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APRESENTAÇÃO

A revista nº 5 tratou, essencialmente, da temática “Circuitos Regionalizados”. Esta

edição aborda, exclusivamente, “Circuitos Temáticos”.
Circuitos Temáticos são patrimônios culturais, materiais e imateriais, organizados por
temas associados, onde se busca a compreensão do múltiplo universo da vida, registrado nos
acontecimentos históricos, culturais e ambientais da cidade. Temas significativos para grupos
culturais, etnias, segmentos de classes e categorias profissionais.
Cabe recordar que as duas edições estão ancoradas no Quadro de Saberes Necessários (QSN).
Ao longo do ano de 2009, a Rede Municipal de Ensino elaborou sua linha de atuação, Proposta
Curricular Quadro de Saberes Necessários (QSN), destinada a orientar as atividades em sala de
aula, destacando o eixo Natureza e Sociedade.
Esta publicação em muito contribuirá para o processo de Educação Patrimonial, que se faz
muito necessário em um mundo de dimensões globalizadas, onde as particularidades históricas,
culturais e ambientais precisam cada vez mais ser conhecidas e respeitadas.
Meu abraço.
Profª Neide Marcondes Garcia
Secretária Municipal de Educação
Guarulhos/2012.

Viaduto Cidade de Guarulhos, inaugurado no dia 7 de setembro de 2010
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Centro Municipal de Educação Adamastor, inaugurado em 8 de dezembro de 2003

CIRCUITOS
TEMÁTICOS

VIDA HUMANA

Pintura com carvão mineral, uma das técnicas mais antigas da humanidade. Autora: Cidinha

Muito difícil de
explicar e fácil de sentir.
A vida, no sentido pleno
da palavra, é um dos patrimônios mais antigos.
A partir do princípio de
que a “Vida” é o nosso
primeiro patrimônio e,
por meio dela, adquirimos todos os demais, é
significativo iniciar os
circuitos temáticos falando da vida humana.
Luzia, face reconstituída do ser humano mais
O maior patriantigo do Brasil, 12 mil anos, origem negroide
mônio que uma cidade
tem é a sua gente. Toda riqueza material e imaterial que possui uma cidade é produzida por “suas gentes”. São os seres humanos que atribuem significados às coisas. Pessoas possuem
capacidade de destruir e preservar. Pessoas se parecem, mas
não são iguais. Cabelos crespos, lisos, loiros ou castanhos. Por
trás de cada sorriso, cor de pele, tipo de roupa, habita um ser
que pensa, ri, ama, odeia e chora.
Se algum dia a vida humana for destruída, não existirá
memória e as coisas perdem os seus significados. Os patrimônios
têm suas simbologias porque são atribuídos pelos seres humanos.
A espécie humana é responsável pelos significados e pela transmissão do conhecimento para as gerações do presente e do futuro.

De acordo com a ciência, o homem moderno evoluiu
do homo sapiens primitivo que viveu na África durante o Paleolítico Médio, há cerca de 120 mil anos. A história humana
é infinitamente menor, por exemplo, que as rochas que se encontram no meio rural e urbano da nossa cidade, com idades
estimadas entre 790 milhões e 1,6 bilhão de anos.
GRÁFICO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE GUARULHOS
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ROCHAS EM MEIO URBANO

Pedreira da Vila Fátima, que se estendia da Vila Fátima à E. E. Francisco Antunes, Bairro Macedo.

As rochas que se encontram expostas na Rua
Abraham Lincoln (fundos do Fórum), Avenida Tiradentes (proximidades da Associação Cristã de Moços),
Bairro Ponte Grande, Praça da Pedra (Macedo), Estrada Juscelino Kubitschek (Jardim Arujá, Pimentas)
e a antiga Pedreira da Vila Fátima, fazem parte de
uma sequência de rochas de uma cadeia de montanhas
subterrâneas do Domínio Embu, que possui idade estimada em 790 milhões de anos, segundo o geólogo
Edson José de Barros (Prefeitura de Guarulhos). A cadeia rochosa do Domínio Embu em Guarulhos está
situada numa faixa média de aproximadamente 660
metros de elevação dos terrenos. Cumpre uma função
(de ser barreira física), impedindo a expansão natural
da várzea do Rio Tietê no sentido norte do município.
As rochas mais antigas de Guarulhos encontram-se na porção nordeste do município, idade estimada em 1,6 bilhão de anos. Foram formadas quando “Guarulhos” era coberto por um oceano, tinha
terremotos e vulcões (Domínio Serra do Itaberaba).

Fundos do Fórum. Rochas estimadas em 790 milhões de anos
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Jardim Arujá, Pimentas. Estimada em 790 milhões de anos

Praça da Pedra, Macedo. Estimada em 790 milhões de anos

MAPA GEOLÓGICO DE GUARULHOS – ROCHAS
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Rocha da Serra do Itaberaba de 1,6 bilhão de anos, época em que Guarulhos era coberto por um oceano,
tinha vulcões e terremotos
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CULTURA IMATERIAL

Reiseiros na Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso

Não falamos de algo palpável. São manifestações captadas pelos sentidos e que estimulam diferentes sensações humanas: choro, riso, reflexão, saudade, raiva, salivação, tristeza,
etc. É uma concepção de patrimônio, referente às diversas expressões culturais e às tradições que um grupo de indivíduos
preserva em respeito a sua ancestralidade, visando às gerações
do presente e do futuro. Os saberes, os modos de fazer, as
formas de expressões, celebrações, festas, danças, lendas, mitos, causos, músicas, costumes, estilos, resistências, etc. são
exemplos de patrimônio cultural imaterial.

O afluxo de crentes
era enorme, e havia fogos, leilões e
muito churrasco”.
Nos dias de hoje,
no dia 8 de dezembro, é realizada
uma procissão que
sai da Matriz e vai
à Igreja Nossa Senhora do Rosário
Mãe dos Homens
Pretos e São Benedito (localizada nas
esquinas das Ruas
Sete de Setembro e
João Gonçalves). Foto: Altar da Igreja Matriz, arquitetura
estilo barroco

:: Festa da Padroeira
A partir de relatos dos moradores mais antigos de Guarulhos, mencionados no Livro Cidade Símbolo (p.32), “... Em
tempo algum, o oito de dezembro [dia de Nossa Senhora da
Conceição] deixou de ser dia santo... [feriado]. Atestam igualmente que, até o início deste século [XX] a festa da Conceição foi muito mais popular e brilhante que a do Bonsucesso.
12

trazê-las ao Brasil, e logo foram inseridas nos costumes das
populações indígenas e afro-brasileiras.
Aos poucos, as festas juninas vêm sendo substituídas
pelas quermesses. Nos dias de hoje, as igrejas católicas deixaram as festas juninas e realizam quermesses ao longo do mês
de junho. A Quermesse tem sua origem ligada à religião católica. Era a festa do santo padroeiro ou do aniversário da igreja.

:: Procissão do Senhor Morto

A procissão do Senhor Morto, realizada na Sexta-Feira da Paixão, acredita-se que começou após o ano de 1884,
tendo em vista que o padre italiano, Miguel Éboli, pároco
na época, em companhia de José Esperança da Conceição,
acharam em uma gaveta a imagem do Senhor Morto. A partir
de então, começou a procissão da Sexta-Feira Santa, sendo
realizada até os dias de hoje. Livro Cidade Símbolo (p. 30).

:: Corporação Musical Banda Lira (Foto: Em 1925,
ao lado de Músicos da Banda Sete em frente à Igreja
Matriz)

:: Novena de São José
É realizada há mais
de 120 anos na região do
centro de Guarulhos. De
acordo com depoimento de
Celina Vicente de Azevedo
Barbosa: “Do dia primeiro ao dia 19 de março de
cada ano, a dona Maria José
Bellegarde Santoni (Dona
Marocas), residente na Rua
D. Pedro II, reunia todos os
moradores da cidade em sua
casa. Ali fazia a novena de ‘São José’. Era devoção antiga, que
trazia de família. Hoje, a família Santoni, ainda em Guarulhos, continua se reunindo para esta prática. Conta-se que
esta novena tem mais de 120 anos”. Atualmente, a novena
é realizada nas casas, do dia 10 ao dia 18 de março. No dia
19, o encerramento acontece com a celebração da missa na
Igreja Matriz.

Foi fundada no dia 15 de maio de 1908. No dia 31
de maio de 2008, a Secretaria de Cultura comemorou os 100
anos da Corporação Musical Banda Lira de Guarulhos. Segundo os fundadores, a criação foi inspirada na Festa do Divino
Espírito Santo. A Banda Lira foi formada num período em que
não existia iluminação elétrica e nem pavimentação nas ruas
do centro de Guarulhos. O conjunto tocava em praças, festas,
procissões e quermesses em frente à Igreja Matriz. Na época,
as apresentações eram a principal atração musical da cidade.
O maestro Américo Testai e a presidente Dolores
Testai (dona Lola) são os coordenadores das atividades da
corporação musical nos dias de hoje. Uma vez por mês, no
Centro Municipal de Educação Adamastor, Avenida Monteiro Lobato, 734, acontece um baile animado pela Banda Lira.
Informações: Fone: 2087- 4175 (Adamastor).

:: Festas Juninas e Quermesses (Foto: Festa Junina
em frente à Igreja Matriz, Década de 1930)
É perceptível que a tradicional festa junina, especialmente nos grandes centros urbanos, vem sendo substituída
pelas quermesses. Na tradição junina, o dia 13 é o de Santo
Antônio, dia 24 é o de São João e o 29, de São Pedro. As
festas dos três santos são realizadas na véspera das respectivas
datas. O nome “junina” é devido à sua procedência de países
europeus cristãos. Os portugueses foram os responsáveis por
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Prefeito Elói Pietá, o desfile do Sete de Setembro passou a
denominar-se Semana da Pátria, realizada do dia primeiro ao
dia sete de setembro, descentralizado nas seguintes regiões:
Vila Galvão, Jardim Cumbica, Pimentas, Cidade Soberana e
Centro (o desfile da região central acontece na Avenida Paulo
Faccini no dia 7 de setembro). O desfile de 2011 reuniu cerca
de 10 mil pessoas neste local.
Quanto à invenção do Sete de Setembro, após 1822,
existem várias versões sobre o porquê e quando teriam iniciado
as comemorações no Rio de Janeiro. Muitos pesquisadores questionam o caráter da “Independência do Brasil” festejado neste dia
e, também, as finalidades do eventos visto que, inicialmente, era
chamado de desfile cívico. Na época do Regime Militar, 1964 a
1985, mudaram a denominação para “Desfile Cívico e Militar”.

:: Os Bailes e o Clube Recreativo

Foi fundado no dia nove de setembro de 1930. José
Maurício de Oliveira Sobrinho, ex-prefeito de Guarulhos, foi
o primeiro presidente. Antes da construção da sede própria
na Rua Nilo Peçanha, o Recreativo esteve sediado em vários
espaços do Centro Histórico. De acordo com relato de Celina Vicente de Azevedo Barboza, antes da data oficial da fundação do Recreativo, existia o Clube dos Sete (José Maurício
de Oliveira Sobrinho, Ocário Maurício de Oliveira, Joaquim
Moreira, Eduardo Vicente de Azevedo, Nello Poli, Juvenal
Ramos Barbosa e Guilhermino Rodrigues de Lima). São os
sete cidadãos que se reuniam em locais improvisados para
jogarem cartas, inicialmente em uma barbearia e depois na
grande sala da casa da senhora Filomena Rinaldi (Rua Dom
Pedro II). A sede do Clube Recreativo da Praça Conselheiro
Crispiniano foi demolida em 1959.
Muitas memórias sobre os bailes não especificam as
datas e as localidades. Conta Massami Kishi... “Além de Dalva, Dioneia, Danilda e Dilcleia, o irmão caçula, Fernandinho
(José Fernando), também era professor. Todos eles frequentavam o Clube Recreativo. Em julho de 1959, em um baile no
clube conheci duas primas de Fernando: Deise e Dinila. Após
o baile, resolvemos comprar frutas na única feira livre da cidade na época, na Rua Dom Pedro II [feira que acontecia aos
domingos]. Depois fomos de trenzinho da Cantareira para
um piquenique no Horto Florestal”.
Os bailes do Clube Recreativo marcaram épocas. Entre 1930 a 1980, foi o principal espaço de festas das famílias
tradicionais de Guarulhos. Rua Dr. Nilo Peçanha, 111, Centro. Fone: (11) 2409-1222.

:: Folia de Reis Estrela Guia

É a companhia de reis mais antiga de Guarulhos em
atividade. Foi fundada em 1962 por dois mineiros afrodescendentes que vieram da cidade de Três Corações trabalhar
em Guarulhos. Trata-se de João Luís Osório e João Luís Moreira (João Duro). De Minas Gerais trouxeram a tradição da
Folia de Reis e aqui fundaram o grupo “Estrela Guia”. Desde
que os pioneiros faleceram, tem prosseguimento com os reiseiros José Cirilo Rosa, Antenor, Custódio Rosa e João Henrique (embaixador). Nesse ano, a “Folia de Reis Estrela Guia”
comemora 50 anos. Informações: Rua Boca do Acre, 42, Vila
Barros. Contatos: Fone (11) 2431-35 68/2456-8449.

:: Desfile de Sete de Setembro (Foto: Desfile Escolar
na Rua Dom Pedro II em 1945)
É uma tradição que tem no mínimo 77 anos em Guarulhos. Em 1935, os ensaios para o desfile aconteciam na atual
Rua Gabriel Machado, lateral da E. E. Capistrano de Abreu.
É possível que, antes de 1935, na região central, sob a liderança do antigo Grupo Escolar de Guarulhos, atual Capistrano
de Abreu, havia desfile cívico. A partir de 2006, na gestão do
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:: Os Mensageiros dos Santos Reis e Favoritos da Catira

:: Casas do Norte (Foto: Praça 8 de Dezembro, Bairro Taboão)

Foi fundado por Oliveira Alves Fontes em 1968. Os Favoritos da Catira e Os Mensageiros dos Santos Reis têm como meta
manter as tradições populares da cultura tradicional interiorana. O
grupo é formado por homens e mulheres que seguem o comando
da moda de viola e toadas, tocada e interpretada pela dupla “Oliveira e Olivaldo”. O grupo “Os Mensageiros dos Santos Reis” tem
levado, há 44 anos, às casas católicas canções e hinos em louvor aos
Santos Reis nas lapinhas. Contato: Rua Monte Santo de Minas,
53, Jardim Flor do Campo. Contato: Fone (11) 2404-4880.

:: Folia de Reis Família de Jesus

Com a migração de nordestinos, vieram também as
comidas típicas. Especialmente em Guarulhos, onde predominava uma culinária fortemente influenciada por colonizadores e imigrantes europeus, libaneses e asiáticos. A grande
presença dos nordestinos refletiu no comércio e na cozinha.
As raízes da culinária nordestina é um misto das três etnias
que povoaram o território brasileiro: indígenas, brancos europeus e negros africanos. Vem daí a diversidade gastronômica.
Nas múltiplas Casas do Norte, espalhadas pelos bairros de
Guarulhos, os produtos expostos para venda, tais como: rapadura, óleo de pequi, feijões (de corda, guandu, fava, etc.),
polvilho, farinha de mandioca, carne de sol, milho de canjica,
arroz de pilão, pimentas, requeijão, doces (de jaca, caju, marmelada, umbu e goiabada), expressam a variedade da cozinha
dos povos do sertão. Junto com as pessoas, além dos produtos
da culinária, chegaram novos hábitos alimentares, diferentes
ritmos musicais, crenças, danças, sotaques, adereços e roupas.

O grupo possui 15 componentes e foi organizado no
ano 2000. Desde então, os moradores dos diversos loteamentos do Jardim São João, entre os dias 24 de dezembro e 6 de
janeiro, recebem em suas casas visitas dos reiseiros. Informações: Rua Zênite nº 30, Jardim Santo Expedito. Contatos:
Fone (11) 96165-1773/2469-1197.

:: Folia de Reis Estrela d’Alva

:: Feijoada

Foi fundado em 2005 por Ernestino Pedro da Silva,
mestre de Reis com 35 anos de experiência. O Grupo Folia de
Reis Estrela d’Alva, em seu processo de organização, contou
com o apoio da Prefeitura de Guarulhos e da Paróquia Santo
Alberto Magno, Bairro São João, Loteamento Cidade Seródio. Contato: Fone: (11) 2476-2641.

A versão mais difundida sobre a origem da feijoada
no Brasil é a de que, na época da escravidão, os donos dos
escravos destinavam os “restos” dos porcos, como rabo, pé,
orelha, cabeça, etc., para os negros da senzala. Estes, por sua
vez, misturavam com feijão, água, pimenta, farinha e aí sur15

giu a feijoada. Versão contestada por Carlos Augusto Ditadi,
especialista em assuntos culturais e historiador do Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro. Para ele, essa alegada origem da
feijoada não passa de lenda contemporânea.

miu no lugar de Alfredo
Antônio Nader, prefeito
eleito em 1970, do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Quarenta anos depois, a Secretaria de Esporte reuniu os
vários atores desta história
no evento de abertura da
40a edição, realizado no dia
11 de setembro de 2010.
A Olimpíada não
Pira olímpica dos primeiros jogos
são
apenas
os jogos, é mais
escolares da Prefeitura, 2011
um espaço onde o universo
jovem se manifesta: reconhecimento, solidariedade, amizade,
aventura e namoro, por exemplo. Isso conta muito para a
manutenção da Olimpíada. Em 2011, pela primeira vez, a
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
realizou a Primeira Olimpíada das Escolas da Prefeitura. Informações: Secretaria de Educação: fone (11) 2475-7300.

:: Memórias do Cárcere – Professor Preso pela Ditadura

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo de 23/11/1969
Olimpíada Colegial Guarulhense em 1971

Em 1969, o professor Laércio Barros dos Santos, que
lecionava no antigo Colégio Claretiano, situado atrás da Igreja
Matriz, foi preso pelo Regime Militar e mandado para o Presídio Tiradentes. De acordo com o Jornal O Estado de São Paulo,
“O professor... que dava aulas de religião no Colégio Claretiano,
vinha utilizando como temas de estudo assuntos como guerra,
fome, subdesenvolvimento, miséria, o mundo de hoje, o papel do estudante na sociedade atual... Além dos temas, indicava
para os adolescentes a leitura dos livros (conhecidos na época),
‘Diário de Danny e Diário de Ana Maria’, do padre francês
Michel Quoist. A denúncia contra o professor foi feita pelo pai
de um aluno da 1ª série ginasial do Colégio Claretiano”(O ESP,
23/11/1969). O título “Memórias do Cárcere” é um dos livros
de Graciliano Ramos que foi preso em 1936, por conta de perseguição política da ditadura do Governo Getúlio Vargas.

:: Carnaval em Guarulhos

Carnaval de rua em Guarulhos, em 1928

Antes dos desfiles das escolas de samba realizados em
Guarulhos, a partir de 1974, existia o Carnaval de Rua (1928,
Rua Dom Pedro II), bem como os bailes de salão, desde
1930. Os dois primeiros desfiles de escolas de samba (1974 e

:: Olimpíada Colegial Guarulhense
Foi criada em 1971 pelo prefeito Jean Pierre Hermann
de Morais Barros, interventor do Regime Militar, que assu-
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racial, os espaços tradicionais de festas da cidade. O baile Black do Guarulhão acontecia aos sábados à noite e no domingo
à tarde. Guarulhão, Rua Felício Marcondes, nº 374, Centro.

