fixou residência
na Rua do Carmo. Em São Paulo, ingressou na Faculdade
de Direito do Largo São Francisco e formou-se advogado.

Arquivo do Estado de São Paulo

Padre João Vicente Valadão era mineiro e veio para
Guarulhos em 1843, onde iniciou a carreira religiosa e política
(deputado provincial). Por meio do decreto sacerdotal 23 e
Carta do Governo Imperial do dia 30 de maio de 1846, foi
nomeado pároco de Guarulhos, cargo que exerceu de 1846
a 1883 na Catedral Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz). Foi eleito deputado provincial por Guarulhos em cinco
legislaturas: 1851/1852, 1860/1861, 1862/1863, 1878/1879
e, por fim, 1882/1883, mandato que não completou, tendo
em vista que faleceu no dia 17 de março de 1883. Foi também
o responsável pelos registros paroquiais de terras no seu perí79

odo. Morava na esquina do lado direito da Igreja Matriz, em
uma antiga casa de taipa de pilão, onde se encontra nos dias de
hoje o prédio da pós-graduação da Universidade Guarulhos.

e início da ex-Rua Direita, atual Dom Pedro II, logradouros que
receberam algumas lanternas).
Joaquim Francisco de Paula Rebello nasceu em 1814
e morreu no dia 14 de abril de 1908, com 94 anos, sendo sepultado no Cemitério do Araçá, em São Paulo (Fonte: Jornal
Correio Popular de 15 de abril de 1908), após três casamentos. Era descendente da família real portuguesa, era primo de
Frei Caneca e saiu de Pernambuco (1824) no contexto dos
embates da “Confederação do Equador”. Em 1841, lutou ao
lado do Barão de Caxias na Guerra da Balaiada. Entre 1864 e
1870, esteve na Guerra do Paraguai. Quando voltou ao Brasil, foi condecorado como um dos Voluntários da Pátria. Nessa ocasião se tornou um grande proprietário, recebendo de
Dom Pedro II terras em Guarulhos, Juqueri (atual Mairiporã)
e Zona Norte de São Paulo.
Era maçom, da mesma ordem de Dom Pedro I. Em
1833, vivia no bairro do Carandiru em Santana. Neste mesmo ano que se casou com Gertrudes Goulart (Sinhá Tutinha), com quem teve duas filhas: Ana e Maria. Gertrudes
faleceu em 1843. O segundo casamento se deu em 1855 com
Josefa Maria das Dores, filhos: Jesuíno de Paula Rebello, João
Rebello, Adolfo Rebello e Rafaela de Jesus Rebello. Josefa
Maria das Dores faleceu por volta de 1863. Em 1870 se casa
com Ana Benvinda de Jesus, com quem teve três filhas: Ana,
Silvana e Brígida. Sempre aparece o nome Ana, porque o capitão era devoto de Nossa Senhora de Santana. Em Guarulhos, existe grande descendência do tronco familiar dos filhos:
Jesuíno, João, Adolfo e Rafaela.
De acordo com relatos familiares. Atas da Câmara
e o Jornal acima citado

:: João Bueno

João Bueno e sua primeira esposa Henriqueta Paulina da Silva

João Álvares de Siqueira Bueno nasceu aos 12 dias do
mês de julho de 1834 e faleceu em 16 de novembro de 1912.
Era advogado, formado na Faculdade do Largo São Francisco
em 1958. Era filiado ao Partido Liberal. Foi deputado estadual
em duas legislaturas por Guarulhos (1880/1881 e 1884/1885).
Era filho de Bonifacio de Siqueira Bueno e de dona Ana Maria
de Castro (antigos proprietários da Fazenda Bananal), que lhe
doaram em 1879 a Fazenda Cumbica. Posteriormente, adquiriu e anexou áreas de nome Taperas do Campo Largo, Terras
de Maria Joaquina e outras compradas da Fazenda Nacional.
Foi casado duas vezes: a primeira (1860) com Henriqueta Paulina de Siqueira Bueno e a segunda, em (1903) com Deolinda
Cândida Ramos Bueno, nascida na fazenda do Bonsucesso. É
apontado como o inspirador da lei nº 34, de 24 de março de
1880, que criou o Município de Guarulhos.