1975) foram realizados na Praça Getúlio Vargas. Em 1974, o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Império de Guarulhos,
fundado por Francisco Gomes Neto, o “Patente”, e Teresinha
Gomes, a “Babá Teresa”, diretora geral, foi a única escola a
desfilar. O palanque das autoridades foi montado em frente à
atual Caixa Econômica Federal. O samba enredo homenageava Dom Pedro II, representado na fantasia de Wilson Alves
David e a imperatriz Teresa Cristina, pela fantasia de Aparecida Elizabeth Gomes (filha de Babá Teresa). “O samba foi
composto por Silvino Franco”, recorda Mogenir Leite.
Após o desfile de 1975, além do Império, surgiram
outras agremiações carnavalescas: Realidade da Vila Fátima,
Acadêmicos do Picanço (Geraldino), Folhas Verdes (Cacilda), Mocidade Rubro Negro (Jandira), Meninos de Vila Augusta (Braguini), República do Paraventi (José Carlos Bernardes), Portelinha (Ticão, o “Rei Negro”), Unidos do Jardim
Acácio (Joaquim do Samba), Mocidade Alegre (Bardinho),
Beija-Flor (Carioca), Vai Quem Fica (Leirinha), Independência (Altino), Vai e Volta Paraventi (China), Meninos do
Morro (Deco), Filhos de Gandhi (Jurandir), Dragões de São
Rafael (Chico Pereira) e Força do Coração (Alan).
O Carnaval de 1976 foi realizado na Rua Dom Pedro
II. Os blocos e as escolas de samba concentravam-se ao longo
da Rua Capitão Gabriel. Ao iniciar o desfile, na Praça Teresa Cristina, entravam na Rua Dom Pedro II, passavam pelo
palanque na Praça Conselheiro Crispiniano e finalizavam a
participação na confluência das Ruas Dom Pedro II, Padre
Celestino e João Gonçalves, espaço popularmente chamado
no passado de Praça do Relógio, padaria Joia Lusa.

Ilustração do Movimento Black Power

:: Casas de Preto Velho

Segundo informações do Conselho das Religiões de
Candomblé e Umbanda de Guarulhos, existem dezenas de
locais de práticas das religiões de matriz africana na cidade.
Fazem parte da lista as casas de comércio de artigos para rituais e cultos. Na frente das lojas, é comum a exposição de um
casal de Pretos Velhos, símbolo religioso dos povos trazidos
da África para o Brasil na condição de escravos, que para cá
trouxeram suas crenças religiosas politeístas.
Nas casas onde se encontram os Pretos Velhos podem
ser comprados diversos tipos de velas, cabaças, cerâmicas,
óleos, imagens, chás, incenso, vestimentas, ferramentas, porcelanas e elementos decorativos (nacionais e importados da
África). Conselho das Religiões Candomblé e Umbanda de
Guarulhos. Informações: Fone (11) 2498-1248.

Sambistas da Império em frente à Caixa Econômica, 1974

:: Baile Black Power
No início da década de 1970, dezenas de jovens negros
dos bairros se reuniam no “Guarulhão” para curtirem e dançarem ao som da música negra. O poder negro (Black Power) em
Guarulhos se manifestava, principalmente, nos bailes organizados por Milton Sales, Ivan e Hélio. Bailes que se transformaram em opção de lazer e razão de identidade cultural da juventude negra que, no auge da Ditadura Militar, era “impedida”
de frequentar, por motivos financeiros ou por discriminação

:: Dia 20 de Novembro
O Dia da Consciência Negra, 20 de Novembro, é um
marco da luta do povo afrodescendente no Brasil, dia de homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, morto
no dia 20 de novembro de 1695. Desde a instituição do 20
de Novembro em Guarulhos, muitas manifestações foram e
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continuam sendo organizadas para denunciar o crime da escravização no Brasil, bem como para comemorar o processo
de resistência e vitórias dos negros, as lutas travadas contra o
racismo e outras formas de opressão.
Em Guarulhos, ao longo do ano, três comemorações
se destacam: Missa Afro, Dia da Consciência Negra e o Novembro Negro. A celebração da Missa Afro é uma iniciativa
da Pastoral Afrodescendente. O dia 20 de Novembro, com o
passar do tempo, foi transformado em semana e, posteriormente, em mês da Consciência Negra. Nos últimos três anos,
as ruas do Centro de Guarulhos, no dia 20 de novembro,
são ocupadas pelo Novembro Negro. As Marchas, organizadas pela Coordenadoria da Igualdade Racial, reúnem cerca de
três mil pessoas em média (quase todos negros).

social. Para fazer frente à ameaça de extinção, grupos especializados têm se esforçado para manter a tradição das brincadeiras de rua.

:: Tribuna Livre da Câmara

Centenas de guarulhenses já utilizaram a Tribuna Livre para expressar alguma opinião. A Tribuna Livre é um direito previsto em lei que garante ao munícipe o tempo de 10
minutos para falar livremente sobre qualquer tema. Para tanto, o orador precisa preencher os requisitos no momento da
inscrição. Algo enigmático cerca a criação do espaço tribuna
livre. A tribuna foi criada em 1968, ano também da publicação do Ato Institucional no 5, que significou o endurecimento
do Regime Militar, tornando-se uma Ditadura escancarada.
O AI 5, como é chamado, cerceou os direitos civis, enquanto
a tribuna garantia e, até hoje, garante o direito de expressão
dos guarulhenses.

:: Brincadeiras de Rua (Foto: Praça da Amizade, Vila
Carmela, em 1995)

:: Presépio da Biblioteca Monteiro Lobato

Quem algum dia não brincou de Pega-Pega, Esconde-Esconde, Queimada, Amarelinha, Rouba-Bandeira, Barra-Manteiga, Bolinha de Gude, Passa-Anel e tantas outras
brincadeiras de rua? Com certeza, todos já se divertiram de
montão, de forma coletiva e gratuitamente nas ruas da cidade.
A transmissão das brincadeiras passa de criança para criança.
Nos últimos anos, a tradição vem encontrando dificuldades
diante dos processos intensos de urbanização, ondas de violência e da concorrência dos modernos meios de comunicação

O prédio da Biblioteca Monteiro Lobato é de 1968. O
presépio foi instalado pela primeira vez em 1973. Todo ano
é montado e fica exposto a partir do dia 24 de dezembro a 6
de janeiro. O presépio da biblioteca já é uma tradição de mais
de 40 anos. Nesse período, vários servidores públicos se revezaram na montagem do presépio, antiga tradição cristã, que
celebra o nascimento de Jesus na gruta de Belém. Segundo a
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história, os acontecimentos em torno da mística do presépio
ocorreram no tempo do rei Herodes, que teria mandado matar todas as crianças com medo de perder o trono para o futuro rei dos judeus. José e Maria se abrigaram na gruta fugindo do recenseamento na Galileia, determinado por Herodes,
cumprindo um decreto do Imperador Romano. Informações:
Rua João Gonçalves, 439, Centro. Fone (11) 2087-7440.

em 1987, há 25 anos. Nesse ano, o então Secretário da Pasta
da Educação e Cultura, Gilmar Lopes (vereador licenciado),
tomou a iniciativa e reuniu cerca de 10 academias de Guarulhos para se apresentarem. O evento foi considerado um
sucesso. Em 1988, a Secretaria de Esporte deu início ao Festival de Dança de Guarulhos (Fedam). Na época, a Prefeitura
não dispunha de um espaço adequado. Na maioria das vezes,
o festival e a mostra aconteceram no Anfiteatro da Faculdade
da Vila Rosália. Pouco tempo depois, o “Aquarela” passou a
fazer parte do calendário das academias da cidade.
No início da década de 1990, a Prefeitura passou a organizar três encontros de danças anuais e de grande repercussão. Enda, (maio/junho), antecedendo a campanha do agasalho; Aquarela (setembro); Semana da Primavera e o Fedam
(dezembro), por ocasião do aniversário de fundação de Guarulhos. Os donos das academias são unânimes e reconhecem
a importância que teve o funcionário da Prefeitura, Alberto
Serra, na estruturação e execução dos eventos. Atualmente, a
Secretaria de Cultura é responsável pelo Enda e a de Esportes,
pelo Corpo e Movimento. Informações: Secretaria de Esportes: (11) 2087-6850.

:: Grupo Literário Letra Viva

Jornal Folha Metropolitana, em 1980. O Letra Viva surgiu da fusão de dois
grupos. Um liderado por Izabel e Valdeli e o outro por Castelo Hansen e o
profº Edinaldo Couto

:: Forró e Sertanejo (Foto: Salão de Danças Canecão)

Segundo seus fundadores, as atividades começaram
oficialmente em novembro de 1980. “... Afinal, tratava-se de
um pequeno grupo de lunáticos, que pura e simplesmente
por amor às artes, decidiram se juntar nos penúltimos domingos de cada mês para, despretensiosamente, mostrarem seus
trabalhos uns aos outros. Todavia, o que era para ser uma
simples reunião de poetas, tornou-se o maior e mais conhecido espaço para os artistas marginais...”. (Grupo Letra Viva).
Informações: Avenida Thomas Edison, 343, Vila Moreira,
Guarulhos, CEP 07021-040.

:: ENDA E FEDAM
Foto: Prefeitura de Guarulhos – Comunicação

Desde as casas especializadas no estilo “Forró e Sertanejo” aos pequenos espaços dos bairros, são dezenas de locais
que proporcionam diversão e lazer a milhares de pessoas que
curtem os estilos musicais, danças típicas, bebidas e comidas
que compõem o universo dos povos vindos do sertão do Brasil para Guarulhos. As três casas de danças tradicionais mais
conhecidas atualmente são: o Mansão Danças, na Avenida
Tiradentes; o Rancho Sertanejo, na Avenida Guarulhos e o
Canecão de Guarulhos, na esquina das Avenidas Monteiro
Lobato e Otávio Braga de Mesquita.

:: Grafite Urbano (Foto: Grafite de Cláudio Donato)
No passado recente, o Grafite Urbano não era visto
como arte de rua e sim como pichação. O grafite é definido
como um tipo de inscrição feita em paredes. O Grafite Urbano possui uma longa tradição histórica. Existem vestígios

O primeiro encontro de dança, de onde se originaram
o Enda, Fedam, Aquarela e o Corpo e Movimento, aconteceu
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(CIEAB), Conselho de Ministros Evangélicos de Guarulhos
(COMEG) e das Igrejas Batistas de Guarulhos. Conta com o
apoio da revista Exibir Gospel, Prefeitura de Guarulhos e da
Rádio Gospel (90.1 FM).
Foto: Galeria de fotos da Marcha para Jesus em Guarulhos

e relatos que vêm desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 1970, em
Nova Iorque, e se espalhou para várias localidades, inclusive
São Paulo. Para o movimento Hip Hop, o grafite é um dos
elementos que, ao lado da música e da dança, o transforma
numa expressão, principalmente dos menos favorecidos, retratando a realidade das ruas.

:: Festa do Saci
:: Selo Ambiental (Foto: Cerimonial da Câmara)

Premiação que tem por objetivo reconhecer e incentivar ações benéficas ao meio ambiente em Guarulhos. O Selo
Ambiental foi criado por meio do Decreto Legislativo 003/02.
Desde sua primeira edição, realizada em 2003, o Selo Ambiental homenageia cidadãos, crianças, jovens, empresas, associação/
fundação, ONG’s, escolas, movimento social e órgãos públicos
que, em seus meios de atuação, promovem a sustentabilidade.
Informações: Câmara Municipal. Fone (11) 2475-0200.

:: Marcha para Jesus
Em Guarulhos, a festa em comemoração ao Dia do
Saci é realizada, desde 2004, pela contadora de histórias Débora Kikuti. Nos últimos anos, o coletivo de artistas “Casa das
Histórias” ajuda na realização da festa. Débora faz parte da
SOSACI (Sociedade dos Observadores do Saci). De acordo
com a SOSACI, 31 de outubro é dia do Saci. Então, por que
“raluins”, bruxas, duendes e gnomos?

A marcha revela a trajetória das igrejas evangélicas em
Guarulhos. Em 1913, foi instalada a primeira igreja evangélica no Centro Histórico (ver revistas nº5). A oitava edição
da Marcha para Jesus reuniu cerca de 120 mil pessoas, que
traz elementos de uma trajetória de 98 anos de história das
igrejas protestantes no Município. O evento é uma realização do Conselho das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil
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Nós, brasileiros, temos nossos próprios mitos, que não
ficam nada a dever a esses importados, comerciais, que são usados para anestesiar a autoestima do nosso povo. Respeitamos
os mitos dos outros, mas não queremos que eles sejam usados
pela indústria cultural como predadores dos nossos. Cada vez
mais, muitos brasileiros começam a compreender isso.
O Saci, a Iara, o Boitatá, o Curupira, o Mapinguari e
muitos outros brasileiros legítimos estão aí para serem festejados, sem espírito comercial, como nossos legítimos representantes no mundo do imaginário popular e infantil. A exemplo
de muitas cidades brasileiras, a nossa luta em Guarulhos é ter
o dia 31 de outubro reconhecido por lei como Dia do Saci.
Contato: deborakikuti@gmail.com

No mês de dezembro de 2011 aconteceu a terceira edição da “Corrida Internacional Cidade de Guarulhos”,
evento esportivo que contou com a participação de 1.400
atletas. A corrida acontece no começo do mês de dezembro.
A largada é feita às 8h, na Av. Paulo Faccini, e é organizada pelo Departamento de Desporto Amador da Secretaria de
Esporte, Recreação e Lazer. Segundo os organizadores, são
disponibilizadas duas mil vagas para os percursos de 5 e 10
km. Informações: Secretaria de Esportes, Rua Gastão Vidigal,
120, Centro. Fone: (11) 2087-6858.

:: Águas de Oxum e Sincretismo Religioso
Há dois anos, o Conselho das Religiões Candomblé
e Umbanda de Guarulhos realiza a “Caminhada Águas de
Oxum”. O evento acontece no primeiro domingo da primeira semana do mês de dezembro (próximo do dia 8). É
uma cerimônia que revela uma das faces do sincretismo religioso da cidade. A caminhada reverencia “Nossa Senhora
da Conceição”, padroeira de Guarulhos, sincretizada com
os orixás Iemanjá para a Umbanda e Oxum para o Candomblé. Tanto no Candomblé como na Umbanda, Oxum,
deusa vaidosa que aprecia os ornamentos de ouro, representa a energia emanada das águas dos rios e das cachoeiras,
enquanto Iemanjá é associada à água salgada. Sob a ótica
dos dois segmentos religiosos, portanto, Iemanjá e Oxum
são padroeiras de Guarulhos.

:: Corrida Internacional Cidade de Guarulhos

Coordenação do evento Águas de Oxum
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ÁRVORES HISTÓRICAS

Figueira, Bairro Picanço, sua idade pode chegar a 450 anos

No todo, falaremos de nove árvores que estão no meio
urbano e no Bosque da Base Aérea. Foram tombadas como
patrimônio da cidade. Duas delas, um pau-brasil e uma sapucaia, são símbolos do Brasil e, também, de Guarulhos. A
lei municipal no 4.566 de 1994 dispõe sobre a vegetação e o
corte arbóreo, disciplinando a supressão, a poda, o replantio,
o uso adequado e planejado das áreas revestidas de vegetação,
etc. Os decretos municipais de tombamento trazem em seus
enunciados os seguintes dizeres: “Declara imune de corte árvore que especifica”. Informações sobre tombamentos de árvores: Secretaria de Meio Ambiente. Fone: (11) 2475-9844.

O pau-brasil da Praça Getúlio Vargas é o mais antigo
do Centro de Guarulhos, foi plantado em 1952. Fica localizado em frente ao antigo prédio-sede da Prefeitura e Câmara de
Vereadores. Praça Getúlio Vargas, no 175.

:: Sapucaia – Cidade Satélite de Cumbica

:: Pau-Brasil – Praça Getúlio Vargas
Em 1961, o Presidente da República Jânio Quadros, por meio da
Lei no 3.380/61, tornou o
pau-brasil (nome científico: Caesalpinia echinata),
Árvore Nacional e o ipê-amarelo, espécie Tabebuia
vellosoi, a Flor Nacional. A
Lei 6.607, de sete de dezembro de 1978, além de
declarar o pau-brasil Árvore Nacional, instituiu o sete
de dezembro como Dia do
Pau-Brasil.

É uma espécie de árvore brasileira que ocorre, preferencialmente, na Mata Atlântica. Nome científico: Lecythis
pisonis. Nome popular, sapucaia ou cumbuca-de-macaco; a
semente é chamada de castanha-de-sapucaia. Na língua Tupi,
significa “cabeça que abre o olho”.
Por sua importância alimentar para os primeiros habitantes de Guarulhos, Paleoíndios Maromomi, foram tombadas duas sapucaias localizadas na Avenida Monteiro, 113,
Cidade Industrial Satélite de Cumbica, Decreto no 29.485,
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de 17 de dezembro de 2011. Estão sendo realizados estudos
para tornar a sapucaia Árvore Símbolo do Município.

:: Paineira do Gopoúva. Tributo à Luta das Mulheres

:: Pau-de-Óleo – Avenida Timóteo Penteado
É uma árvore
típica da floresta tropical amazônica. Nome
científico:
Copaifera
langsdorffii, é também
chamada de Copaíba.
O óleo, produzido pelo
tronco, tem sido documentado com propriedades medicinais, desinfetantes, diuréticas e
estimulantes. Pertence
à família das Leguminosas. A resina da copaíba foi registrada pela
primeira vez na medicina europeia em 1625, introduzida pelos
padres jesuítas. Por isso, também, ganhou o nome de “bálsamo-dos-jesuítas”. Tombada pelo decreto municipal, no 15.251, de
22 de março de 1998. (Esquina da Avenida Timóteo Penteado
com a Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens).

As paineiras normalmente atingem grandes proporções. Pertencem à família das “barrigudas” do Nordeste e
do “baobá” da África. Possuem variedades de flores brancas
e rosas. A paina (retirada de seus frutos) pode ser usada para
enchimento de colchões e travesseiros.
Relatos orais revelam que, em 1968, durante a administração do prefeito Waldomiro Pompêo, por ocasião da
construção do Anel Viário, um grupo de mulheres impediu
a derrubada da centenária paineira do Gopoúva, postando-se
diante de um trator da Prefeitura que pretendia derrubá-la.
Tombada pelos decretos municipais, no 15.288, de 21
de abril de 1989 e o 22.987, de 28 de janeiro de 2005. (Praça
Antônio Nader, entre as Ruas Alcides de Oliveira e Gopoúva.
Bairro Gopoúva). Espécie: Chorisia speciosa. Floração: cor rosa.

:: Jacarandá-Mimoso - Avenida Timóteo Penteado

:: Pau-Amendoim – Rua Miguel Hackmey

A árvore que se encontra na foto foi tombada como
flamboyant. De acordo com alguns biólogos, se trata de um
jacarandá-mimoso. A espécie é uma árvore ornamental da família das bignoniáceas, nativa da Argentina, Peru e sul do
Brasil. Nome cientifico: Jacaranda mimosaefolia. De porte
médio, atinge 15 metros, copa rala, arredondada a irregular e
folhagem delicada. É uma árvore decídua a semidecídua. Seu
caule, com 30 a 40 cm de diâmetro, é um pouco retorcido.
Tem casca clara e lisa quando jovem, e gradativamente vai se
tornando áspera e escura com a idade. O jacarandá-mimoso,
(tombado como flamboyant), fica na esquina da Avenida Timóteo Penteado com a Rua Maria Sieglinde. Tombado pelo
decreto municipal, no 15.287, de 21 de abril de 1998.