:: Capitão Rebello – Primeiro Prefeito de Guarulhos
Existem poucas e
desencontradas informações
nos livros de história da cidade sobre o primeiro intendente de Guarulhos (atual
cargo de prefeito). A primeira desinformação gira em
torno do sobrenome. Alguns
documentos chamam-no de
Capitão Rabelo, nas atas da
câmara, a assinatura consta
como: “Capitão Joaquim Francisco de Paula Rebello”. O capitão
“Rebello” governou Guarulhos durante nove anos: 1881/1882,
1883/1886, 1887/1890, cargo de intendente, conquistado entre
os sete vereadores em eleições indiretas. Uma das realizações mais
divulgadas da gestão “Rebello” cita a instalação de oito lampiões
a querosene no centro da cidade (antigo Largo da Igreja Matriz

Cópia de admissão de uma professora para lecionar no Bairro do Bonsucesso,
assinada pelo Capitão Joaquim Francisco de Paula Rebello
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LUTAS SOCIAIS

Paralisação da Via Dutra contra falta de água. Matéria do Jornal Folha de São Paulo do dia 4 de novembro de 1984

Onde há pessoas vivendo em sociedade, sempre existem lutas sociais. Dos 452 anos de existência de Guarulhos de
que se tem registro documental, foi no ano de 1640 que aconteceu a primeira luta de resistência no território. Esse breve
relato nos revelará a antiguidade e a variedade de formas de
organização da população que, há centenas de anos, luta em
prol de mudanças sociais. Elencamos algumas lutas e formas
de resistências da época colonial e do período de industrialização da cidade.

rios. A história registra que João Sutil de Oliveira teve sua
propriedade incendiada pelos rebelados. (Prezia, 2004, p. 48).

:: Resistência Negra

:: Rebelião dos Poleoíndios Maromomi

Puri, aparentando Maromomi

Em 2012, podem
ser comemorados os 372
anos de uma rebelião dos
primeiros “habitantes” de
Guarulhos contra os colonizadores portugueses.
Diante da insistência em
aldeá-los
(escravizá-los),
em 1640, os Paleoíndios
Maromomi reagiram de
forma violenta, ateando
fogo em duas fazendas e
expulsando seus proprietá-

Nhô Quim de Ferro, filho de escrava não escravo - Fazenda Bananal

Do período da escravidão em Guarulhos, por meio da
toponímia, se constatam algumas formas de organização e resistência dos negros. Permanecem no cenário urbano e rural
da cidade nomes como: Ribeirão dos Quilombos, Capão do
Quilombo, Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário Mãe dos Homens Pretos e São Benedito, Igreja de São
Benedito dos Homens Pretos e Santa Ifigênia, Igrejas do Bom
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Jesus, etc. São denominações que revelam uma expressiva organização da população negra em Guarulhos nesse longo e
obscuro período de nossa história.

ma de organização popular em busca de melhores condições
de transporte. Revirando a História de Guarulhos, Elói Pietá.

:: Revolução de 1932

:: União dos Operários da Vila Galvão

Maquete da Sociedade Dramática Recreativa União

Quepe de metal utilizado pelos combatentes de 1932

No dia primeiro de abril de 1917, os trabalhadores
da Cerâmica Paulista (primeira fábrica de Guarulhos, 1911)
e da estrada de ferro, Trem da Cantareira, se uniram e fundaram o clube “União Operária Beneficente Portuguesa”.
Demonstrando grande disposição para divulgar os ideais do
“União Operária”, os trabalhadores criaram o primeiro grupo
de teatro da cidade (Teatristas da Vila Galvão). É possível que
a iniciativa esteja, de algum modo, relacionada ao contexto
histórico das lutas da classe trabalhadora no período, Primeira
Guerra Mundial-Revolução Soviética. Em São Paulo, a greve
geral de 1917 paralisou a cidade por 30 dias durante o mês de
junho e os trabalhadores do sistema ferroviário participaram
na organização da paralisação.

Visando o restabelecimento dos direitos civis, retirados
pela ditadura Vargas, os paulistas se rebelaram e pegaram em
armas. Dentro do contexto de 1932, três fatos chamam atenção em Guarulhos. No dia 10 de julho, o Prefeito Ariovaldo
Panadés, por meio do ato nº 81, criou a Guarda Civil Municipal, composta de 50 membros e um conselho consultivo,
justificando a necessidade de organizar uma tropa militar em
busca do restabelecimento dos direitos constitucionais. Benedito Faustino de Moraes, segundo-sargento reformado da Força Pública, foi nomeado comandante. Joaquim Pedro Moreira, Nello Poli e Francisco de Almeida, membros do conselho.
Populares contam que as casas das famílias Saraceni e da
Candinha foram ocupadas, preventivamente, por militares paulistas na época, para evitar uma possível invasão do território. A
Casa Saraceni ficava localizada na margem da antiga Estrada RioSão Paulo (atual Via Dutra) e a Casa da Candinha, na Estrada
do Saboó, acesso para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. No
Arquivo Histórico de Guarulhos, acha-se um exemplar do Capacete de Aço utilizado pelos constitucionalistas em 1932.

:: Comissão de Moradores

:: Primeira Mulher Eleita Vereadora
Trata-se da professara
Ernestina Del Bueno Trama,
eleita em 1936. Ernestina e
seus pares tomaram posse no
dia 23 de maio de 1936. Ernestina, após a sessão de posse, foi eleita primeira secretária dos trabalhos legislativos.
Além de Ernestina, a Câmara
de 1936 era composta pelos
vereadores Jorge Juvenal Theóphilo de Assis, Francisco Gonzaga de Vasconcellos (fundador da Cerâmica Paulista), Raphael Fantazini, Octávio Forghieri, Guilhermino Rodrigues
de Lima e José Maurício de Oliveira.

Jornal O Repórter de Guarulhos

Em 1928, foi formada uma comissão de moradores
para lutar pela regularização e aumento do número de ônibus
no sistema de transporte coletivo do Município. Na época, a
principal forma de deslocamento dos trabalhadores era por
meio do Trem da Cantareira. Como registro documental, a
Comissão de Moradores pode ser considerada a primeira for-
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processo aberto no dia nove de outubro de 1948 pelo então
vereador Adolfo de Vasconcelos Noronha. Noronha acusava
Paiva de professar a ideologia marxista-leninista. O processo
foi extinto no dia dois de abril de 1952, ano em que Alfredo
Paiva não era mais vereador.

:: Boicote Japonês na Segunda Guerra

:: Primeiras Greves do Período Desenvolvimentista
De acordo com
o advogado do Sindicato dos Químicos de
Guarulhos, Dr. Antônio Cardoso dos Santos, em 1958 aconteceu
a primeira greve de trabalhadores na cidade.
Nesse ano, os operários
que se encontravam
construindo o prédio
da Pfizer paralisaram
as atividades, exigindo
aumento de salário. Em
1963, muitos trabalhadores de várias fábricas
de Guarulhos participaram da Greve Geral de 1963, exigindo
100% de aumento de salário. Dezenas de trabalhadores foram
presos. A Greve Geral de 1963 antecedeu o Golpe Militar que
depôs o Presidente João Goulart.

No início da Segunda Guerra Mundial, o Governo de
São Paulo, por meio da Prefeitura de Guarulhos, resolveu distribuir gratuitamente aos agricultores mudas de amora. Com
isso, visava à criação do bicho-da-seda e, por meios industriais,
a fabricação de nylon, tecido utilizado pelos militares norte-americanos em paraquedas, pneus, tendas, cordas, ponchos,
etc. No dia 19 de maio de 1942, famílias japonesas radicadas
em Guarulhos, como Fujita, Yassui, Kawata, Takahashi entre
outras, compareceram organizadamente e, de forma discreta,
retiraram todas as mudas de amora na sede da Prefeitura e
as destruíram. Conta-se que em outras localidades a colônia
não teve a mesma atitude. Aceitaram as mudas e ficaram ricos
com a exportação dos fios de seda, ajudando indiretamente o
inimigo do Japão durante o conflito. A atitude dos que aceitaram os pés de amora dividiu a colônia japonesa, durante e
após a Segunda Guerra Mundial.