É uma árvore sul-americana, muito comum na Argentina, Brasil e Paraguai, excepcionalmente no Quênia. Nome
científico: Pterogyne nitens. Esta árvore atinge no máximo 30
metros de altura. A espécie está se tornando rara decorrente da
exploração contínua nas áreas de ocorrência natural. O nome
genérico significa “Asas de Ovário”. Tombada pelo decreto
municipal, nº 16.469, de 6 de maio de 1991. (Dentro de um
imóvel particular, sito à Rua Miguel Hackmey – próximo ao
nº 50 – Centro, quadra situada entre a Avenida Tiradentes e
as Ruas Luís Faccini e Túlio Brancaleone).
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:: Paineira - Estrada da Parteira. Tributo à Luta Ambientalista

:: Seringueira – Parque CECAP

O artigo 1º do
decreto que tomba a
referida árvore traz
as seguintes especificações: “Fica imune
de corte devido a sua
condição de raridade,
antiguidade, interesse
histórico, científico e
paisagístico, a árvore
Chorisia speciosa (Paineira)...”. 40 anos depois de as mulheres do
Gopoúva impedirem a
retirada da paineira do
bairro, segmentos ambientalistas de Guarulhos fizeram com que
o Governo de São Paulo mudasse o traçado do Rodoanel,
trecho Norte, para preservar a Paineira Estrada da Parteira.
Tombada pelo decreto municipal, nº 19.880, de 5 maio de
1997. (Estrada da Parteira, s/nº, Bairro do Bonsucesso, Loteamento Vila Carmela).

A falsa seringueira, nome científico Ficus elástica, é
originária da Ásia (mais especificamente da Índia, Malásia e
Indonésia), mas é popularmente conhecida no Brasil como
ficus italiano, devido ao fato de as primeiras mudas que aqui
chegaram serem originárias da Itália. Também é conhecida
como figueira branca. É uma das árvores tropicais mais cultivadas no mundo. Normalmente produzem muitas raízes
adventícias que, ao alcançar o solo, engrossam-se como verdadeiros troncos auxiliares. Tombado pelo decreto municipal,
nº 25.666, de 31 de julho de 2008. (Avenida Monteiro Lobato, altura do nº 3.500, Parque CECAP).

:: Jatobá – Vila Galvão

:: Bosque da Base Aérea

É uma árvore da família das Leguminosas, a mesma do
feijão, da copaíba e do pau-brasil. Nome científico: Hymenaea
courbaril. Encontra-se, originalmente, em mata de Cerrado,
também em áreas de transição entre o Cerrado e a Caatinga, Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica. Do fruto do jatobá
(polpa) se fabrica um tipo de farinha, muito usado no preparo
de diversos alimentos. O fruto tem sido muito importante
para diversos povos indígenas do Parque do Xingu. Na língua
Ikpeng, chama-se Katepó ou Yawra. Cada árvore produz em
média 50 kg por safra. Tombado pelo Decreto Municipal, nº
20.991, de 27 de julho de 2000. Rua Lourdes Rabelo, nº 97
– travessa da Avenida Timóteo Penteado, Vila Galvão.

A lei nº 4.082, de 1992, no artigo 1º declara como
zona de preservação do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e de meio ambiente, as áreas de floresta mesófila
semidecídua, localizadas no perímetro do aeroporto internacional e o estacionamento de carros particulares, defronte ao
terminal de passageiros. Floresta mesófila, estacional, semidecidual constitui a vegetação típica de Mata Atlântica, condicionada pela dupla estacionalidade climática, perdendo parte
das folhas (20 a 50%), nos períodos secos. Rodovia Hélio
Smidt com a Avenida Monteiro Lobato.
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Mata Atlântica às margens da Represa do Cabuçu
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PÁSSAROS EM MEIO URBANO

João-de-barro na Cidade Seródio

Guarulhos abriga mais de 300 espécies de aves diferentes, registradas pela Secretaria de Meio Ambiente. São
pássaros que estão nas praças, nas ruas e nos quintais, nos
bairros e parques mais arborizados da cidade e principalmente nas unidades de conservação. Algumas espécies acabaram
se adaptando às condições da paisagem urbana tornando-se
mais comuns de serem vistas e ouvidas, como o bem-te-vi, o
joão-de-barro, o pardal, o periquito e o sabiá-laranjeira, cujo
canto característico anuncia a primavera e o tempo de reprodução. Essas aves dependem de áreas verdes e da flora urbana
de forma geral.
As árvores se destacam na exuberante paisagem tropical. Embora esta afirmação pareça óbvia, a biodiversidade, em
nosso redor, geralmente não é tão perceptível aos nossos olhos
no cotidiano dos grandes centros urbanos.
Nesse contexto, as árvores tombadas (as legalmente
instituídas como imunes ao corte por sua raridade, beleza ou
importância histórica e ambiental) e aquelas que tombaram
(cortadas) para dar lugar aos prédios e rodovias em nossa cidade representam marcos fundamentais para pensarmos e nos
colocarmos diante do conflito cotidiano entre homem e natureza. À sombra dos arvoredos na paisagem urbana, podemos
refletir sobre questões de conservação e respeito à natureza e
sobre a importância da dinâmica natural em meio ao corre-corre da cidade.
Plantas e aves convivem harmoniosamente numa relação de ajuda mútua. Nas árvores, os pássaros encontram
alimento nos frutos e sementes, refúgio e local seguro para

construir seus ninhos, cujo material retiram diretamente da
própria flora. Por outro lado, cumprem um papel importante
de dispersar sementes, controlar a população de insetos e polinizar as flores. Algumas espécies conseguem se estabelecer nas
cidades e conviver conosco. É difícil imaginar que, numa cidade tão grande e poluída, possam viver tantas aves diferentes.
O ambiente urbano pode ser rico em biodiversidade.
Essa diversidade de animais e plantas é importante para a manutenção das áreas verdes da cidade e traz maior qualidade de
vida para a população que a preserva e respeita. Por David
Braga, biólogo.

Casa de João-de-barro em construção. Parque CECAP, setembro de 2012.
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ÁGUAS E CACHOEIRAS

Cachoeira Campo dos Ouros, Bairro Capelinha

A população de
Guarulhos pouco conhece os recursos hídricos da
cidade e, bem menos, as
cachoeiras das regiões
norte e nordeste do município. Guarulhos, além
das águas superficiais,
possui o Aquífero Cumbica. Segundo especialistas, trata-se da maior
reserva de água subterrânea na região metropolitana paulista. O Aquífero
Cumbica foi e continua
Cachoeira do Ribeirão das Areias, Parque
sendo de fundamental
Estadual, Núcleo Cabuçu
importância para o estabelecimento das primeiras indústrias e diversificação econômica do Município. A recarga do aquífero é feita pelas águas das
chuvas e por parte das águas que “despencam” das cachoeiras,
cujas nascentes estão no lado norte e nordeste de Guarulhos,
nos bairros Cabuçu, Tanque Grande e Morro Grande. Em
nossa cidade existem oito cachoeiras. Nesse circuito trazemos
quatro, tendo em vista que as demais já estão mencionadas nos
circuitos regionalizados. (Ver páginas 42, 45 e 68).
Por falar em água, é oportuno lembrar que 22 de março é o Dia Mundial da Água. Além disso, o geógrafo Wagner de Cerqueira e Francisco chama atenção para os seguin-

tes aspectos: “Aproximadamente 70% da superfície terrestre
encontram-se cobertos por água. No entanto, menos de 3%
deste volume são de água doce, cuja maior parte está concentrada em geleiras (nos polos e nas montanhas), restando uma
pequena porcentagem de águas superficiais para as atividades
humanas. A água está distribuída da seguinte forma no planeta Terra: 97,5% da disponibilidade da água do mundo estão
nos oceanos, ou seja, água salgada. 2,5% de água doce são
assim distribuídos: 29,7%, aquíferos; 68,9%, calotas polares;
0,5%, em rios e lagos; 0,9%, outros reservatórios (nuvens,
vapor d’água, etc.)... Atualmente, 69% da água potável são
destinados para a agricultura, 22% para as indústrias e apenas
9% para o consumo humano”.

Cachoeira Cabuçu, Parque Estadual
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MIRANTES NATURAIS

Mata Atlântica e o Lago do Franco

Muitas pessoas pensam que o Pico do Jaraguá em São
Paulo é o ponto mais alto da Grande São Paulo e não é. O
Pico do Gil em Guarulhos, Serra do Itaberaba, é o ponto de
maior elevação da Região Metropolitana de São Paulo. De
acordo com a IMPLASA, o Pico do Gil tem 1.422 metros de
altitude em relação ao nível do mar. O Pico do Jaraguá chega
a 1.135 metros de altitude. O Pico do Gil possui 287 metros
a mais de elevação em relação ao Pico do Jaraguá. Em Guarulhos, temos quatro mirantes naturais: Pico do Gil (1.422
metros), Morro Nhanguaçu (962 metros), Mirante do Parque
Continental II (836 metros) e o Pico Pelado (830 metros).
Do topo destes lugares íngremes é possível avistar diversas cidades do Vale do Rio Paraíba do Sul, do Alto Tietê e muitos
bairros de São Paulo.

:: Mirante Morro Nhanguaçu

:: Mirante Pico do Gil
Encontra-se dentro da propriedade da empresa Ambev,
parte nordeste do Município de Guarulhos. São 1.422 metros
de altitude, revestidos de Mata Atlântica, com inúmeras nascentes de água cristalina e rica biodiversidade. No passado mais
recente; pertenceu à fazenda Itaberaba (também chamada de
Ituverava) que depois passou a se chamar Capuava. Seu proprietário era Luís Franco, de cujo sobrenome originou o topônimo “Lago do Franco”. O termo “Gil” pode ter vindo de
bugio, espécie de macaco, também conhecido por guariba, barbado ou macaco-uivador, habitante da Mata Atlântica. Localização: Estrada Ary Jorge Zeitune, s/n, Bairro Morro Grande.
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Fica localizado no Bairro Água Azul, por isso também
conhecido por Morrão do Água Azul. Foi muito desmatado
em função de exploração de ardósia, iniciada a partir de 1947.
São 961 metros de altitude com belo visual da cadeia de montanhas. O nome “Nhanguaçu”, tirado de uma publicação do
Instituto Geográfico e Geológico de 1950, parece indicar na
língua tupi “campo alto com vegetação rasteira”.

Situado numa altitude de 836 metros, é um dos orgulhos dos moradores do Parque Continental II. Do local temos uma vista belíssima da Região Oeste de Guarulhos, bem
como da Zona Norte de São Paulo. De lá se avistam os bairros
do Cabuçu, Vila Galvão, Jardim Moreira, Parque Continental I e II, Jardim Palmira, Jaçanã e Tucuruvi entre outros. Esta
visão panorâmica especial pode ser apreciada da Rua Hanne
El Khouri, Parque Continental II.

:: Mirante Parque Continental

:: Mirante Pico Pelado
Fica localizado entre os bairros do Cabuçu e Morros.
Possui 914 metros de altitude em relação ao nível do mar. É
também conhecido por “Morro do Descanso”, porque, após
longa caminhada por esta região acidentada e íngreme, se faz
necessário uma breve parada. Dessa necessidade originou o
topônimo “Morro do Descanso”. No seu cume se encontra a
rocha Marundito, uma das mais raras do mundo e pequena
Mata de Cerrado, em meio à imensidão de Mata Atlântica.

Mirante Pico Pelado
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CAUSOS E LENDAS

Churrasquinho “de gato”. Ilustração de Adriano Gambim

Todos nós já ouvimos falar de alguma história de assombração ou terror. São casos divulgados oralmente pela
Internet, imprensa e por coleções de livros especializados que
compõem esse universo chamado de folclore moderno. De
acordo com informações disponíveis na Internet, o conceito
de “lenda urbana” é muito recente.
Apareceu em 1968 e o pioneiro foi o professor de
inglês da Universidade de Utah, Jan Harold Brunvand. O
conceito “Lenda Urbana” pode ser novo, porém os “Causos
e Lendas Guarulhenses” são muito antigos. Ilustrações de
Adriano Gambim.

com copa muito frondosa, que ficava no quintal da casa. Assustados, fecharam as portas e janelas e pelas frestas avistaram
um bicho peludo que, contorcendo-se, vomitava.

:: O Lobisomem do Jardim São João
Segundo relatos antigos, uma família do Jardim São
João foi a uma festa em noite de lua cheia. Quando voltaram
de madrugada, eles perceberam que os animais domésticos
que ficavam na parte de fora da casa estavam muito agitados.
Espantados, corujas e rasga-mortalhas, também faziam muito
barulho. Dentro de casa, um cheiro fétido, quase insuportável.
Ao abrirem as janelas da frente, uma corrente de vento
indicou a origem do mau cheiro. Eles correram para abrir as
portas e as janelas do fundo e foi aí que escutaram um grunhido assustador, uma mistura de relinche de cavalo com uivo de
um lobo. Barulho estranho, que vinha de um pé de goiaba,
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Não houve morte, mas algumas pessoas ficaram feridas. Para tranquilidade de todos os frequentadores da Base
Aérea e do Aeroporto, a Bruxa de Cumbica continua acorrentada e presa numa gaiola, bem guardada em um lugar secreto.
E a vassoura voadora? Caiu no meio da mata que rodeia a Base Aérea. E até hoje não foi encontrada. Versão de
Hélio de Sousa Reis e Elton Soares de Oliveira.

A família tremendo de medo passou a rezar. Antes de
o dia amanhecer, o bicho, trotando e uivando, fugiu para a
mata. Com o dia claro, o pai e a mãe foram até a goiabeira
e lá viram o vômito pútrido do bicho e nos galhos da árvore,
os pelos sujos de terra. Disseram que era porque o “bicho” se
espojara no chão e nos galhos.
No bairro corria um boato sobre o homem lobisomem. Contavam que, depois das noites de lua cheia, ele sempre dormia sete dias e sete noites seguidos. Muitos foram por
sete vezes, em dias seguidos, à casa do suspeito, batendo forte
na porta e ele não acordava. Antes do amanhecer do oitavo
dia, o bairro foi tomado por um vento forte que levantou uma
bola de fogo acompanhada de muita fumaça.
Enquanto a população inebriada pela lenda do ouro
corria atrás da bola de fogo, o homem lobisomem aproveitou para fugir do São João. Os antigos ainda contam que,
na década de 1960, viam-se essas bolas de fogo e onde elas
caíam havia ouro. História elaborada a partir de relatos de
Fernando Maria de Souza, morador do Jardim São João.

:: A Cobra de Sete Metros do Água Azul

:: A Bruxa de Cumbica
Um homem, quando criança, ouvira de sua mãe a história sobre uma cobra que tinha sete metros de tamanho. Muito tempo depois, esse homem, já pai, contou o fato ao seu filho
de dez anos de idade e, ao finalizar a história, disse ao garoto:
– Te peço, meu filho, que nunca vá à nascente do Ribeirão Tomé Gonçalves, pois é lá o local de moradia da cobra
de sete metros.
O filho, então, perguntou ao pai como mediram a cobra para saber se ela tinha sete metros, e ainda:
– Quem teve coragem de medi-la?
O pai, que nunca tinha pensado no assunto antes, respondeu:
– Amanhã eu te conto os detalhes dessa parte da história.
A criança beijou o pai e foi para a escola. Já na sala
de aula, o menino contou a história para a professora. Essa,
por sua vez, contou aos alunos e repetiu a pergunta feita pelo
menino ao pai, ao que a criança respondeu:
– Professora, essa parte da história eu só posso contá-la amanhã.
Ao chegar a casa, o menino, ansioso, correu ao encontro do pai para saber a resposta. O pai sentou-se em um velho
caixote e começou a falar:
– Certo dia, um morador do Bairro Água Azul, antes do Sol nascer, saiu para procurar ouro no Ribeirão Tomé
Gonçalves e em dado momento sentiu que era necessário
atravessar de uma margem à outra. Continuou andando rio
acima e eis que avistou uma ponte quase rente à superfície da
água. Estava do lado direito e atravessou para o lado esquerdo. Quando o garimpeiro estava no finalzinho da travessia, ao
colocar um dos pés em uma rocha do barranco do ribeirão,
ouviu um grande barulho na água. Era a cobra que repousava

Uma bruxa muito malvada vivia solta na Base Aérea
de Cumbica. Montada em sua vassoura voadora, perambulava pelo espaço aéreo do aeroporto, fazendo piruetas. Conta-se que chegou a provocar pequenos acidentes com seus voos
rasantes sobre a pista. Todos pressentiam que ela premeditava
um acidente de grandes proporções na Base Aérea.
Pilotos militares, agindo preventivamente, ficaram de
prontidão para interceptá-la. Quando a bruxa apareceu nos
céus fazendo evoluções, decolaram num pequeno avião de
treinamento. Foi uma perseguição doida como um gavião
atrás de sua presa. E, numa manobra arriscada, conseguiram
capturá-la em pleno voo. A malvada foi presa e acorrentada.
Um sargento contou que, desde que a bruxa fora acorrentada e engaiolada, não houve em Guarulhos nenhum acidente aviatório mortal. (Noronha, p. 111).
No dia 26 de janeiro de 1959, a bruxa malvada foi
tirada do seu espaço de reclusão para ser fotografada e, no
dia seguinte, um avião bimotor, da 4ª Zona Aérea, fez uma
aterrissagem forçada nas imediações da Via Dutra.
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linda jovem de pele clara, corpo esbelto, cabelos loiros, que se
vestia com lindo vestido azul. Eles diminuíram a marcha e ela
pediu uma carona.
No Clube Recreativo ela foi apresentada aos colegas
dos jovens e disse que se chamava Azuclete e explicou:
– É meu apelido, já que há muitos anos só uso vestidos
de cor azul.
Todos ficaram encantados com a beleza e espontaneidade da moça. Quando o baile terminou, a temperatura da madrugada estava muito baixa e, além da carona, um dos jovens
emprestou uma jaqueta para aquecer a moça que tremia de frio.
Deixaram-na nas proximidades de uma velha casa,
que mais parecia uma cabana. Detalhe! Esqueceram de pedir
o agasalho para a moça. No dia seguinte, os dois jovens retornaram ao local onde deixaram a jovem na esperança de reencontrar a moça do vestido azul e pegar a jaqueta. Na porta da
cabana eles foram atendidos por uma velha senhora que, com
um semblante muito triste, lhes disse:
– Quando ela nasceu, seu pai lhe colocou o nome
de Lola. Gostava tanto de um vestido azul que passou a ser
chamada de Azuclete. Quando morreu, há muitos anos, foi
sepultada com um vestido azul.
Os jovens não acreditaram nas palavras da anciã.
– O túmulo fica logo ali – disse a mulher.
Desconfiados, os jovens se dirigiram ao local indicado
e de longe avistaram a jaqueta sobre um pequeno monte de
terra. Aproximaram-se e constataram. A poucos centímetros
do agasalho, avistaram uma pequena cruz com os dizeres:
Azuclete - Nascimento: 1915 - Falecimento: 1935. História
de domínio público. (Outra versão em Retalhos Guarulhenses, pg. 37, Lineu Roque Aceiro).

o rabo na pedra no qual ele havia pisado e, ao sentir a dor
da sua pisada, a cobra assustou-se e saiu nadando rio abaixo.
Nesse momento, o pé do garimpeiro prendeu a casca da cobra
na rocha e essa se desprendeu do corpo do bicho peçonhento.
Quando o dia amanheceu, ele mediu a casca e descobriu que
a cobra tinha sete metros. História elaborada por Elton Soares de Oliveira a partir de relato de Ana Celina.