:: Primeiros Sindicatos

:: Primeiro Vereador Comunista

Hoje em Guarulhos, existem aproximadamente 40
sindicatos de trabalhadores. O primeiro a ser fundado foi o
Sindicato dos Motoristas e Cobradores em 1958 (inauguração da sede no dia 24 de junho de 1958). No início da década
de 1960, foram criadas novas organizações sindicais: Sindicato da Construção Civil em 1960; Têxteis e a Associação dos
Metalúrgicos em 1961 (vinculada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo). A diretoria da Associação dos Metalúrgicos foi destituída pelos militares em 1964.

Seu nome era Alfredo Paiva e fez parte da bancada de
vereadores da 18ª Legislatura (1948-1951). Existem poucas
informações a respeito da trajetória política de Alfredo Paiva.
Conta-se que era do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e
foi eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Esteve
durante todo o mandato ameaçado de cassação, devido a um
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Desse Grupo de Educação Popular participaram outras pessoas como Fábio Roberto Ferreira (in memoriam),
José Carlos Dalan, Nair de Oliveira, Francisca de Oliveira Padoan, Paulo Germano de Albuquerque (Paulinho), João Bosco de Oliveira entre outros. A partir de 1990, o Movimento
de Alfabetização da Vila Fátima tornou-se um dos projetos
da Cáritas Diocesana de Guarulhos e foi ampliado para toda
a cidade. As salas funcionavam nos salões paroquiais e centros comunitários, chegando a ter 76 núcleos com educadores
voluntários e aproximadamente 1500 adultos alfabetizandos.
O Movimento de Alfabetização da Cáritas foi o principal precursor do MOVA-Guarulhos, lançado pela Secretaria Municipal de Educação em 2002 e, neste ano (2012)
completou 10 anos, alfabetizando e emancipando milhares de
jovens, adultos e idosos em nossa cidade do analfabetismo e
da alienação política.

:: Educação Popular e Comunidades Eclesiais de Base

Paulo Freire com o grupo da Vila Fátima em seu apartamento
em São Paulo – novembro de 1980

Os padres canadenses chegaram a Guarulhos a partir
da década de 1960, atuando inicialmente nas paróquias da
Vila Fátima e Cocaia e, depois, se estendendo às grandes periferias da cidade até a década de 1990. Foram incentivadores
de uma Igreja popular e participativa, criando e fortalecendo
as CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) que se engajaram
na luta por água, asfalto, educação, saneamento básico, moradia... Foi no salão da Paróquia da Vila Fátima que a APEOESP realizou as assembleias regionais dos professores estaduais
na greve de 1979.
O primeiro núcleo de Alfabetização de Adultos surgiu
em 1977, no barracão comunitário da favela da Divinolândia,
no Bairro da Bela Vista, apoiado pelo Padre Raimundo Roger
Forget e Irmã Mônica (Monique Laroche). Depois se estendeu
para outras favelas. A partir de 1980, sob a coordenação da
Irmã Margarida (Bibiane La Victoire) e dos professores Hélio
de Sousa Reis e Robson Grizilli, o Círculo de Cultura, que se
reunia na antiga Igreja da Vila Fátima, se fortaleceu. As discussões versavam sobre a realidade brasileira, do município e como
desenvolver a consciência crítica e participativa dos trabalhadores. Havia cursos de formação, principalmente para educadores voluntários, na
pedagogia freiriana. O
educador Paulo Freire assessorava o grupo
com quem se reunia
uma vez por mês.
O trabalho do
grupo não ficou só restrito à alfabetização de
adultos, mas se estendeu às Compras Comunitárias, Grupos de
Lazer, Pastoral Escolar.
Pastoral Operária, Grupo Fé e Política, Constituinte Popular, etc.

:: 17 Anos de Luta contra a Construção do Aeroporto

De acordo com o jornal O Repórter de Guarulhos, “A
primeira vez que Cumbica foi cogitada para ser transformada
no principal aeroporto de São Paulo foi em 1968”. Mesmo
sob protestos de muitos moradores de Guarulhos, do prefeito
da época, bem como ambientalistas, artistas e técnicos de São
Paulo, o Aeroporto foi inaugurado no dia 20 de janeiro de
1985. Dois bairros, São Luís e Jardim Maringá, desapareceram do mapa da cidade, sendo incorporados ao aeroporto.
Os moradores resistiram até o final. Mesmo assim, o aeroporto se instalou. Além da movimentação dos moradores, a Prefeitura defendia uma proposta de realização de um plebiscito.
No auge da luta foi criada a Rádio Neblina. Entre os técnicos
do governo, as opiniões também se dividiam. Uma corrente
defendia que era inviável a construção do aeroporto no sítio
de Cumbica, devido às constantes cerrações na região que já
afetavam as operações da Base Aérea. Argumentavam que a
neblina ocorre devido à proximidade da Serra da Cantareira
e de várias áreas alagadas pelo rio Baquirivu Guaçu. Por fim,
cabe lembrar que Cumbica é uma palavra que vem da língua
tupi e significa “Nuvem Baixa”.
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de 1971 sofreu atentado, quando foi jogado de um andaime
da torre da Igreja da Vila Fátima pelo investigador Ademar
Augusto, o Fininho, que se refugiou no Paraguai. Padre Geraldo retornou ao Canadá para se tratar. Regressou a Guarulhos
em 1979. Faleceu no seu país de origem em 1999. O Centro
de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos “Padre João
Bosco Burnier”, fundado em 1983, também como homenagem, acrescentou o nome “Padre Geraldo Mauzeroll”.

:: Quatro Vozes de Guarulhos contra o Esquadrão
da Morte

:: Movimento Casa de Cultura Paulo Pontes

Audiência em 18 de dezembro de 1970, Jornal da Tarde.
Domingos de lazer, Casa de Cultura Paulo Pontes 1977

Sexta-feira, dia 18 de dezembro de 1970, quatro vozes
de Guarulhos se levantaram contra o Esquadrão da Morte.
Foram depoimentos que contribuíram decisivamente para a
condenação do delegado Sérgio Fernandes Paranhos Fleury.
De acordo com o Jornal da Tarde, Tereza Cardoso de
Oliveira, dona da casa onde Nego Sete foi assassinado; seu marido, José Batista de Oliveira; a vizinha, Arlinda da Silva Bonfim,
e o Padre Geraldo Mauzeroll, vigário da Igreja Nossa Senhora de
Fátima, depuseram durante quatro horas, diante do promotor,
dos advogados de defesa e do juiz Mário Fernandes Braga.
“E Arlinda da Silva Bonfim, que se trancou na casa do
vizinho, disse que foi uma das pessoas que ajudaram a lavar
o sangue de Nego Sete. Ela foi a única que ouviu os homens
armados dizerem claramente que eram do Esquadrão da Morte”. Jornal da Tarde – 18/12/1970.
Por conta das provas dadas ao Ministério Público, Padre Geraldo foi perseguido pelo Esquadrão da Morte. No final

No mês de julho de 1977, em pleno Regime Militar instaurado em 1964, um grupo composto por estudantes,
donas de casa, operários, professores, quase todos militantes
de esquerda, fundaram o movimento “mambembe” Casa de
Cultura Paulo Pontes. Movimento que levava atividades de
lazer, cultura e politização aos bairros de Guarulhos nos finais de semana, utilizando-se do teatro, música e cinema. Em
1978, no Bairro da Vila Fátima, foi inaugurada a Casa de
Cultura Paulo Pontes, onde funcionou até 1980. Parte dos
militantes, que fundaram o PT e a CUT em Guarulhos, participaram também da Casa de Cultura da Vila Fátima.