:: A Jiboia do Sítio Casa da Candinha

Na lateral norte da Casa da Candinha existe uma mina
de água que muitos dizem ser protegida por uma jiboia. A
água cristalina que jorra há dezenas de anos sempre foi utilizada para o abastecimento do mais antigo casarão de Guarulhos. Segundo a lenda, a cobra que protege a fonte é tão
grande que é capaz de engolir uma pessoa adulta. A jiboia possui uma língua enorme e excelente audição. Se alguém tentar
chegar perto da fonte, ela ataca. Certa vez uma menina do casarão, que gostava de cantar e ouvir música, curiosa e sensível,
se dirigiu à fonte para provar as delícias da água cristalina e
aconchegar-se no ambiente envolto com árvores, borboletas e
pássaros. Atraída pela serpente, tentou fugir e não conseguiu.
Envolta pela cobra, lentamente morreu triturada. Dizem que
a menina era apaixonada por um menestrel que, proibida de
viver seu amor, saiu à procura de um lugar tranquilo para
curtir a paixão proibida e acabou sendo morta pela serpente.
O desaparecimento da menina, por muito tempo, deixou a fazenda tristonha e a jiboia alimentada. Logo, as crianças começaram a perguntar pela menina que alegrava a fazenda com suas belas canções e os adultos lhes contavam sobre
a cobra jiboia e, com medo da serpente, ninguém visitava a
nascente da água. A lenda da jiboia e a morte da menina são
mais um dos capítulos das muitas histórias do casarão, onde,
muitas vezes, ficção e realidade caminham juntas.

:: O Patinho de Ouro do Itaberaba
Na Serra do Itaberaba, Simão Barbosa, um homem
de 75 anos que nasceu e se criou no meio dessa serra, afirma
que muitos garimpeiros viram o Patinho de Ouro. Só que
ninguém jamais conseguiu pegá-lo. Os mais velhos contam
que ele aparecia só para aqueles que procuravam ouro e após
longas caminhadas.

:: A Moça do Vestido Azul da Vila Galvão
Certa noite, num sábado, dois jovens da Vila Galvão
seguiram para um baile no Clube Recreativo, em um Ford,
modelo 48, de cor preta. Quando eles passavam pela antiga
Estrada do Picanço (atual Timóteo Penteado), avistaram uma
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encontra a Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso. No
bairro, esse é considerado o primeiro milagre de Nossa Senhora do Bonsucesso.

Quando os garimpeiros menos esperavam, surgia na
frente deles um lago sobre uma laje de pedra e nele ficava
nadando tranquilamente um Patinho de Ouro. Quando algum garimpeiro tentava pegá-lo, o Patinho mergulhava e aí,
desapareciam o Patinho e as águas do lago.
O Patinho de Ouro apareceu muitas vezes em diferentes pontos da Serra do Itaberaba. No Bairro da Tapera Grande, antiga localidade que pertenceu a Guarulhos, contam uma
história semelhante à do Patinho, conhecida como a Lenda
do Jacaré de Ouro. Lenda recolhida por David Almeida
Braga e Elton Soares de Oliveira.

:: Milagres do Menino Carlinhos
Vários milagres
e bênçãos são atribuídos
ao menino Carlinhos. O
túmulo de Luís Carlos
Gentil de Laet, que morreu atropelado por um
caminhão, é o mais visitado do Cemitério São
João Batista.
Carlinhos, como
era chamado, foi sepultado no dia 20 de março de
1967, quando tinha 13
anos de idade. O menino Carlinhos tornou-se
um “santo” popular da cidade de Guarulhos. Sobre sua lápide
encontram-se algumas placas com frases de agradecimento,
buquês de flores, pacotes de balas e doces, tudo em reconhecimento às graças alcançadas.
Uma mãe relatou: “Meu filho estava desempregado
há muito tempo e fiz uma promessa de visitar o túmulo de
Carlinhos durante nove semanas seguidas. Na terceira visita,
meu filho conseguiu um bom emprego. Tenho certeza que
foi ele quem intercedeu junto a Deus por nós”. Cemitério
São João Batista, esquina das Ruas Felício Marcondes e
Osvaldo Cruz, Centro de Guarulhos.

:: O Mistério de Nossa Senhora do Bonsucesso

:: Bom Jesus da Cabeça do Cabuçu
Lenda ou milagre? Contam que a Cabeça do Bom Jesus foi encontrada por pescadores
no Rio Tietê, por volta
do ano de 1724, na distante cidade de Pirapora
e que a imagem apareceu
na Capela do Cabuçu.
Uma das versões
recolhidas pelo pesquisador Afonso de Freitas, em
1934, dizia que a cabeça
da primitiva imagem de
Bom Jesus viera rolando
pelo córrego, da Vila de Pirapora até o Cabuçu, onde fora recolhida. Contudo, ninguém podia explicar que córrego seria
esse, posto não haver nenhum que ligue esses dois lugares, tão
distantes um do outro.

Devotos de Nossa Senhora do Bonsucesso contam
que os poderes da santa são tão grandes que foram capazes de
mudar o local da construção da primeira capela do bairro. A
imagem de Nossa Senhora do Bonsucesso apareceu pela primeira vez nas proximidades da igreja atual. Uma pessoa que
achou a imagem da santa levou-a para casa. Essa residência
ficava situada em um lugar que, antigamente, era chamado de
Taquaral (nas proximidades do Trevo do Bonsucesso). Nesse local, tentaram, algumas vezes, fixar a imagem no altar de
uma capela que fora construída para ela.
Durante a noite, a imagem saía da Capela do Taquaral e aparecia na colina, nas imediações da praça. A solução
foi construir uma capela para a santa, onde atualmente se
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num dia um acidente terrível aconteceu. A Loira escorregou
no piso molhado e bateu a cabeça no chão. Entrou em coma
e, pouco tempo depois, morreu. A menina não se conformou
com seu fim trágico e prematuro. Sua alma não quis descansar
em paz e passou a assombrar os banheiros das escolas.

:: O Galinho Português da Igreja Matriz
Na torre da Igreja
Matriz, ao lado da cruz,
encontra-se um galinho.
Alguns acreditam que ali
foi colocado para lembrar
a lenda do Galinho Português, também conhecida
por Galinho de Barcelos.
Muitas indagações são feitas a cerca do
galinho. Uma pergunta é
muito recorrente: o que
tem a ver o galinho com
a santa padroeira Nossa
Senhora da Conceição?
Assim como há uma gama de indagações, existem algumas versões sobre essa lenda. Os galos, tradicionalmente, são os anunciadores do amanhecer. No Catolicismo, representa a negação
de São Pedro que, ao ser perguntado pelo sumo sacerdote
se estava com Jesus de Nazaré, ele respondeu: “Não sei, nem
compreendo o que dizes”. E em seguida o galo cantou.
Outra versão afirma que os galos que enfeitam os cata-ventos das igrejas vêm de uma herança da Idade Média, onde
figuras monstruosas protegiam as portas das igrejas viradas a
norte (o lado sombrio), tido como a possível entrada do mal.
Outro ponto de vista afirma que, há seiscentos anos,
um peregrino galego, indo para Santiago de Compostela, em
cumprimento de uma promessa, passou pela cidade de Barcelos, norte de Portugal para descansar. Ali ele foi acusado de
um crime que não cometeu e foi condenado à forca. Antes da
execução, ele pediu para ser levado à presença do juiz que havia lhe dado a sentença. O falso condenado disse em voz alta,
enquanto o juiz almoçava: “Sou inocente, e este galo assado,
que se encontra sobre sua mesa, irá cantar para provar o que
digo”. No momento em que o forasteiro estava com a corda
no pescoço, o galo assado bateu as asas e cantou. O juiz, assombrado, correu para soltar o inocente da forca. Alguns anos
mais tarde, o galego teria voltado a Barcelos para esculpir o
Cruzeiro do Senhor do Galo, em louvor à Virgem Maria e a
São Tiago, monumento que se encontra no Museu Arqueológico de Barcelos.

:: Churrasquinho de Gato
Faz parte da cultura gastronômica brasileira e
é possível afirmar que, em
muitos bairros de Guarulhos, existe pelo menos um
vendedor de churrasquinho.
O petisco é tão popular que também é conhecido por “Churrasquinho
de Gato”. São várias versões
sobre a presença do gato que
vira churrasco. Uma delas
vem do Rio de Janeiro.
Conta-se que em época de Carnaval muitos gatos
eram mortos, sendo que o couro era utilizado no feitio de
tamborins e a carne para churrasco.
Ou então, quando a carne é ruim, desconfia-se da origem dela e do churrasqueiro, visto como um tremendo “mão
de vaca” que mata gatos domésticos para vender a carne assada sob a forma de espetinhos.

:: A Loira do Banheiro das Escolas
Como a maioria das lendas urbanas, essa é mais uma
que tem várias versões. Nas escolas de Guarulhos, certamente muitos estudantes já ouviram falar da Loira do Banheiro.
Existem, inclusive, alunas que afirmam que já viram a Loira.
Uma das versões diz que uma garota muito bonita,
de cabelos loiros, com aproximadamente 15 anos, sempre
planejava várias maneiras de matar a aula. Uma delas era ficar no banheiro da escola esperando o tempo passar. Porém,

Mulheres benzedeiras, moradoras dos bairros de Guarulhos
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Capa do livro “Geoparques do Brasil”, publicado no mês de outubro de 2012, onde encontra-se mencionado o Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos

As raízes socioculturais da cidade podem estar “depositadas” no seu patrimônio arqueológico. Este constitui
um registro básico das atividades humanas passadas, sendo a
porção do patrimônio material para o qual os métodos de arqueologia fornecem conhecimentos primários. A divulgação,
sua proteção, bem como sua correta gestão são essenciais para
permitir aos arqueólogos e a outros estudiosos interpretarem
seus significados, tendo em vista as gerações atuais e futuras.

em estilo geométrico, normalmente estão relacionados a padrões de cultura material da região oeste da África. O trabalho
nas lavras de ouro em Guarulhos contou com o braço escravo,
indígena e africano. O caco cerâmico está sob guarda da Casa
do Bandeirante: Praça Monteiro Lobato, s/nº - Butantã, São
Paulo. Fone: (11) 3031 - 0920.

:: Pilão e Cadinhos
As lavras de ouro
de Guarulhos são de 1597.
Começou com o bandeirante paulista Afonso Sardinha, o Velho, 100 anos
antes da descoberta em
Minas Gerais. Pilão e Cadinhos são dois elementos
constituintes do modo
de extração e fundição do
ouro. Um pilão de triturar
pedras de quartzo, mineral que agrega ouro em sua composição, e dois cadinhos (espécie de recipiente resistente ao fogo)
de fundir barras de ouro foram encontrados nos bairros das
Lavras e Bonsucesso. Achados que se encontram sob a guarda
do Movimento Guarulhos Tem História.

:: Aquedutos e Mineração de Ouro

:: Caco de Cerâmica
Este caco de cerâmica foi encontrado pela arqueóloga
Lúcia Juliane no sítio arqueológico do garimpo de ouro do
Ribeirão das Lavras, Bairro Capelinha, em 1983. Os traços
em ‘x’ e em zigue-zague, bem como as incisões dos desenhos
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dos, geralmente, em locais afastados do povoado, os cemitérios dos bexiguentos são lembranças tristes para os familiares
que sofreram a ação da varíola, no começo do século XVIII. O
enterro dos portadores de bexiga (varíola) eram rituais noturnos, para evitar o contágio da doença. Em 1880, o Cemitério
dos Bexiguentos já estava desativado.

Já foram encontrados sete aquedutos e dezenas de canais na área da mineração de ouro em Guarulhos, situados nos
atuais bairros do Tanque Grande, Capelinha, Morro Grande,
Água Azul e das Lavras. Os aquedutos foram construídos para
condução de água, destinada à mineração de ouro. Os aquedutos são estruturas de pedras, previamente preparadas. O
duto do Tanque Grande é um canal em meio a uma rocha,
que conduzia água para a mineração do Bairro das Lavras,
distante aproximadamente 9 km do Tanque Grande.

:: Casa de Pedra no Bananal

:: As Iniciais dos Tijolos

Em oito de outubro de 1941, uma expedição organizada pela Comissão Geográfica de Guarulhos localizou uma Casa
de Pedra no Bananal. Em 1960, Noronha afirma que corriam
muitas versões sobre a casa de pedra: “.... que foi residência de
antigo senhor daquelas terras, que era senzala; que servia de
prisão aos escravos rebeldes, que era caixa-forte, que ali se realizavam casamentos de escravos (seria capela?)...Não há dúvidas
que sua história andou ligada à mineração aurífera” (p. 40). Em
2011, encontramos pequena parte do alicerce da antiga casa.
Não seria essa a antiga casa-sede da Fazenda Bananal? Localização: Estrada do Saboó, lateral da Pedreira Camargo Correa.

Possivelmente, as primeiras olarias iniciaram a produção de tijolos e telhas em Guarulhos, a partir da segunda metade do século XIX. No auge da produção de tijolos cozidos,
Guarulhos teve 260 olarias (1960). Cada família oleira colocava nas formas de produção de tijolos as iniciais do dono
da olaria e numeravam a forma. Visava, com isso, consolidar
a marca dos tijolos no meio comercial e, ao mesmo tempo,
controlar a produção do oleiro contratado, por meio da numeração das formas.

:: Escravos Sepultados na Região Central

:: Cemitério dos Bexiguentos

No Centro Histórico e Expandido, há
indicação de que houve
sepultamentos de escravos em quatro locais: no
marco inicial de fundação
da cidade (Vila Moreira),
na Rua Dom Pedro II, na
Biblioteca Monteiro Lobato e no Cemitério São
João Batista. No local de
Chamado de túmulo dos escravos,
Cemitério São João Batista
fundação de Guarulhos
(1560), havia uma capela e um cemitério. No antigo Pontão da Rua Dom Pedro II, existiu uma igreja, bem como o
Cemitério da Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário. No Cemitério São João Batista, contam que
restos mortais de escravos se encontram em uma lápide sem
identificação.

Sobre o Cemitério dos Bexiguentos, no início da década de 1930, começou a construção do primeiro Grupo Escolar de Guarulhos, atual Escola Estadual Capistrano de Abreu,
Rua Capitão Gabriel, 385. Inaugurado em 1936. Construí-
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:: Senzala na Vila Rural do Itaberaba

:: Sepultamentos na Igreja Matriz
Sepultamentos de pessoas na Catedral de Guarulhos
atestam a sua antiguidade histórica. Na colina, localidade atual, a primeira capela foi construída no início do século XVII.
Após algum tempo, foi substituída por outra capela que teve
vida de 100 anos aproximadamente. A igreja atual levou cerca
de 20 anos para ser construída (1741 a 1761). De acordo com
o termo de visitação de 30 de outubro de 1761, a matriz já
estava pronta para celebrações. Em 1905, foram descobertos
ossos humanos no piso da matriz, fato relatado no livro, Guarulhos 1880-1980. “... Também no piso da atual Igreja Matriz se descobriram velhas ossadas, ao se substituir o primitivo
soalho pelos atuais ladrilhos”. (p. 27).

Por meio de informações orais, foi localizado um
fragmento de parede de adobe, que, segundo Antônio Bertozzi Neto, era parte da senzala dos escravos da Tapera Velha.
Antônio Bertozzi nasceu na localidade e conta que a Tapera
Velha pertenceu a seu avô. Lembra de Donária Pantaleão, sua
bisavó materna. Quanto aos escravos, se lembra do negro chamado Beijo e do filho dele, o Gino. Além do fragmento de
parede, nas proximidades encontram-se muitas estruturas da
época do garimpo de ouro.

:: Cemitério na Serra do Bananal

Cachoeira mencionada no texto abaixo

De acordo com a declaração de terras feita por Raimundo de Almeida Barboza, (Livro de Registros de Terras
- Arquivo do Estado), nas divisas da Fazenda Bananal, possivelmente, nas proximidades de uma cachoeira, em meio à
imensa faixa de Mata Atlântica, existiu um cemitério muito
antigo. Declarou Raimundo: “... Decendo pela vertente abaixo
athe a barra de um corrigo que dece das terras que foi dos Veigas... e dahi seguindo hum espigão que vai na Cabeceira do espigão que vem do Cemiterio, e descendo pelo espigão do Cemiterio
athe o corrigo que vem das furnas, ao pé de um capão de matto
virgem, e subindo o corrigo athe hum espigão que está ao lado
esquerdo o pé de uma Cachoeira...”.

Túmulo do bispo Dom Luiz Gonzaga Bergonzini na Igreja Matriz, sepultado no
dia 14 de junho de 2012
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TERRITÓRIOS PERDIDOS

Tapera Grande, casarão de onde originou o nome do bairro

Peter Louiz

Em 24 de março de 1880, por meio da lei nº 34, Guarulhos tornou-se município ao separar-se da Vila de São Paulo.
Juqueri (atual Mairiporã) e a Penha faziam parte do território
guarulhense. A Penha, mediante a Lei nº 71 em três de maio
de 1886 e Mairiporã em 27 de março de 1889, por meio da
Lei nº 86, deixaram de pertencer a Guarulhos. Em 1940 foi
subtraído do território o atual Bairro da Tapera Grande. Com
isso, Guarulhos teve o território reduzido. Os atuais municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras foram
desmembrados de Mairiporã. Durante nove anos, as divisas de
Guarulhos para oeste chegavam a Santana de Parnaíba.

Vista parcial do Bairro da Penha

Vista parcial de Mairiporã
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CÓRREGOS ENCOBERTOS

Avenida Tiradentes sobre o Córrego Lava-Pés

Dois córregos que circundam a colina do centro histórico, na década de 1990, desapareceram da paisagem urbana ao
serem canalizados, “sepultados”. Trata-se dos córregos dos Cubas
e dos Cavalos (Lava-Pés). O Cubas se encontra canalizado, entre
as pistas da Avenida Paulo Faccini e o Córrego dos Cavalos, na
Avenida Tiradentes, nas imediações da Universidade Guarulhos.
As canalizações dos córregos foram medidas antiecológicas que alteraram a paisagem local. Foi uma das atitudes

que, com certeza, contribuiu para o desaparecimento da relação cultural e social entre a população local e os cursos d’água.
O Córrego dos Cavalos era conhecido como Lava-Pés, pois as
pessoas que se dirigiam à missa na Igreja Matriz, antes de subir a colina, paravam para lavar os pés. Além da perda social e
cultural, a canalização causou inúmeras alterações ambientais
no microclima.
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PATRIMÔNIOS IN MEMORIAM

Homenagem in memoriam a Valdeli Pereira de Jesus, um dos fundadores do Letra Viva

É muito comum usar a expressão “in memoriam” em
homenagem a alguém que já faleceu. Nessa oportunidade
utilizamos o conceito para relembrar alguns momentos da
história da cidade, expressos em patrimônios materiais, hábitos, usos e costumes “riscados” da paisagem, porém, ainda,
presentes na memória coletiva.
Localização exata da Igreja do Rosário, 250 metros da Igreja Matriz.
Media 12x30 metros. Planta do AHG.