:: Greves dos Metalúrgicos

Jornal O Repórter de Guarulhos, Novembro de 1978

No início da década de 1980, quatro movimentos sociais ganharam destaque no cenário municipal: a greve dos

Desfile de Sete de Setembro. Concurso de Fanfarras
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metalúrgicos, as lutas por transporte, água e moradia. No mês
de novembro de 1979, o jornal O Repórter de Guarulhos
trazia a seguinte manchete: “Uma Greve Histórica Paralisa
Guarulhos”... “Apesar da violenta repressão policial, os metalúrgicos paralisaram quase tudo...”. A exemplo dos metalúrgicos, os moradores dos bairros passaram a promover grandes
mobilizações exigindo novas linhas de ônibus, água encanada,
terra para moradia, regularização dos terrenos e urbanização
das favelas, além de creches, escolas e postos de saúde.

da domingo último (16|02) na Câmara Municipal, que contou
com a presença de cerca de 400 pessoas, foi instalada a Assembleia Constituinte Municipal, oportunidade em que 38 constituintes eleitos assinaram o livro de posse... Coube à Sra. Maria
de Lourdes Lara de Freitas (in memoriam) presidir os trabalhos, por ser a constituinte mais idosa, enquanto que Robson
Grizilli foi eleito presidente da Assembleia...” O acontecimento
também foi noticiado por outros jornais e revistas: Folha de S.
Paulo, O São Paulo, A Diocese com Você, ISTOÉ (5/3/1986).
Este evento foi a coroação de um trabalho de um
ano que envolveu e mobilizou entre 15 e 20 mil pessoas
da cidade, iniciativa do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) de Guarulhos e o Grupo Fé e Política. A
organização coube à Comissão Pró-Participação Popular na
Constituinte, da qual participaram Nair de Oliveira, Orlando
Fantazzini Neto, Hélio de Sousa Reis, entre outros. Mesmo
sendo uma simulação, a Constituinte Popular foi uma forma
de convidar a população a participar dos debates e elaborar
propostas populares para a nova Constituição que passaria a
ser elaborada a partir do próximo ano (1987). O lema do movimento era: “Constituinte sem Povo não cria nada de novo”.
A grande bandeira era a defesa da eleição de uma Constituinte
autônoma e específica. Feita e promulgada a nova Constituição, a Constituinte seria dissolvida, isto é, os constituintes não
continuariam com o mandato parlamentar. O que aconteceu
foi a eleição de um Congresso Constituinte em novembro de
1986. E para o movimento popular, o Congresso não deixaria
de legislar em causa própria ao fazer a nova Constituição.
Os delegados eleitos desta Assembleia Constituinte
Popular de Guarulhos eram representantes de 17 escolas estaduais, 12 paróquias católicas, 2 SAB’s (Sociedades Amigos de
Bairro), Movimento de Mulheres, Professores(APEOESP),
Usuários do Transporte Coletivo... Entre estes constituintes, aparecem os nomes de: Jonas Dias da Silva, Fábio Roquini, Elói Alfredo Pietá, Edilson Pereira do Nascimento,
Rafael Plaça Ferlin, Lázaro Tonolli, Geraldo Carlos Lopes,
Isaura Akemi Ogita, Ataíde José Costa Oliveira, Viviane
Machado(secretária), entre outros...

:: Centro de Defesa da Terra Paulo Canarim

Reunião dos favelados na sede do Centro do Trabalhador

A organização do Centro do Trabalhador para Defesa
da Terra Paulo Canarim, fundado no dia 27 de abril de 1985,
deu voz aos moradores dos loteamentos irregulares e a cerca
de 360 núcleos de favelas do município. A origem do nome
Paulo Canarim vem de um trabalhador que ocupou uma gleba de terra no Loteamento Parque Maria Helena, Bairro dos
Pimentas, e acabou sendo assassinado por grileiros de terra,
pouco antes da fundação do centro que lhe prestou homenagem. O Padre Raimundo Roger Forget foi o primeiro coordenador do Centro de Defesa da Terra Paulo Canarim.