:: Igreja da Irmandade dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora do Rosário da Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição dos Guarulhos

:: Primeira Escola de Guarulhos, 1870

Ficava localizada na atual Rua Dom Pedro II (Praça
Conselheiro Crispiniano), de frente para a Igreja Matriz. Demolida no mês de agosto de 1930. Era uma igreja junto a um
cemitério dos escravos, benta em 1750. Por volta de 1950,
o ex-prefeito Fioravante Iervolino, ao promover reforma na
praça, acabou encontrando ossadas humanas do antigo cemitério da igreja. Até hoje, não se sabe o paradeiro desses ossos.

No Arquivo do Estado encontra-se o livro de registro
de presença da primeira escola pública de Guarulhos. Livro
de 1870, época quando Guarulhos era freguesia, ou seja,
ainda pertencia ao município de São Paulo. Uma relíquia
histórica para construção da história da educação da cidade.
Um livro para ser visto por historiadores e pedagogos.
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fonte formava uma biquinha de água que era utilizada pelos
moradores da redondeza e pelos visitantes por ocasião das
sessões de cinema do Cine República e dos bailes, na primeira sede do Clube Recreativo (atual Praça Conselheiro Crispiniano). As biquinhas eram muito comuns no Brasil, pois
mesmo os grandes centros urbanos do país não contavam
com sistemas de tratamento e fornecimento de água para
consumo humano.

:: Casa da Família Saraceni

Era um patrimônio histórico tombado pelo Decreto
Municipal nº 21.143 de 2000 e foi demolido na madrugada
do dia cinco de novembro de 2010. Conforme publicação
(iconográfica), do Arquivo Histórico e Secretaria de Cultura do Município, a casa pertenceu ao imigrante italiano
Giuseppe Saraceni. No porão da casa funcionou uma das primeiras fábricas de Guarulhos que produzia perneiras e calçados. A casa e a chácara foram vendidas em 1973 à Olivetti.
Na chácara e no antigo prédio da fábrica Olivetti, hoje está o
Internacional Shopping Guarulhos.

Rua da Biquinha, atual Rua Miguel Romano

:: Footing da Rua Dom Pedro II

:: A Ponte Grande

Do inglês,
ir a pé, um passeio
para
espairecer.
O footing da Rua
Dom Pedro II era
uma combinação
de três atividades dos jovens da
época: fé, passeio
e namoro. Atividade que ganhou
grande relevância
a partir do final da
década de 1930,
com a construção
do Cine Teatro
República e o Clube Recreativo na
atual Praça Conselheiro Crispiniano. Os finais das tardes de sábados e domingos,
após a celebração de missas na Igreja Matriz, o antigo Largo da
Igreja e a Rua Dom Pedro II viravam palco de uma multidão
de moços e moças, cada qual em uma faixa da rua, passeavam e
se olhavam. O Footing acontecia no trecho da Rua Dom Pedro
II, entre o Largo da Matriz, o Cine Teatro República e o Clube
Recreativo. Antes e durante o Footing, aconteciam a sessão de
cinema e o baile no Recreativo.

A cidade de Guarulhos fica situada entre duas barreiras naturais: serras da parte norte, o Rio Tiete e sua várzea
ao sul. Logo os moradores tiveram que buscar alternativas de
acesso ao Bairro da Penha e a São Paulo. A solução foi construir uma ponte muito grande entre Guarulhos e a Penha. O
nome do Bairro surgiu do nome da ponte. Em 1982, após a
retificação (posto em linha reta) do Rio Tietê, o nome, bem
como a ponte foram substituídos. A antiga ponte hoje é chamada Ponte Nordestino.

:: Rua da Biquinha
Ganhou esse nome devido à mina de água que corria
da Rua Dom Pedro II para a atual Rua Miguel Romano. A
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:: As Boiadas e o Matadouro
Contam os mais antigos que, até a década de 1960,
as ruas do centro de Guarulhos
eram frequentemente tomadas
por boiadas e boiadeiros. Locais
como: antigo Corredor de Gopoúva, Av. Emílio Ribas, Estrada
da Cocaia, Av. Monteiro Lobato, Praça Teresa Cristina eram
constantemente ocupados por
bovinos. As boiadas eram conduzidas por boiadeiros que traziam
os animais do sul de Minas e do
Vale do Paraíba para serem abatidos em Guarulhos. O Matadouro
Municipal foi inaugurado no dia
Matadouro Municipal, local onde atualmente está instalado o Tiro de Guerra
13 de maio de 1929; o Frigorífico
e Matadouro Mercantoni, em 1954. No mesmo local do antigo Matadouro Municipal encontra-se o Tiro de Guerra.

Boiada na praça Teresa Cristina em 1930 a caminho do matadouro
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Oratório da sala de rezas e orações da Casa da Candinha

deste povo habituado ainda aos costumes selvagens... Porque
essas danças realizam-se em capelas um pouco afastadas, [da
igreja matriz] onde não tenho a possibilidade de intervir direta e pessoalmente”. Padre Celestino Gomes D’Oliveira Figueiredo (Livro do Tombo nº 1 – Igreja Matriz. Transcrição
em grafia atual).

:: Catolicismo Popular
É um tipo de catolicismo em que o leigo ocupa o papel
central no rito religioso. Foi trazido por portugueses pobres e
começou a penetrar no Brasil a partir da colonização. Além de
portugueses, alguns pequenos proprietários, indígenas, escravos
e ex-escravos e, sobretudo, mestiços praticavam esse estilo de
celebração por meio de ladainhas e festas populares. São atividades que visam soluções práticas dos problemas do cotidiano
ou de reconhecimento frente ao esforço material alcançado.
Em Guarulhos, o catolicismo popular teve no padre
Celestino Gomes D’Oliveira Figueiredo forte opositor. Pautado nos preceitos da romanização, visão defendida pela Igreja
Católica no final do século XIX e princípios do século XX,
práticas litúrgicas do catolicismo oficial foram impostas em
oposição à religiosidade popular, bem como censura às práticas que “dispensam” autoridades eclesiásticas na sua realização. A indignação do Padre Celestino é um dos poucos registros documentais sobre algumas tradições que foram extintas
do catolicismo popular na cidade.

Dia de Santa Cruz (3 de maio). Capela Estrada dos Veigas

:: Dança de São Gonçalo (Foto: Festa de São Gonçalo, Chácara de Aparecido Alves de Freitas, Bairro
Água Azul, 2012)

:: Dança da Santa Cruz
A cruz é o símbolo maior do cristianismo. No início da
colonização, a dança foi um dos artifícios utilizados pelos jesuítas para catequizar os índios. De modo geral, a dança da Santa
Cruz consiste na composição de pares, com formação em círculo, que compreende três partes: Saudação, Roda e Despedida. A
dança visa à consagração da cruz onde Jesus foi imolado.
“Esta dança que fazem algumas capelas da roça, e que
dura toda a noite de Santa Cruz, é também um dos abusos

“É também um costume desordenado deste povo. Essa
dança não se realiza em épocas determinadas do ano. É tal o
fanatismo deste povo que sempre que fazem uma promessa a
cumprem, quer consigam o desejado, quer não. Na primeira
fazem-no para agradar a São Gonçalo e sua suposta intercepção; no segundo caso, dizem eles, para que São Gonçalo não
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roceiro, que nessas vezes
cantam monótona e desafinadamente. Não falta a necessidade da indispensável
pinga (caninha). Também
tenho conseguido com os
vários meios que tenho
empregado, para exterminar esse verdadeiro câncer
social”. Padre Celestino
Gomes D’ Oliveira Figueiredo (Livro do Tombo nº
1 – Igreja Matriz. Transcrição em grafia atual). O padre Celestino foi pároco da igreja
matriz entre os anos 1911 a 1918.

os castigue. Não pude conseguir ainda a extinção deste abuso
e falta de respeito para com esse santo da nossa Santa Igreja”. Padre Celestino Gomes D’ Oliveira Figueiredo (Livro do
Tombo nº 1 – Igreja Matriz. Transcrição em grafia atual).

:: Festa do Divino

Ilustração

:: Congada

De acordo com o memorialista João Ranali, ele presenciou dois eventos do Divino. Um na região central e outro
no Bairro da Capelinha. “Os guarulhenses, principalmente os
da zona rural, mais apegados às tradições religiosas, reúnem-se na casa de um dos festeiros e com o estandarte do divino,
enfeitados de fitas multicoloridas, e tendo à frente tocadores
de violas e tambores percorrem as principais ruas da cidade...
e entoando hinos de louvor ao divino, visitava os lares mais receptivos, pedindo dádivas. Findava as visitas na Igreja Matriz,
que contava com total reprovação do padre Celestino Gomes
D’Oliveira. Tivemos a oportunidade de assistir, pela última
vez, uma festa do divino, na década de 1940, no Bairro da
Capelinha”. Repaginando a História (p.180).

Conforme o Livro do Tombo já mencionado, a congada... “Consiste numa dança de guerreiros do rei do Congo (de
onde tomou o nome) e de d. João II, rei de Portugal. Forma a
dança do seguinte modo: num largo o mais amplo possível, ficam sentados vis a vis, em cada uma das extremidades, o d. João
e o rei do Congo. Os guerreiros formam duas alas, ocupando o
espaço intermédio. Uma vez principiada a dança, vão os emissários de d. João conferenciar com o rei do Congo, e vice-versa,
no desempenho de cujas missões dirigem mutuamente ameaças
guerreiras que são cantadas em verso de pé quebrado, que por
vezes provoca hilaridade, fazendo rir a bandeira despregada.
Terminada essa dança com a prisão do rei do Congo...”. Padre
Celestino Gomes D’Oliveira Figueiredo (Livro do Tombo nº
1 – Igreja Matriz. Transcrição em grafia atual).

:: Cinema e Cines em Guarulhos
A primeira sessão de cinema no Brasil aconteceu no
dia 8 de julho de 1896, em uma sala alugada do Jornal do
Comércio, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. A exibição
de filmes em bairros populares começou no início do século
XX. Os mais antigos registros de produção de filmes datam de
1898. Em São Paulo, os primeiros cinemas são de 1910, com
projetores movidos a energia elétrica.

:: Reza nas Roças
“Há também o costume de, todos os sábados e domingos à tarde e à noite, se reunir, ora aqui ora ali, a população de
alguns bairros próximos, para fazerem as suas rezas. Aí nessas
pobres capelas e humildes ermidas, longe de se ouvirem rezas, somente se escutam as cantigas monótonas deste povo
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cio da década 1940. Durante dois anos, a atividade enfrentou
dificuldades. Em 1942, o espaço do antigo cinema passa a se
chamar Cine Moinho Azul. O prédio era localizado na Avenida Pedro de Souza Lopes.

Em Guarulhos, segundo Lineu Roque Aceiro, a primeira projeção de
um filme aconteceu em
Vila Galvão, em 1918. O
filme foi exibido nas dependências de uma casa
que não existe mais, residência que ficava na antiga
Rua da Colônia (dos operários), esquina com a Rua
13 de Maio, por iniciativa
de Ameleto Ricci. Pouco
tempo depois, Ameleto
Projetor de filmes da empresa
passou a usar a sede da
Cinematographica Triumpho.
“Associação Beneficente
União Operária de Vila Galvão”. Os primeiros cinemas de
Guarulhos totalizam nove: Cine República, Cine Vila Galvão, Cine Moinho Azul, Cine Jade, Cine Santo Antônio,
Cine Padre Bento, Cine São Francisco e Cine Star. Cinemas
que não existem mais.

:: Cine Moinho Azul
Após reforma interna e externa do antigo Cine Vila
Galvão, em 1942 teve seu nome alterado para “Cine Moinho
Azul”. Segundo Lineu Roque Aceiro, no livro Ritos de Passagem (p. 100), “Um habilidoso pintor delineou na sua fachada
um moinho que, pintado de azul na parede branca, dava-lhe
graça e distinção”. O Cine Moinho Azul encerrou suas atividades em 1952.

:: Cine República

:: Cine Santo Antônio

Foi inaugurado no dia 15 de fevereiro de 1922 pela
Empresa Cinematográfica Irmãos Barbosa e Cia. Sua capacidade era para, aproximadamente, 600 lugares. Consta como
segundo proprietário, Antônio Pratici, que foi prefeito de
Guarulhos no biênio 1952 a 1953. Era localizado na atual
Praça Conselheiro Crispiniano (Rua Dom Pedro II, antigo nº
224). No dia cinco de setembro de 1973, aconteceu a última
sessão do Cine Teatro República.

Foi fundado em 1951 por Elza de Luca Doneris e um
cunhado (nome não identificado). Por 14 anos o Bairro Vila
Augusta teve seu cinema, prédio situado na Avenida Guarulhos, 1467, com sessões diárias. Em 1965, suas atividades
foram paralisadas. Dona Elza, em entrevista ao Jornal Folha
Metropolitana, no dia oito de dezembro de 2001, atribuiu o
encerramento das sessões do Cine Santo Antônio à expansão
dos programas de televisão.

:: Cine Vila Galvão
Foi fundado em 1932 por Ameleto Ricci. A sala de
projeção funcionou por vários anos em uma casa da colônia
dos operários, local que pertencia ao Preto Rosendo. O espaço tinha um salão com bom comprimento, dois banheiros,
dezenas de cadeiras e, apenas, um lanterninha. O pioneiro
do cinema em Vila Galvão morreu do mal de Hansen no iní-

:: Cine Jade
Foi inaugurado no dia 5 de agosto de 1954, com a
exibição do filme “Cantando na Chuva”, produzido em 1952.
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Era proprietário do Jade o Sr. Manoel Lopes da Silva. Localizava-se na Av. Eugênia Machado da Silva em Vila Galvão.
Após 22 anos de divertimento, o Cine Jade encerrou suas atividades no mês de abril de 1976.

De acordo com Wallace Pereira, diretor da Associação
Fraternal, Dr. Lauro de Souza Lima, desde a inauguração do
Teatro Padre Bento, 1937, uma vez por semana organizava
uma sessão de filme para os internos do hospital. No início
da década 1970, começaram as primeiras sessões de cinema
abertas à comunidade. Lembra que Aurélio Sacco, egresso do
Hospital Padre Bento, era o responsável por buscar os filmes
em São Paulo, bem como pela exibição, que ocorria duas vezes na semana. Em julho de 1988, pouco antes do falecimento
de Aurélio, foram encerradas as sessões do Cine Padre Bento.
Informações: (Associação Fraternal). Fone: (11) 2414-0151.

:: Cine Star
No início da
década 1970, a “Companhia Avaí Diversões”
implantou o Cine Star,
em imóvel alugado
do proprietário César
Dinamarco Corsi. No
piso superior do cinema ficava o restaurante
Terraço Roma. O Cine
Star funcionou até o final da década de 1980
no mesmo prédio onde
ocorrem nos dias atuais
as sessões da Câmara de
Vereadores. Ao contrário do que pensam algumas pessoas, Antônio Pratici não era
proprietário, pode ter sido gerente por certo período. Pratici
faleceu no dia 6 de abril de 1985.

Espaço da antiga localização do Cine Jade

:: Cine São Francisco

:: Cine Poli Center

Foi fundado por Antônio Augusto Ceppeda por volta
de 1965. Ceppeda foi um dos pioneiros no cinema de Bairro
de São Paulo. O Cine São Francisco de Assis era localizado na
Praça Teresa Cristina, 49, sendo desativado na década de 1980.

As sessões de cinema do Cine Poli tiveram início com
a inauguração do primeiro Shopping de Guarulhos, celebrada
no dia 20 de novembro de 1989. No final da década de 1990
foram paralisadas, certamente, devido à concorrência das salas
de cinema do Internacional Shopping Guarulhos.

:: Cine Padre Bento
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SALAS DE TEATRO

Fábrica transformada em espaços educacionais.

Prefeitura assumiu, em parceria com a Petrobrás, o restauro
e atualmente é a responsável pela programação cultural. É
tombado pela Lei municipal, nº 3.587/90, de sete de março de 1990 e pelo CONDEPHAAT, processo nº 33.189/95
(de 14/6/2011). Localizado à Rua Francisco Foot, 3, Jardim
Tranquilidade. Fone: (11) 2229-5043 (357 lugares).

Atualmente, são seis teatros públicos em Guarulhos,
que disponibilizam 2.474 lugares e 23 salas de cinemas particulares. Os Teatros Adamastor são dois e mais o Centro de
Educação Unificado Ponte Alta. Os três espaços possuem
1.790 lugares.

:: Teatro Padre Bento

:: Auditório Pedro Dias Gonçalves

É o teatro mais antigo da cidade. São 75 anos de história. Foi inaugurado em 1937, como parte da política de
isolamento social dos portadores de hanseníase (lepra), do
hospital Padre Bento. Em estilo arquitetônico art déco, foi
construído com recursos do Governo do Estado. Em 2007, a

Foi o primeiro a ser construído pela Prefeitura. O anfiteatro e a sala de exposições são anexos à Biblioteca Monteiro Lobato, inaugurados em 1968. Contou a professora Nehy da Silva
Martini: “Quando ficamos sabendo da construção do prédio da
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biblioteca, um grupo de jovens que fazia teatro, muito atuante
na cidade, reivindicou e o prefeito Waldomiro Pompêo incluiu o
auditório. É a primeira sala de teatro construída pela Prefeitura”.
É bom registrar que 15 anos mais tarde,em 1983, no Governo
Franco Montoro, a Profa. Nehy, juntamente com o Prof. Domingos, foram eleitos diretamente pelos professores da rede estadual para Delegados de Ensino(hoje Dirigentes de Ensino). Foi
um fato inédito na onda da redemocratização do País, pois, até
então, o cargo era indicação política local. Localização: Rua João
Gonçalves, 439. Centro. Fone: (11) 2087-6900. (130 lugares).

das antigas instalações da tecelagem é assinado pelo arquiteto Ruy
Ohtake e foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 2003. O Teatro Adamastor faz parte do Centro Municipal de Educação que
abriga importante espaço educativo de preservação da memória da
indústria e de centenas de mulheres tecelãs. Entre outras coisas,
encontra-se preservada a chaminé da fábrica. O teatro é uma das
maiores referências culturais do Município. Localização: Av. Monteiro Lobato, 734, Macedo. Fone: (11) 2087-4175. (690 lugares).

:: Teatro Adamastor Pimentas

:: Teatro Nelson Rodrigues
Foi inaugurado
no dia sete de abril de
1981. O teatro, após
desapropriação e restauro realizado pela
Prefeitura, foi instalado na antiga casa sede
da Fazenda Cabuçu
(sedes atuais do teatro
e do museu de Guarulhos, projetadas pelo
arquiteto Ramos de
Azevedo e construídas
entre os anos 1908 e
1910). Imóvel onde
também morou o empresário Francisco Gonzaga de Vasconcelos, um dos donos da
Cerâmica Paulista, fundada em 1911. O nome do teatro foi
dado em homenagem ao escritor e dramaturgo pernambucano, tendo em vista sua marcante presença no Lago da Vila Galvão, por ocasião da filmagem de cenas do filme “Meu Destino
é Pecar” em 1950. Localização: Rua dos Coqueiros, 74, Lago
da Vila Galvão. Fone: (11) 2459-1813. (197 lugares).

Foi inaugurado no dia 23 de março de 2007. Informou
a assessoria de imprensa da Prefeitura “... Numa noite histórica, o
público lotou as dependências de uma das mais importantes obras
de cultura, lazer e entretenimento da Prefeitura para assistir à ópera italiana “Lucia di Lammermoor”, apresentada pela Orquestra
Jovem Municipal de Guarulhos, regida pelo maestro Emiliano Patarra”. O teatro, com 1.330 metros quadrados de área construída,
palco de 200 metros quadrados, está localizado dentro do campus
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Estrada Caminho Velho, 333, Pimentas. Fone: (11) 2486-5223. (750 lugares).

:: Teatro - CEU Guarulhos Ponte Alta

:: Teatro Adamastor Centro

Primeiro teatro da parte leste da cidade

Foi inaugurado no dia 22 de setembro de 2010. Possui
entrada independente, bilheteria, sanitários, estacionamento,
café e camarins adaptados para pessoas com deficiência. É
considerado um dos mais modernos da cidade. É utilizado em
aulas de música e artes cênicas, além de grandes espetáculos.
Localização: Rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta. Fone:
(11) 2436-6813. (350 lugares).

Centro Municipal de Educação Adamastor. Inaugurado no dia 8 de dezembro de 2003

Em 2001, a Prefeitura desapropriou as instalações da
antiga “Fábrica de Casimiras Adamastor”. O projeto de restauro
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CINEMAS E SHOPPING

Casa Poli, mesmo espaço onde se encontra o Poli Shopping

Existem três Shopping Centers em Guarulhos e 22
salas de cinemas: Poli, Internacional e Bonsucesso. A história dos Shopping Centers no Brasil teve início na década de
1960. Os dois primeiros são o Shopping do Méier, 1963,
Rio de Janeiro e o Iguatemi em 1966, na cidade de São Paulo. Muitos pesquisadores afirmam que os Shopping Centers
(Centros Comerciais em inglês) possuem estrutura funcional
comparável às cidades, além de compras, proporcionam lazer
e cultura, por exemplo. Além das 22 salas de cinemas dos três
Shopping Centers de Guarulhos, existe mais uma do Cine
Flórida, Rua Cerqueira César, 135, Centro.

Sendo o primeiro de Guarulhos, foi inaugurado dia
20 de novembro de 1989. A marca “Poli” vem de uma longa
tradição de casas de comércio na cidade: Armazém de Secos
e Molhados, Casa Poli (esquina do lado direito, para quem
se posta de frente da Rua Dom Pedro II com a Rua Felício
Marcondes). O Poli Shopping localiza-se no Calçadão da Rua
Dom Pedro II, 178, Centro. Fone: (11) 2409-6555. (Possui
uma sala de cinema que se encontra desativada).

:: Internacional Shopping Guarulhos

:: Poli Shopping

Foi inaugurado no mês de novembro de 1998. O Internacional ocupa as dependências da antiga Fábrica Olivetti,
empresa de máquinas de escrever. Parte da antiga estrutura da
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fábrica que se mantém na parte interior do shopping constitui
um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade. O
Internacional é o 36° maior Shopping do Brasil, localizado às
margens da Rodovia Presidente Dutra, km 230, Bairro Itapegica. Fone: (11) 2414- 5000. (15 salas de cinema).

:: Shopping Bonsucesso
E o mais novo empreendimento do estilo comercial
“Shopping Centers” em Guarulhos, sendo inaugurado em
2006. É o primeiro da região do município, situado fora do
eixo comercial da parte central. Fica entre os bairros dos Pimentas e Bonsucesso. Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308 - Jardim dos Pimentas. Fone: (11)
2484-9300. (Seis salas de cinema).

Shopping Internacional
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PATRIMÔNIOS DIVERSOS

Banda Lira, 104 anos de fundação

Não existe uma definição para “patrimônios diversos”.
Trata-se de uma estratégia metodológica que visa garantir a
inclusão de patrimônios que são considerados relevantes na
formação histórica, cultural e ambiental da cidade e que não
foi possível incluí-los nos circuitos e roteiros regionalizados.

antiga de Guarulhos acontecia na Rua Dom Pedro II e, nos
dias de hoje, a maioria dos bairros da cidade tem uma feira semanal. Ir à feira para milhares de pessoas é tradição, costume,
diversão, amizade, economia e boa qualidade dos produtos.
Talvez a longevidade das feiras no Brasil, uma tradição que já
tem 463 anos, não está, apenas, nos atrativos econômicos, e
sim na tradição cultural de um povo muito dado à oralidade.

:: Feiras Livres

:: Alambique Casteluche
É um dos pontos
turísticos do Bairro dos
Pimentas com 75 anos de
história. Foi fundado em
1937. A Adega Alambique
Casteluche mantém uma
tradição de fabricar e comercializar mais de trinta
tipos de bebidas, (vinhos,
licores e cachaças dos mais
diversos sabores e estilos).
Segundo os proprietários,
eles têm clientes de vários locais que há mais de 50 anos realizam compras de bebidas no local. Os donos atuais são a
terceira geração. Localização: Av. Recife, 145, Jardim Santo
Afonso (paralelo à Rodovia Ayrton Senna, km 22,5 – sentido
Vale do Paraíba). Fone: (11) 2412-0492.

As feiras constituem um dos eventos mais antigos dos
povos. Era conhecida dos Gregos e Romanos. No Brasil, existe desde o Período Colonial. Em 1549, ocorreu a fundação
de Salvador, no dia primeiro de novembro do mesmo ano.
Tomé de Sousa instituiu a criação de uma feira semanal para
troca de produtos entre portugueses e indígenas. A feira mais
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ro Catumbi. Na oportunidade reuniram-se todos os interessados pelo escotismo, sendo oficialmente fundado o Centro de
Boys Scouts do Brasil.
Em Guarulhos, o primeiro grupo foi o Piratininga,
criado no dia primeiro de novembro de 1958, fundado por
Florentino Parifiani. O pedido de registro do Piratininga,
junto à União dos Escoteiros do Brasil, foi expedido no Rio
de Janeiro no dia 14 de novembro de 1958. Conta Florentino: “Logo em seguida foram formados mais dois grupos:
Escoteiros do Ar no Picanço e o Guarus (fundado por mim
em 21 de junho de 1961, no Grupo Escolar Rotary)”.
No dia 10 de dezembro de 1986, nas dependências da
E.E. Maria Leoni, Waldemir da Silva Conceição e Rinaldo Minharro reativaram o Guarus, porém retiram o “s”, deixando a
palavra no singular em referência à cidade de Guarulhos. O
Guaru funciona até hoje e sua direção é constituída por: Chefe
Vicente Vasconcellos (presidente), Waldemir da Silva (presidente da comissão executiva) e Fernando Minharro (Tropa
Sênior). O Chefe Florentino Parifiani continua atuando junto
ao Grupo Escoteiro Guaru, sendo o escotista mais antigo de
Guarulhos. Atualmente existem cinco grupos escoteiros na cidade: Brigadeiro Nilton Braga (Base Aérea de Cumbica), Guaru (Parque Fracalanza), Roama (Vila Galvão), Pitiguari (Jardim
Santa Mena) e Escoteiros da UCEG (Cocaia).

:: Escola Estadual Conselheiro Crispiniano

Foi criado no dia 22 de dezembro de 1948 como Ginásio Estadual. O curso noturno foi implantado, provisoriamente, em 10 de agosto de 1951, no prédio do Grupo Escolar Capistrano de Abreu. O “Conselheiro” é um símbolo da
cidade. São três os significados que lhe deram notoriedade:
ser a primeira escola pública a ter os antigos cursos, ginasial e
colegial, a qualidade do ensino e o estilo arquitetônico do seu
prédio. Nas décadas de 1980 e 90, as vagas eram disputadas
em um vestibulinho. Várias gerações da elite guarulhense estudaram no “Conselheiro”.
O prédio atual, com painéis do pintor concretista Mário Gruber, foi projetado pelo renomado arquiteto modernista Vilanova Artigas e inaugurado no dia 10 de agosto de
1962. Além de Artigas, contribuiu na elaboração do projeto
o calculista Carlos Cascaldi. É tombado pelo Decreto Municipal nº 21.143 de 26 de dezembro de 2000 e, também, pelo
Condephaat, resolução do dia 16 de janeiro de 2012. Localizado à Rua Arminda de Lima, esquina com a Rua Marret,
nº 75, Vila Progresso, de propriedade do Governo Estadual.
Fone: (11) 2409-0800.

:: Grupos Escoteiros
Grupos escoteiros no desfile de 7 de setembro de 2011

:: Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Primeiro grupo escoteiro de Guarulhos

No dia 14 de junho de 2010, foram comemorados
100 anos de fundação do movimento escoteiro no Brasil. O
movimento começou no Rio de Janeiro em uma casa no Bair53

A gruta faz parte, atualmente, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com moradores do bairro, pode
ter sido construída na década de 1950 ou 1960. Contam que
nessa época pertencia à Paróquia São Geraldo. A gruta é uma
reconstituição para relembrar a aparição de Nossa Senhora
de Lourdes, fato ocorrido em 1846, na França. Fazia parte
da gruta uma pia batismal, que foi desativada por motivos de
infiltração de água. Localização: Avenida Vênus, 150 – Vila
Saiago – Itapegica. Fone da paróquia: (11) 2421-3277.

criado por meio da lei 732, de 3 janeiro de 1961. Destinado
a propiciar ensinamento e propagação da música de todos os
gêneros, com cursos gratuitos e formação de uma orquestra
sinfônica e de um coral. Localização: Av. Tiradentes, 2.521,
1º andar – Vila São Jorge. Fone: (11) 2074-7440.

:: Primeira Faculdade

:: Galeria da Rua João Gonçalves

Faculdade de Direito da Vila Rosália. No dia 16 de
agosto de 1965, foi fundada por Adolfo de Vasconcelos Noronha, Antônio Darci Panocchia, Theódulo Dias Júnior e Alcides Cardoso Filho a Sociedade Guarulhense de Educação
(SAGE). Em 31 de março de 1968, foi implantado o Curso
de Direito, na Ponte Grande, em prédio alugado da Irmandade de Santa Catarina. Atual FIG-UNIMESP. Localização:
Av. São Luís, 315, Vila Rosália.

É um corredor térreo em meio a vários pontos comerciais, muito usado pelas pessoas para acessar as Ruas João Gonçalves e Luís Faccini. A travessia encerra-se às 19 horas, quando
os comércios são fechados. Contou-nos Basílio Alfaiate: “A
Galeria foi aberta pelo jornalista e ex-vereador Sílvio Rolim de
Moura, em 1968. Sílvio foi dono do jornal Correio do Povo.
A redação bem como a tipografia ficavam na Galeria. Recorda
Fábio Mantovani: “Antigamente tinha um ponto de ônibus na
Rua João Gonçalves, perto da Galeria, eu e meu pai passamos
muitas vezes pela Galeria indo para a Rua Luís Faccini”.

:: Sistema de Abastecimento de Água em Guarulhos:
70 Anos de História

:: Conservatório Municipal de Música

O sistema de abastecimento de água, que atende as
nossas residências, comércios, indústrias, escolas, enfim, à
cidade, tem 70 anos de história. A Represa Ururuquara foi
a primeira da estruturação do sistema de abastecimento de
Guarulhos e especialmente do Hospital Pe. Bento. A Represa
do Cabuçu, construída em 1908 foi à primeira, porém, suas
águas serviam, única e exclusivamente, à cidade de São Paulo.
A estruturação do sistema Ururuquara: represa, adutora, reservatório, tratamento e distribuição de água, em 1942,

Sede antiga do conservatório, Praça dos Estudantes

Em 2011, completaram-se 50 anos de prática pedagógica na área musical. Os mais conhecidos instrumentistas
e cantores da cidade foram formados no conservatório. Foi
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proporcionou o abastecimento do hospital Pe. Bento e, a
partir de 1945, do Centro Histórico e Expandido. A Represa
Ururuquara fica localizada na Serra do Bananal, Estrada dos
Veigas, Bairro Taboão (ver revista nº 5). Em 1943, na esquina da Avenida Emilio Ribas com a Rua Cônego Valadão, no
mesmo local onde se encontra o reservatório semi-enterrado
(construído pela SABESP), foi edificado o primeiro reservatório da cidade com capacidade estimada em 1,5 milhões de
litros, alimentado pelo sistema Ururuquara.
No dia 30 de junho de 1967, foi criado o Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos, simbolizado
na antiga caixa d’água do Gopoúva, que era cilíndrica e tinha
15 metros de altura. De concreto, a construção foi concluída
em 1965, na gestão do Prefeito Mário Antonelli. Em 2008, a
fachada do SAAE, obra da artista plástica Tomie Ohtake, foi
revitalizada e recebeu novo reservatório vertical (caixa d’água).
Visitar o SAAE do Gopoúva pode ser uma ótima atividade
socioambiental. Localização: Av. Emílio Ribas, 1273. Central
telefônica: 0800-101042.

tivos a investigação da verdade, o exame da moral e a prática
das virtudes.
Em Guarulhos, estão presentes as três potências regulares do Estado de São Paulo. Representando a Grande Loja
Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP), as lojas Acácia
de Guarulhos, Akhenaton, Estrela de Cumbica, Gonçalves
Ledo, Extrema Razão, Jaime Janeiro Rodrigues, Luiz Gonzaga do Nascimento, Mahatma Gandhi, Makabah e Tales de
Mileto. Filiadas ao Grande Oriente de São Paulo (GOSP/
GOB), se fazem presentes as lojas Antares, Cavaleiros da Luz,
Cavaleiros de Bonsucesso, Cavaleiros em Ascensão, Crescer
e Evoluir, Fraternidade Acadêmica, Luz do Universo e Oito
de Dezembro. Representando o Grande Oriente Paulista
(GOP), as lojas Conselheiro Crispiniano e Segredo Eterno.

:: Capoeira - Academias e Grupos

A capoeira em Guarulhos, de que se têm registros históricos, começou e se fortaleceu por iniciativa de três mestres:
Leopoldina, Mirão e Lobo. Constatamos que o início foi em
1971. Foi nesse ano que Mestre Leopoldina, auxiliado por
Mestre Paulo (Limão), fundou no Sindicato da Construção
Civil a Academia Bantus de Angola. Em 1973, Mestre Leopoldina, acompanhado do seu aluno (discípulo), Dorival
Guimarães, se mudou para o Rio de Janeiro. Após a formatura na Cidade Maravilhosa, Dorival, nascido em 23 de março
de 1952 na cidade de Tupã-SP, retorna a Guarulhos e reabre
a Academia Bantus de Angola.
Na década de 1970, ano incerto, Mestre Mirão (Emílio da Conceição Nascimento, baiano da cidade de Cruz das
Almas), abriu no Jardim Paraventi a Academia Rosa Baiana.
Anos depois, foi sediada nas Ruas Presidente Prudente e Dom
Pedro II e, por fim, na galeria, entre as Ruas João Gonçalves
e Luís Faccini. Mestre Mirão faleceu no dia oito de fevereiro
de 2001. Na década de 1980, Mestre Lobo trouxe para Guarulhos sua experiência capoeirista.

Antiga caixa d’água do Gopoúva, Av. Emílio Ribas

:: Maçonaria em Guarulhos
A Maçonaria se
encontra no Brasil desde 1797, quando a primeira loja foi fundada
em Salvador (BA), mas
em Guarulhos a loja
mais antiga, Conselheiro Crispiniano, foi
fundada no dia sete de
setembro de 1967. De
acordo com os seguidores, a Maçonaria é
uma instituição essencialmente filosófica,
filantrópica, educativa
Loja Maçônica Conselheiro Crispiniano
e progressista, que se
pauta nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade e
tem como lemas ciência, justiça e trabalho, sendo seus obje-

:: Paço Municipal Bom Clima e Parque J.B. Maciel
A sede da Prefeitura, antes de instalar-se no Bom Clima, era sediada no prédio da Praça Getúlio Vargas. No mar-
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co de inauguração da Prefeitura (1976), no imóvel da antiga
sede da fazenda Bom Clima, encontram-se os seguintes dizeres. “Este é o novo Centro Administrativo de Guarulhos, que
erigimos em homenagem à grandeza deste povo que trabalha
para glória da nação, honrando a memória dos ancestrais bandeirantes. Prefeito Waldomiro Pompêo. Guarulhos, cinco de
Setembro de 1976”. Na parte da frente do casarão do Paço se
encontra o Parque Bom Clima J.B. Maciel, inaugurado no dia
12 de outubro de 2005. J.B. Maciel era repórter fotográfico
e morador de Guarulhos (faleceu no mês de junho de 2005).

:: Feiras de Artesanato e Artes Visuais

São três feiras. A Feira Permanente de Artes e Artesanatos é a mais antiga. Existe desde 1989 e acontece na sexta,
sábado e domingo, no Calçadão da Rua Felício Marcondes.
Feira Itinerante de Artes e Artesanato, com Intervenções Culturais e a Intervenções de Artes Visuais, no último domingo
de cada mês, no piso superior do Centro Permanente de Exposições de Arte Prof. José Ismael (Praça Cícero de Miranda,
s/nº). Informações: Fone: (11) 2451- 5184 – Seção de Artes
Visuais e Artesanatos.

:: Moto Clubes

:: Escola Pública de Trânsito e o Parque Fracalanza
Instalada no
Parque Municipal Júlio Fracalanza (antiga
fábrica metalúrgica),
a Escola Pública de
Trânsito (EPT) tem
21 anos de funcionamento. Foi criada no
dia dez de outubro
de 1991, por meio do
projeto da lei 328/91,
com o nome “Cidade
Mirim para Educação
de Crianças no Trânsito”. No dia 28 de maio
de 1994, foi acrescido
o nome Ayrton Senna da Silva, piloto de Fórmula 1 que faleceu no dia 1º de maio de 1994.
Conforme o decreto 26.869, de 24 de setembro de
2009, passou a denominar-se “Escola Pública de Trânsito”,
mantendo o nome do patrono. A programação, desenvolvida
para as crianças, inclui temas como mobilidade urbana, segurança no trânsito, acessibilidade, qualidade de vida, meio ambiente urbano e sustentabilidade ambiental. Informações: Parque Municipal Júlio Fracalanza (Rua Joaquim Miranda, 471
– Vila Augusta). Fone: (11) 2425-1743.

Irmãos do Asfalto em evento da Prefeitura em 2012

De modo geral, a cultura “Moto Clube” é reunir amigos para fazer passeios, viajando de motocicletas. No Brasil, a
primeira associação foi fundada em Campos (RJ) 24 de julho
de 1932. O NAJA é o moto clube mais antigo de Guarulhos. As iniciais que formam a palavra Naja significam “Nossa
Amizade Jamais Acabará”. Foi fundado no dia 15 de julho de
1985 e está entre os 10 mais antigos do Estado de São Paulo.
Por ser o mais antigo de Guarulhos, há mais de 15 anos encerra o desfile de Sete de Setembro. Em nossa cidade, os Mc’s
mais antigos são: NAJA, Falcões, BR-116, Radikal, Iron Motorcycle, Ralados do Asfalto, A Estrada é Nossa, Alfa Ômega,
Almas Penadas do Asfalto, Carrascos, Cavalos de Aço, Feras
da Noite, Pré-históricos, Guerreiros da Sombra e Irmãos do
Asfalto.
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ças e documentos. A Casa dos Cordéis dispõe de um pequeno
museu aberto para visitação com variado acervo. Também são
realizados eventos como folia de reis, cavalo marinho, desafios
de cantadores repentistas, peças de teatro, debates e danças regionais, além da Semana Castro Alves de Literatura, Procissão
do Fogaréu e Romaria a Bonsucesso. Localização: Av. Torres
Tibagy, 90, Bairro Gopoúva. Fone: (11) 2229-0580.