:: Assembleia Constituinte Popular de Guarulhos

:: Conselhos Populares Deliberativos

“O jornal Folha Metropolitana, do dia 18 fevereiro de
1986, noticia o evento com a seguinte manchete: “Assembleia
Municipal dá posse aos constituintes”. “Em cerimônia realiza86

A tradição de se sentar em grupo e trocar ideias sobre
problemas e soluções é uma das experiências mais antigas da
humanidade. Da experiência brasileira, quatro momentos estão
bem marcados na história. A experiência dos conselhos indígenas de pajés, a primeira eleição dos conselheiros (vereadores)
da Câmara de São Vicente em 1532, a formação dos conselhos
consultivos de notáveis e, por fim, a rica experiência dos conselhos populares deliberativos. O reconhecimento da participação
popular nos conselhos deliberativos de saúde, educação, cultura,
meio ambiente, tutelar, etc. foi uma conquista dos movimentos
populares e sindicais quando da elaboração da Constituição de
1988. É uma experiência inédita, tendo em vista que, desde a
estruturação do Estado Moderno no Brasil, trabalhadores não
participavam dessa instância de discussão e deliberação.

O movimento estudantil de Guarulhos é bastante antigo e audacioso. No dia sete de outubro de 1953, circulou
na cidade o primeiro informativo “Jornal Guaru” feito pelos
estudantes. Em 1968, no auge da Ditadura Militar, dezenas
de jovens se manifestaram em frente à biblioteca, quando da
inauguração do Anfiteatro Pedro Dias Gonçalves, construído
a partir de reivindicação dos estudantes. Atualmente, existem
dezenas de Grêmios Estudantis em nossa cidade, filiados a
movimentos nacionais de estudantes em nossa cidade.

:: Espaço Cultural Florestan Fernandes

Pessoa/25.08.1992/AE

:: Caras Pintadas Ocuparam as Ruas da Cidade

Movimento hip-hop, em frente ao Fórum em 1997

Foi fundado em 1997. Funcionou inicialmente na
Rua Paulo Lenk e, posteriormente, transferido para a Rua
Nossa Senhora Mãe dos Homens, nº 70. As atividades do Espaço Florestan tinham caráter político-cultural. Teatro, música, debates, formação política, cinema, artes visuais eram o
carro-chefe da programação. As sextas culturais e as tardes de
domingo, dedicadas ao Rock e a Hip-Hop, faziam a diferença
na cidade. Na programação do Florestan marcaram presença:
Itamar Assumpção, Lobão, Racionais, Tom Zé entre outros.
O Espaço Florestan encerrou suas atividades em 2008.

Caras Pintadas fazem passeata pedindo impeachment de Collor em 1992

Em 1992, centenas de estudantes em Guarulhos e de
várias cidades do Brasil, os chamados “Caras Pintadas”, ocuparam as ruas exigindo a saída do Presidente Fernando Collor de
Mello da Presidência da República. O movimento baseou-se
nas denúncias de corrupção que pesaram contra o presidente.
Mobilizações que contribuíram para o afastamento e saída de
Fernando Collor da Presidência. A organização dos estudantes
em Guarulhos foi encabeçada pela União dos Estudantes Secundaristas (UGES), fundada em 1987. Movimento, também
apoiado pela União Nacional dos Estudantes (UNE).

:: Orçamento Participativo – OP

Orçamento Participativo

O orçamento participativo é uma forma de gestão dos
recursos públicos por meio da qual a população dos bairros,

Foto da manifestação dos estudantes de 1968, em frente à Biblioteca
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organizada em grupos, movimentos, sindicatos, sociedades
amigos de Bairros, igrejas, etc. participa para eleger prioridades a serem incluídas no orçamento do município. Além das
prioridades, são eleitos os representantes dos bairros, titular
e suplente para acompanhar a execução do orçamento, bem
como as obras indicadas. Todos os conselheiros efetivos formam o conselho do orçamento participativo, que se reúnem
sistematicamente com os representantes da Prefeitura.
A experiência em Guarulhos já contabiliza mais de 12
anos de funcionamento. Seguindo o exemplo dos Conselhos
Populares, o OP surgiu com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, quando foi estimulada a participação popular na definição de políticas governamentais,
por intermédio da criação dos Conselhos Setoriais de Políticas
Públicas como espaços de controle social. A primeira experiência foi realizada em 1989 em Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, de onde se espalhou pelo Brasil e vários países.