:: Mostra de Carros Antigos

Todo terceiro domingo do mês, a partir das nove horas, acontece no Lago da Vila Galvão uma mostra de carros
antigos. O evento é organizado pela Associação “Trancas Old
Cars Club de Guarulhos. A entidade representa um “Clube” de
automóveis antigos, que tem por finalidade reunir proprietários
e admiradores de veículos antigos da cidade de Guarulhos. Os
encontros são realizados há 10 anos no Lago da Vila Galvão e
a Associação possui 15 anos. Contato: trancasclub@gmail.com

:: Animais Silvestres – mais de 500 Espécies

:: Encenação da Paixão de Cristo
Há sete anos,
durante a Semana Santa, é encenada a “Paixão
de Cristo” em Guarulhos. Segundo os organizadores, é o maior espetáculo de teatro a céu
aberto do Município.
O espetáculo, realizado em 2005, contou
com a participação de
aproximadamente 500
pessoas entre figurantes, atores, músicos e
apoio técnico, além de
900 figurinos. Desde
Crucificação de Cristo, por Simon Vouet
o início, as encenações
foram realizadas no Parque JB Maciel, Av. Tiradentes, s/nº,
Bairro Bom Clima. A sétima edição foi realizada no Estádio
Arnaldo José Celeste, Bairro Ponte Grande. Informações: Secretaria de Cultura. Fone. (11) 2087-4160.

Sapinho da espécie Pingo de Ouro. Exemplar raro encontrado no Sítio Arqueológico Garimpo de Ouro do Ribeirão das Lavras. Indicado como símbolo do Geoparque

A identificação do número de espécies de animais silvestres que vivem em Guarulhos vem crescendo. O primeiro
levantamento, publicado em 2007, registrava 274. Em 2011,
esse número aumentou para 559 espécies. O número vem crescendo à medida que os estudos realizados pela Secretaria de
Meio Ambiente do Município, em parceria com várias instituições, vão deslanchando. Existe um grupo de trabalho que
faz a gestão das informações sobre fauna silvestre, com a finalidade de ampliar e divulgar o conhecimento da fauna local e
proteger nossa biodiversidade. Informações: Secretaria de Meio
Ambiente – Prefeitura de Guarulhos. Fone: (11) 2475-9854.

:: Casa dos Cordéis
O “Instituto Cultural Casa dos Cordéis” foi criado no
ano de 2007 pelo poeta folclorista e cantador Bosco Maciel.
Visa valorizar a cultura nordestina e brasileira e, para isso, periodicamente, são montados grupos de estudo para coletar pe-

:: Resquícios Rurais em Meio Urbano
Muitas vezes, quando andamos pelos bairros de Guarulhos, encontramos pelas ruas e avenidas vacas, cavalos, charretes,
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cavaleiros e amazonas.
Acredita-se que haja
por volta de 200 criadores de cavalos nos bairros de Guarulhos. Além
dos equinos, muitos
núcleos familiares sobrevivem da criação de
gado, porcos e galinhas
no fundo das casas e terrenos baldios.
Em vários bairros (afastados da região
central), todo final de
semana são organizadas
cavalgadas, que reúnem
mais de 100 cavaleiros e vaqueiros. No dia 15 de abril de 2012,
por exemplo, na Estrada dos Veigas aconteceu uma missa de
bênção a cavaleiros, vaqueiros e motociclistas. Os criadores de
cavalos e frequentadores das atividades se organizam em torno de
eventos promovidos por donos de ranchos. São nessas ocasiões
que o imaginário do homem sertanejo guarulhense se manifesta
com seus trajes, música sertaneja, ladainhas, festas de São Gonçalo, procissões, comidas e bebidas típicas. Resquícios de um mundo rural que resiste às tentativas da globalização cultural.

:: Rua do Samba

Cartaz/convite de inauguração da Rua do Samba, em 2010

Idealizada pela Liga Independente das Escolas de
Samba e Blocos Carnavalescos de Guarulhos (LIESG), com o
apoio da Secretaria de Cultura de Guarulhos, a Rua do Samba
vem, a cada mês, se firmando como uma importante atividade
cultural da cidade em prol da preservação e difusão do samba.
A Rua do Samba promove a cada mês um encontro de todos
aqueles que apreciam uma boa música de raiz, tocada e cantada por quem entende do assunto e por quem tem história.
Informações: Secretaria de Cultura: Fone (11) 2087-4160.

:: Terminal Rodoviário Turístico de Guarulhos

:: Samba do Sino

Foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 2010, também conhecido por Rodoviária de Guarulhos. Está situado
nas proximidades das rodovias Dutra, Ayrton Senna e com
fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Cumbica. O Terminal tem 11 mil metros quadrados de área construída, 15
plataformas para embarque e outras cinco para desembarque,
espaço comercial, bicicletário, posto policial, guarda-volumes,
estacionamento, ponto de táxi, área verde e acesso a banheiros
adaptados para pessoas com deficiência, além de servir como
terminal urbano. Fone: (11) 2403-4968

Foi fundado no dia 15 de dezembro de 2009 no Bairro Jardim Tranquilidade. O Movimento Cultural Samba do
Sino tem por objetivo criar um centro de preservação histórica do Jardim Tranquilidade e bairros adjacentes.
Para os fundadores, a preservação da memória fortalece a identidade cultural do povo, levando ao exercício da
cidadania. Samba do Sino é um conjunto musical que procura executar músicas de compositores nacionais consagrados e,
em especial, o Samba de Raiz. Os amantes do Samba de Raiz
podem conhecer o conjunto de sambistas, comparecendo em
a uma de suas apresentações semanais. Foto e informações.
www.sambadosino.blogspot.com.

:: Mostra da Educação
De 18 a 30 de novembro de 2011 foi realizada a Segunda Mostra da Educação, pela Secretaria Municipal da
Educação, Prefeitura de Guarulhos, tendo como tema: “Re58

parceria com a Associação Nacional de Livrarias (ANL). Em
2010, o primeiro Salão do Livro foi sediado no Parque Transguarulhense, Parque Continental. O segundo e o terceiro, no
Parque CECAP. As atividades são realizadas em uma tenda
climatizada de cinco mil m2, onde são expostos cerca de 80
mil títulos literários dos principais autores brasileiros. A entrada é gratuita e o público pode participar de várias palestras,
shows, debates, oficinas, mostras de cinema, apresentações
teatrais e sessões de autógrafos. Informações na Secretaria de
Educação. Fone. (11) 2475-7300.

velando saberes, socializando práticas na construção da qualidade social da Educação”. A Mostra faz parte da política de
formação permanente dos educadores, a partir do Quadro de
Saberes Necessários (QSN). Foram mais de 400 atividades,
expressando a variedade dos fazeres pedagógicos no interior
das escolas municipais, incluindo a EJA e o Programa de Alfabetização MOVA-Guarulhos. Foram conferências, mesas-redondas, conversando sobre, cinema, exibição de vídeos,
espetáculos, exposições, roteiro histórico, entre outros.
Mostrar o desempenho e a dedicação dos educadores e
estudantes das escolas da Prefeitura é uma tradição. Antes do
Projeto “Mostra da Educação”, outras ações foram realizadas
com a mesma finalidade. Entre elas, mencionamos a “Semana
de Educação de Guarulhos”, realizada por oito anos seguidos.
Informações na Secretaria de Educação. Fone. (11) 2475-7300.

:: Museu do Chocolate
O antigo prédio da Praça Getúlio Vargas, que inicialmente abrigou a Prefeitura de Guarulhos (1958-1976) e
a Câmara de Vereadores (1976-2006), está sendo restaurado
para receber o Museu Escola do Chocolate até o fim de 2012.
De acordo com o Jornal Folha Metropolitana, de 14 de fevereiro de 2012, a empresa Puratos Brasil assinou, em 15 de
dezembro de 2011, um termo de parceria e cooperação para
administrar o museu por cinco anos. Informações: Secretaria
de Cultura - Fone. (11) 2087-4160.

:: Salão do Livro
O Salão do Livro de Guarulhos em 2012 aconteceu
entre os dias 4 e 13 de maio. O Salão é um evento realizado
pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos em
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HISTÓRICO DO FUTEBOL

Uma representação do calcio fiorentino (futebol, na Itália) durante o século XVII

Segundo a Revista Placar de 1998, todas as grandes civilizações antigas registram jogos de futebol nos seus primórdios.
A primeira vez que se praticou algo parecido com o futebol foi
no Japão, há 4500 anos antes de Cristo. Era chamado de Kemari, embora existam registros de variantes de atividades que
se assemelham ao futebol moderno nos séculos III e II a. C. O
futebol moderno começou a se organizar em 26 de outubro de
1863, momento em que os chamados clubes-escolas na Inglaterra se reuniram para criar e uniformizar as regras do esporte.
No Brasil, o futebol nasceu no bairro paulistano do
Brás. A primeira partida foi realizada em 15 de abril de 1895,
entre funcionários de empresas inglesas que atuavam em São
Paulo, com uma bola trazida da Inglaterra por Charles Miller.
O registro mais antigo indica que o esporte mais popular do
mundo começou a se organizar em Guarulhos em 1921. Nesse
ano foram criados, respectivamente, o União Tietê Futebol
Clube e o União Vila Augusta. Dos quatro times, apenas, Macedo (desde 1928) e Flamengo continuam atuando. A liga de
futebol de Guarulhos foi fundada por Oswaldo Celeste no dia
13 de agosto de 1957. Fonte: Federação Paulista de Futebol.

Em 1959, o União Tietê foi campeão paulista dos Clubes
Amadores de São Paulo, em 1960 e 61 foi o vice. O campo do
“União Tietê Futebol Clube” ficava entre o atual Estádio Municipal Arnaldo José Celeste e a sede do Clube Tietê, espaço
ocupado nos dias de hoje pelas escolas da Prefeitura e do Estado. Informações: Clube Tietê. Rua Domingos Fanganiello,
29, Bairro Ponte Grande. Fone: (11) 2425-0805.

:: União Tietê Futebol Clube

:: Esporte Clube Paulista

É o primeiro time de futebol da cidade. Foi fundado
no dia 15 de outubro de 1921. Mesmo tendo deixado de participar dos campeonatos da cidade em 1968, ainda é o clube
que detém o maior número de títulos do futebol guarulhense.
Segundo Osvaldo Celeste Filho, ex-diretor do Clube Tietê,
entre 1950 e 1970, três times, chamados de “Trio de Ferro”,
União Tietê, União Vila Augusta e Macedo eram os mais fortes do Município. Dos três, o maior destaque coube ao Tietê.

Foi fundado no dia 24 de junho de 1926. O campo
ficava onde se encontra a atual Praça Getúlio Vargas, denominada na época de Estádio Cerqueira César (terreno cedido).
Seu primeiro presidente foi o senhor José Teófilo de Assis.
Em 1949, conquistou o direito de disputar a 3ª divisão de
profissionais. Foi impedido, pois não dispunha de um estádio
nos moldes exigidos pela Federação Paulista de Futebol. A
maior revelação do Paulista foi Jaú, zagueiro negro que jo-

União Tietê Futebol Clube – Em pé, da dir. para a esq.: Oswaldo Celeste,
Santo, Dinho, Henrique, Wilson, Álvaro, Tiguês, Tinho, Baiano e Baianinho.
Agachados: Nenê, Ditinho, Chiquinho, Máximo, demais não identificados.
Década de 60
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gou no Corinthians, Vasco da Gama e Seleção Brasileira. Em
1954, diante de forte crise financeira, a direção do Paulista se
alia à Sociedade Esportiva e Recreativa Anhembi (com sede
na Rua Dom Pedro II). Os responsáveis pela fusão venderam
um imóvel do Paulista na Rua Luís Gama. Com o dinheiro
arrecadado, compraram um terreno na Rua Felício Marcondes, onde construíram o Guarulhão.

e às 11h, o time principal entra em campo. Localização: Rua
Claudino Barbosa, 145, Macedo. Fone: (11) 2229-6446.

:: Associação Atlética Flamengo

A saga do “Flamenguinho” de Guarulhos tem como
marco inicial a paixão e intuição de uma Mulher, Dona Guiomar Pereira Xavier, carioca que residia no Jardim Tranquilidade nos idos de 1950 e apaixonada pelo Clube de Regatas
Flamengo, do Rio de Janeiro, reuniu garotos do bairro e começou a montar o “Flamenguinho da Tranquilidade”. No dia
primeiro de junho de 1954, o sonho de Guiomar se tornou
realidade. Juntamente com o esposo, Sr. Xavier, os parceiros
do projeto, Ézio Gonzaga de Paula, Antônio Rodrigues (Pé de
Bode) e José Luiz de Oliveira fundaram a “Associação Atlética
Flamengo”. Entre 1969 e 1975, foi o único campeão da Liga
Guarulhense de Futebol.
Em 1978, buscando o profissionalismo, fundiu-se
com o Esporte Clube Golfinho. Em 1980, por meio do Decreto Estadual 7375, obteve a permissão de uso do Estádio
Antônio Soares de Oliveira (chamado “Ninho do Corvo”).
O maior objetivo do clube é subir para a série A1 do futebol paulista. Localização: Estádio Antônio Soares de Oliveira,
Rua Bezerra de Menezes, 250, Jardim Tranquilidade.

Esporte Clube Paulista, em 1945

:: Associação Atlética Macedo

Time do Macedo, considerado o melhor time da década de 1980

Foi fundado no dia primeiro de maio de 1928. Com
84 anos de história, é o clube de futebol mais antigo da cidade em funcionamento. Fundado basicamente por italianos, o
símbolo do clube nas cores verde, branco e vermelho inspira-se
nas cores da bandeira nacional da Itália, chamada de tricolor.
Entre os fundadores se encontram: Antônio Avenna, José Damiani, Francisco de Almeida, Manoel de Almeida, Salvador
Bufani, Matheus Francisconi e Antônio Delafina, entre outros.
Entre as principais conquistas, destacam-se os títulos
do campeonato Amador de Guarulhos nos anos de 1955,
1958, 1962, 1965 e 1977. Participou do Campeonato Paulista da Terceira Divisão de Profissionais nos anos de 1978,
1979 e 1980. Torneio “Desafio ao Galo”, 1988 e 1989. Atualmente passa por um processo de modernização administrativa e patrimonial. Sexta-feira, das 19 às 21 horas, acontece o
jogo dos veteranos; no domingo, às nove horas, joga o máster,

:: Rachão das Sete

Outra forma de organização do futebol são os rachões
que acontecem em campos de futebol ou em terrenos baldios.
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O mais antigo da cidade de que se tem registro historiográfico
é o Rachão das Sete, do Parque CECAP. Também, conhecido
por Rachão do Nelsão. Todos os domingos, há 35 anos, às 7
horas pontualmente, são montados os times e começa o “Rachão”. “O primeiro jogo foi disputado no dia sete de julho de
1977 entre o combinado de moradores dos condomínios Rio
Grande do Sul e Paraná, sendo vencido pelos condôminos
‘sul-rio-grandenses’, pelo placar de dois a um”. Livro: CECAP Guarulhos. História, Identidade e Memórias. (p.80).

Wilson David dos Santos, Gerson de Andrade, Katsuhico
Nakaya e Anísio Souza Silva representaram o atletismo brasileiro nas Olimpíadas.
Contando com o trabalho de formação de atletas bem
estruturado, a cidade investiu e trouxe para cá atletas como:
João Carlos de Oliveira (João do Pulo), Zequinha Barbosa,
Conceição Geremias e Carlos Domingos Massoni, o Mosquito, no basquetebol. Informações: PRÓ-ATLETA – Associação de Pais e Mães de Atletas. Contato 9.7466-0637.

:: Esporte Amador
Da saga (1970-1980) residem e trabalham na cidade
muitos ex-atletas, que deixaram suas marcas nas competições
regionais, nacionais e internacionais. Representado Guarulhos nas modalidades de basquetebol, voleibol, handebol, tênis de mesa e principalmente atletismo.
Na época, os estádios da cidade (Fioravante Iervolino, Arnaldo José Celeste e Cícero Miranda) eram bem equipados. Tinham técnicos especializados, os atletas recebiam
uniformes para treinar e competir, vale transporte, reforço
alimentar e remuneração por meio do programa “Adote um
Atleta. A cidade era campeã nos Jogos Regionais e Abertos. No atletismo chegou a ser campeã do Troféu Brasil.

Atletismo de Guarulhos, campeã dos Jogos Abertos do Interior em 1978

Antigo Estádio Fioravante Iervolino
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PRESENÇA DOS POVOS

Cantina Gianni, visita do Governador Adhemar de Barros

A temática diz respeito às diferentes formas de organização e aos variados modos de disseminação das culturas e tradições dos povos e grupos étnicos que se estabeleceram em Guarulhos a partir do século XIX. É um Patrimônio Étnico e Cultural
que ilustra a afirmação da diversidade como traço da identidade
da cidade. Identidade, também, construída por estes povos.

filho de Vicenzo Speranza e Felisbina Maria do Espírito Santo, sendo os “Conceição” miscigenação de indígenas, negros
e brancos, de onde vem a ascendência da mãe do Sr. José
Esperança da Conceição.

:: Clube dos Alemães

:: Circolo Italiano Di Guarulhos

José Esperança da Conceição, tio Juca

Em 2002, chegaram a fundar a Associação Circolo Italiano
Di Guarulhos – Domus Italica, entidade
que se encontra desativada. Segundo registro
documental, os primeiros italianos chegaram a Guarulhos no
distante ano de 1870.
Foi nesse ano que na
Rua Dom Pedro II
(nome atual) nasceu o
ítalo-brasileiro José Esperança da Conceição,

Foi fundado no dia 5 de junho de 1952. Com poucas
palavras, a placa de inauguração resume a história do conhecido Tibagy Club: “Homenagem à diretoria que lançou a pedra
fundamental da sede própria em 19 de maio de 1963. Inaugurado em 15 de maio de 1966. Presidente: Walter Kloth”.
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A maior concentração de imigrantes europeus de origem
alemã se encontra no Bairro Torres Tibagy e no Picanço. O
clube visa reunir os membros da colônia para manter os laços
de amizade, bem como as tradições dos alemães na cidade.
Informações: Rua Waldomiro, 64, Loteamento Jardim Aida,
Bairro Torres Tibagy.

sas radicadas em Guarulhos e organizadas em 11 Associações
de Colônias de bairros (1970). Ligadas pelo passado, costumes, traços físicos, no dia-a-dia permaneciam distantes do
convívio por falta de um local comum e agradável. Por isso,
fundaram a UCEG. Associações de colônias em atividades em
Guarulhos: Cultural e Esportivo Parque São Luís; Okinawa
de Guarulhos; Nipo-Brasileiro de Guarulhos – Niponjin-Kai;
Brasil SGI; Fukushima Kenjin-Kai e A.C.E. Vila Galvão.
Informações: UCEG, Rua Maria Zintl, 232, Bairro Cocaia.
Fone: (11) 2405- 8072.

:: O Cemitério Islâmico e os Povos do Oriente Médio

:: Coordenadoria da Igualdade Racial

É o primeiro cemitério islâmico do Brasil. Foi inaugurado no dia 13 de setembro de 1965 com o sepultamento de
Aicha Moham Vazzani. Em seus 47 anos já foram sepultados
1800 muçulmanos. Além do cemitério, existem em Guarulhos
a Liga Cultural Árabe Brasileira e a Sociedade Islâmica Brasileira (SIBRA) que, em parceria com a União Nacional das
Entidades Islâmicas, realizam o projeto “Amigos do Islã”. A
sede da SIBRA fica no Jardim Santa Clara, junto à mesquita,
templo religioso do Islã. Atualmente residem em Guarulhos
aproximadamente 400 famílias muçulmanas. O Cemitério
Islâmico de Guarulhos é o único do Estado de São Paulo. Informações: Av. Dr. Timóteo Penteado, 1509, Bairro Picanço.