Av. Tancredo Neves, em frente ao Poupatempo, e chegou à
Praça Getúlio Vargas, acompanhada por oito trios elétricos.
Na véspera do evento (2 de julho), a praça foi palco da 2a edição da Feira Cultural Gay que contou com o show da cantora
Wanessa Camargo. A Parada Gay é promovida pela Assessoria
Multidisciplinar de Assuntos da Diversidade Sexual – (Amads), em parceria com a ONG guarulhense Movimento em
Defesa da Livre Orientação Sexual (MEL).

:: Corrida e Caminhada do Batom

Sétima Parada Gay de Guarulhos

:: Reivindicação mais Antiga dos Guarulhenses:
Transporte sobre Trilhos
A reivindicação mais antiga dos guarulhenses é por um
sistema de transporte sobre trilhos, uma ligação de Guarulhos a
São Paulo pela zona leste da Capital. O primeiro pedido aconteceu no dia 18 de abril de 1881, assim que foi instalada a Câmara
de Vereadores (Noronha, 1980, p. 129). Passados 131 anos, a reivindicação continua sendo unanimidade para a opinião pública.
O sonho de um trem de ferro ligando Guarulhos e São
Paulo veio pela região norte de São Paulo, que durou 50 anos.
No dia quatro de fevereiro de 1915, entrou em funcionamento o Trem da Cantareira, Ramal de Guarulhos e, no dia 31 de
maio de 1965, foi desativado.
O projeto de lei para retirada do Trem da Cantareira
de Guarulhos foi uma iniciativa do então deputado estadual
André Franco Montoro. No dia 7 de agosto de 1957, a Câmara Municipal protestou contra o projeto apresentado por
Montoro. Foram oito anos de luta da população contra a extinção do Ramal da Cantareira (setor Guarulhos).
Um dos maiores problemas nas grandes cidades atualmente é a mobilidade urbana. A quantidade de carros tem
aumentado assustadoramente e as ruas continuam as mesmas.
Frente aos impactos negativos do sistema rodoviarista, implantado no Brasil a partir de 1950 (trânsito, poluição, barulho, acidentes, estresse, etc.), cada vez mais se torna necessário
viabilizar sistemas de transportes coletivos eficientes e passagens a preços baixos, não só entre Guarulhos e São Paulo, mas
também no próprio Município.

Corrida e Caminhada do Batom de Guarulhos

Dia 8 de março é o dia internacional dedicado à luta
das mulheres. No intuito de reverenciar os direitos das mulheres, há 12 anos acontecem em Guarulhos a Corrida e a Caminhada do Batom. No dia 25 de março de 2012 , a corrida foi
realizada pela 12a vez, com o tema “Violência contra a mulher:
melhor prevenir do que chorar”. A largada aconteceu na Av.
Paulo Faccini, Bosque Maia. O evento tem sido um momento de homenagem e conscientização dos direitos das mulheres. No último dia 25 de março, foram oferecidas 500 vagas
para a corrida e 3.000 para a caminhada. As participantes receberam um kit com camiseta, medalha, batom, lanche e muita
conscientização acerca da lei Maria da Penha. Informações:
Fone (11) 2087-6870 – Secretaria de Esportes do Município.

:: Parada Gay
No dia três de julho de 2011 (domingo), aconteceu
em Guarulhos a 6a Parada Gay, com o tema “Discriminação!
Por que tem que ser assim?! Um basta à homofobia, queremos cidadania”. A concentração teve início às 13 horas na
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