Foi criada em 2009 pela Lei 6.508. É um órgão de formulação, proposição, articulação e execução de políticas públicas que protejam os direitos dos negros, indígenas e outros
grupos discriminados. O trabalho é realizado a partir de três
eixos: enfrentamento do racismo, desconstrução de estereótipos e preconceitos; valorização das culturas negras e indígenas
e preparação para o mercado de trabalho e geração de renda.
Informações: Coordenadoria - fone: (11) 2409 – 6843.

:: Clubes dos Japoneses e Associações de Colônias

:: Museu Cigano Itinerante

A União Cultural e Esportiva Guarulhense (UCEG)
foi fundada no dia primeiro de setembro de 1972. Um grupo
de cerca de 20 japoneses decidiu construir um clube para propiciar lazer, cultura e união a cerca de 1.200 famílias japone-

A Associação Cultural Ananke tem causado muita repercussão com a proposta de levar o museu até as pessoas, e
não as pessoas aos museus. As exposições do Museu Cigano
Brasil Itinerante é mais uma das atividades da entidade, que
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vem desenvolvendo um projeto de inclusão social do povo cigano. As exposições do acervo, de mais de 80 peças, acontecem
em diferentes lugares. Para tanto, é necessário um contato com
a Ananke. Informações: www.associacaoculturalananke.com.br

No centro, são promovidos saraus, exposições, palestras, exibições de documentários, feiras de artesanato, debates e oficinas. Localização: Centro de Educação Ambiental City Las
Vegas, Rua Reinaldo César de Oliveira, s/nº, Jardim City.
Fone: (11) 2086-3082.

:: Centro de Referências Indígenas

:: Conselho da Comunidade Nordestina
No dia 23 de
outubro de 2011, tomaram posse os conselheiros do Conselho
Municipal de Participação Nordestina da
Cidade de Guarulhos.
Criado por meio da
Lei municipal 6.928,
de seis de outubro de
2001, que também
institui o Polo Cultural Nordestino da
Cidade de Guarulhos,
com objetivo de fazer
Recorte do Jornal O Repórter de Guarulhos, intercâmbio e convêdestaque para a I Semana Nordestina, em 1979 nios com os Estados
do Nordeste, visando a realização de trocas de experiências no
âmbito cultural e administrativo. Informações: Secretaria de
Cultura. Fone: (11) 2087-4160.

Foi inaugurado no dia 10 de agosto de 2011. De acordo com a Fundação Nacional do Índio (Funai), aproximadamente 305 indígenas de várias etnias vivem em Guarulhos.
Para a Prefeitura de Guarulhos, o objetivo do centro é preservar as tradições e manifestações culturais das etnias e promover a integração dos povos indígenas.
A criação do centro atende uma demanda da Associação Arte Nativa Indígena de Guarulhos, fundada em 2006.

Crianças indígenas
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OFÍCIOS ANTIGOS

Retratista, profissional que exerce seu ofício em meio aberto

Vivemos em um mundo cerzido pelo mais elevado nível tecnológico. Nem por isso alguns dos mais antigos ofícios
desapareceram da nossa cidade. A história da humanidade é
rica em exemplos de rupturas e permanências. Em Guarulhos,
uma das grandes metrópoles do mundo moderno, algumas
pessoas ganham a vida ou se realizam pessoalmente exercendo
ofícios, “profissões” que retrocedem aos tempos mais remotos
da humanidade. São verdadeiros artesãos que mantêm atividades recebidas de gerações passadas e se sentem responsáveis
pela manutenção e transmissão dos ofícios para as novas gerações. Elencamos oito ofícios com a finalidade de registrar e,
ao mesmo tempo, refletir sobre o tema, tendo em vista que
muitos ofícios em Guarulhos já foram extintos, entre eles,
chapeleiros, oleiros, balseiros, etc. Os ofícios são normalmente transmitidos de geração a geração. Isto é o que veremos.

:: Ferreiro e Ferrador de Cavalos
São dois irmãos, “Ditinho e Décio”. Além de ferrarem, eles fabricam as ferraduras, são ferreiros. A Ferraria Dois
Irmãos foi registrada na Prefeitura no dia 15 de abril de 1962.
Nesse ano, completou 50 anos, literalmente, ferrando e tosquiando cavalos. Segundo consta, a profissão é uma das mais
antigas do mundo. O ferrador de cavalos ainda não é regulamentado no Brasil. Em outros países, a profissão é regulamentada e só pode ser exercida por ferradores diplomados.
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Segundo Ditinho, a história da Ferraria Dois Irmãos
começou com seu pai, José Antônio Fernandes, que mudou
de Arujá para Guarulhos. “No início (1960), o pai ferrava
os cavalos em frente à delegacia na Av. Monteiro Lobato (1º
DP). Depois registramos na Prefeitura e passamos atender na
Vila das Palmeiras, onde estamos até hoje”. Informações: Rua
Guiomar Santana, 92, Bairro Macedo. (Foto: Ditinho ferrando um cavalo).

Apesar do avanço das técnicas de produção de calçados, muitos moradores de Guarulhos, na hora de comprar
novo par de sapatos, preferem os calçados feitos por sapateiros. Quando danificados, o calçado não é jogado no lixo, sem
antes reformá-lo.
Segundo Antônio Aparecido Bueno, o sapateiro mais
antigo de Guarulhos, na profissão há 58 anos, contou que
tudo começou em 1954 no Bairro Tucuruvi. Seu tio Lazinho,
(Lázaro Peres), era dono de uma sapataria e permitia que o
menino Antônio fosse “brincar” de sapateiro. Foi assim que
se iniciou no ofício aos oito anos de idade. Em 1965, com
12 anos, ingressou como aprendiz, inicialmente em uma sapataria no Bairro Gopoúva. Logo em seguida, na Sapataria
do Povo (situada na Rua Luís Gama). Em 1988, comprou a
Sapataria Moderna, onde trabalha há 23 anos. Informações:
Av. Paulo Faccini, 754, Bairro Macedo.

:: Tirar Foto com Latinha

:: Alfaiate

Usam-se pequenas latas furadas no fundo para tirar fotografias. Latas, muitas vezes, retiradas do lixo. O processo é
muito simples e antigo. Foto na Lata, também chamado de “Alquimia na Lata” ou ainda Pinhole, é a técnica da câmera escura.
Pinhole, do inglês, buraco de agulha, é o nome dado à invenção
que permite que o fenômeno fotográfico se dê em um ambiente
sem a presença de lentes de máquinas fotográficas convencionais. Em Guarulhos, o projeto “Alquimia na Lata” nasceu em
2003 e sua idealizadora é a fotógrafa Márcia Aparecida Pinto.
Antes do advento da fotografia no século XIX, as projeções Pinhole eram um instrumento científico de visualização
de eclipses e estudo das estrelas. Nas artes, as imagens Pinhole
serviam de molde para os pintores paisagistas. Informações
sobre o projeto Foto na Lata: marciaberdinazzi@hotmail.com

No cartão, distribuído aos fregueses, encontram-se
os seguintes dizeres. “Basílio alfaiate, confecção sob medida,
corte Italiano”. Alfaiate é uma arte que consiste na criação de
roupas masculinas (terno, costume, calça, colete, etc.), feita
de forma artesanal e sob medida. O alfaiate não usa máquinas
de última geração. O ofício é exercido com ferramentas como
tesoura, trena, régua, esquadro e com antigas invenções como
máquinas de costura e a entretela. Além de aviamentos como
linha, botões e forros. A profissão é tão importante que o dia
seis de setembro é consagrado ao Alfaiate.
Basílio nasceu em São José dos Campos e começou
no ofício em 1955. Veio para Guarulhos em 1958 e começou
trabalhando na “Alfaiataria Gomes’, de propriedade do imigrante espanhol José Calderon Gomes, que ficava localizada
na Rua Luís Gama. Em 1968, foi aberta a “Alfaiataria Basílio”
que há 44 anos funciona na Rua João Gonçalves, 232, Centro
de Guarulhos. Fone: (11) 2409-9391.

:: Sapateiro

:: Barbeiro
Apenas homens se dedicam ao ofício de barbeiro. Barbearia não presta serviço a mulheres. Segundo a filosofia, o
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ambiente é coisa para
macho. As barbearias
foram criadas nas décadas de 1940 e 1950.
Desde então, reuniam
fregueses em um ambiente ideal para longos debates em torno
de temas diversos, enquanto cortam o cabelo, a barba e o bigode.

:: Luthier

Trata-se de um profissional especializado na construção (e consertos) de instrumentos de corda com caixa de
ressonância. Inclui-se o violão, violas, violinos, violoncelos,
etc. A palavra luthier é francesa e deriva de luth (“alaúde”).
Em Guarulhos, o Luthier mais antigo é Gentil Eugênio da Silva. São 62 anos de idade e 47 anos como Luthier.
Veio de Governador Valadares para Lausane Paulista, na
época, com 16 anos de idade. Ingressou na fábrica de violões
Di Giorgio, onde trabalhou oito anos. Em seguida, foi para
a fábrica Del Vecchio, permanecendo 19 anos. Em 1972,
veio para Guarulhos, se estabelecendo no Bairro dos Pimentas. Luthier, com 27 anos de experiência, abriu sua oficina
no Parque Jurema em 1992. Nesse ano, a oficina completa
20 anos e Gentil, 47 anos de ofício. Informações: Fone (11)
2408-4685.

:: Barbearia Fundada por Aleixinho

Aleixinho em seu trabalho na barbearia

:: Richelieu

Era assim chamada a barbearia mais famosa e antiga de Guarulhos. Foi fundada por Clementino e Aleixinho
em 1952. A primeira sede ficava no Bairro São Roque (vizinho do CECAP). Tempos depois se mudou para a esquina
da Rua Luís Faccini com Av. Monteiro Lobato (localização onde se encontra o prédio da Ordem dos Advogados
do Brasil). No dia sete de julho de 1966, fixou-se na Rua
Siqueira Campos, nº 10, centro de Guarulhos. Nessa época, a equipe era composta por três barbeiros: Clementino,
Aleixinho (José Paulo Bueno) e José Laurindo Guilherme.
Em 2002, José Laurindo colocou o nome “Barbearia Nova
Vida”. Atualmente os fregueses são atendidos por José Laurindo Guilherme e pelo filho, Samuel Laurindo Guilherme,
jovem, que trabalha no ofício de barbeiro desde os 11 anos
de idade.
Aleixinho foi um dos grandes compositores da música
sertaneja de raiz. Nasceu em Piracicaba em 1927 e faleceu em
2006. Além de barbeiro e compositor, era cantor e radialista.
Sua música mais famosa é “Mãe Amorosa” que, entre tantas
gravações, tem a de Sérgio Reis.

A partir do estudo realizado por Emanuelle Kelly Ribeiro da Silva, os trabalhos feitos com linhas, (o crochê e o richelieu) são tradicionalmente realizados por mulheres e é uma
herança da colonização portuguesa. Diferentemente do bordado à mão comum, o richelieu é um bordado vazado e tem
essa denominação por ser um tipo de bordado muito utilizado
como adorno pelo Cardeal Richelieu, primeiro-ministro do
rei Luís XIII, da França.
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tiba, Bahia. Quando
chegou a Guarulhos,
Donato começou trabalhando em fábricas
e num posto de gasolina. Ficou desempregado e recebeu
um convite do amigo
Moacir, antigo costurador de bolas da Praça do Rosário, com
quem aprendeu o ofício. Após oito meses
trabalhando na Praça
do Rosário, em 1986
comprou o “ponto”
onde exerce o ofício até hoje, uma cadeira com aproximadamente um metro quadrado, no Calçadão da Rua Felício
Marcondes. Costurar uma bola custa ao cliente 10 reais.
Informações: esquinas das Ruas Felício Marcondes e Sete
de Setembro, Centro de Guarulhos.

Uma das maiores expoentes do Richelieu em Guarulhos é a mãe Maria Helena Santos. Contou-nos que é do
Candomblé e sempre comprava roupas com acabamento em
richelieu. Em 1986, resolveu matricular-se em um curso na
Rua 24 de Maio, em São Paulo. Desde então, se dedica exclusivamente, há 26 anos, ao richelieu para suprir suas necessidades, bem como manter viva a tradição que já tem mais de 700
anos. Informações: mari.rechi@hotmail.com

:: Costurador de Bolas
No meio futebolístico, são necessárias muitas profissões para manter viva a paixão pelo esporte no país do futebol.
Gandula, roupeiro, médico, treinador, radialista, comentarista, juiz, bandeirinha... Entre tantas outras profissões, existe
uma muito especial, “o Costurador de Bolas”. Quando a bola
fura não tem jogo. O jeito é levá-la para o conserto. Nesse
momento, entra em cena o costurador de bolas.
Antigamente, entre o Centro de Guarulhos e a
Vila Galvão, o trabalho de costurar bolas era dividido por
três homens. Atualmente, o ofício é exercido apenas por
Donato da Paz Evangelista, natural da cidade de Muri-

Condutor de barco no Lago da Vila Galvão em 1939
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MONUMENTOS E SÍMBOLOS

Preâmbulo de abertura da ata nº 1 de criação da Vila (Município) de Guarulhos

Além dos símbolos oficiais, pesquisamos os monumentos e símbolos que retratam aspectos da história de grupos étnicos, feitos, referências, vultos históricos no Município, etc.

Até hoje não se sabe quando e quem implantou a segunda versão do Brasão do Império no teto e na parede da fachada da Igreja Matriz. Hipoteticamente, se presume que tem a
ver com a presença de membros da família real em Guarulhos.
A primeira versão do Brasão do Império foi composta pelo pintor francês Jean Baptiste Debret no início do Reinado do Príncipe Regente Dom Pedro I. Posteriormente, foi oficializado por
um decreto de 18 de setembro de 1822, na mesma época em
que foi encimado pela coroa imperial. Segundo Ranali, “... O
escudo do Segundo Império Brasileiro... é uma joia de arte antiga que, sem retoques modernos, ainda guarda a sua majestosa
coloração púrpura”. Livro: Igreja Matriz de Guarulhos. (p.35).

:: Trópico do Capricórnio
Localizado na
Via Dutra, altura do
quilômetro 215,4, sentido Rio de Janeiro – São
Paulo. Foi implantado
pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, Fundação
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(latitude 23º 27’Sul).

:: Tela de Tarsila do Amaral – “O Retrato de Padre
Bento”

Localizado na Via Dutra,
quilômetro 215,4, sentido
Rio de Janeiro-Guarulhos.

:: Brasão do Império na Igreja Matriz

A tela da artista plástica Tarsila do Amaral que se encontra em Guarulhos é de 1931. A autora retrata em tela o
famoso padre Bento. Por muito tempo, a tela esteve exposta
no sanatório em Guarulhos. Em 1963, o quadro foi mandado
para o Rio de Janeiro para restauração no antigo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN),
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onde permaneceu por 20 anos. Atualmente, se encontra guardado no arquivo na sede da Guarda Civil de Guarulhos.

1976. Tradicionalmente, os coretos são para abrigar bandas
musicais, concertos sinfônicos e, também, para apresentações
políticas. Por muitos anos, a Corporação Musical Banda Lira
de Guarulhos ocupou o coreto para tocar nos finais de semana. A Fonte Luminosa, que embeleza a praça com suas luzes
coloridas e água dançante, até a década de 1990 era muito visitada por casais de noivos para fotos de álbuns de casamento.

:: Cristo Crucificado – Câmara Municipal

Plenário da Câmara de Vereadores

Há 64 anos se encontra nos recintos de trabalho da Câmara de Vereadores de Guarulhos. No dia 3 de janeiro de 1948,
por iniciativa do Vereador Adolfo de Vasconcelos Noronha, a
Câmara resolveu entronizar a imagem do Cristo Crucificado.

:: Rotary Club

:: Símbolo do IV Centenário de Fundação
O símbolo foi
criado em 1960, por
ocasião do aniversário
de 400 anos de Guarulhos e foi elaborado
pela “Equipe Melt”,
vencedora do concurso
organizado pela Comissão dos festejos dos 400
anos da cidade. Ao lado
do símbolo, encontra-se uma placa com os
seguintes dizeres:
“Este símbolo
é formado por tetraedros com cada face
representando um século. Formam-no quatro triângulos
iguais, dois unidos por suas bases menores e dois justapos-

Simboliza o ato de fundação do Rotary Clube no Município. No dia 28 de janeiro de 1954, o Rotary Club Guarulhos foi instalado como clube provisório. A carta de admissão
foi obtida no dia 15 de abril de 1954.

:: Fonte Luminosa, Coreto e Bancos da Praça
O Coreto e a
Fonte Luminosa, situados na Praça Getúlio
Vargas, foram inaugurados no dia 22 de
abril de 1958, juntamente com o prédio
que sediou a Prefeitura no período 1958-
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tos por seus vértices, sendo estes, dispostos segundo um eixo
vertical. Assim, cada triângulo representa um século. O conjunto é um signo estilizado, representando uma integral de
valores, traduzindo os dias atuais; o triângulo recorda as três
raças que povoaram a região; a dominante e a vertical, representando o progresso, a vértice comum é a união em busca
do progresso”. Mais detalhes podem ser vistos no livro “Guarulhos Cidade Símbolo”.

:: Símbolo Maçônico (Foto: Situado ao lado do Ginásio Poliesportivo Fioravante Iervolino, antigo campo
de futebol)

:: Lions Club Guarulhos

São várias as categorias dos símbolos da Maçonaria:
O esquadro e o compasso, a letra G, a trolha, o avental, a
pedra bruta, o malho e o cinzel, a pedra polida, o malhete
e o delta. A letra “G”, por exemplo, é o símbolo de Deus, o
Divino Geômetra. Uma das razões de ser o símbolo sagrado
da divindade é o fato de que a palavra Deus se inicia com está
letra em vários idiomas: GAS, em siríaco; GADA, em persa;
GUD, em sueco; GOTT, em alemão; GOD, em inglês, etc.
Fonte: www.academiasuperior.com.br

Símbolo situado na margem da Rodovia Presidente
Dutra, saída de Guarulhos no sentido do Rio de Janeiro. Segundo a diretoria, o Lions foi fundado no dia 19 de fevereiro
de 1961. Em 2012, completou 51 anos na cidade e reconhecido como de Utilidade Pública pela lei federal nº 5.575/69.

:: Monumento à Bíblia

:: Praça 8 de Dezembro – Bairro Taboão

Proximidades da Casa Amarela

Implantado por meio da lei nº 1.628, de 16 de março de 1971, que determinou a cessão do espaço, no qual a
Prefeitura ergueu o Monumento. Fica na Praça Francisco de
Almeida, final da Rua Cerqueira César – Centro.
É uma praça intrinsecamente vinculada à história da
fundação de Guarulhos. O oito de dezembro vem do dia
consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Guarulhos foi
fundada no dia 8 de dezembro de 1560 e Nossa Senhora da
Conceição é a padroeira da Cidade. Na praça, encontra-se
uma placa com os seguintes dizeres: ”Praça Construída na
Administração Waldomiro Pompêo (1966 – 1970)”.

:: Monumento da Pedra
Ganhou esse nome em função da fixação de uma placa
em uma rocha. Nela encontram-se os seguintes dizeres: “Este
é o marco do novo Centro Administrativo de Guarulhos, que
erigimos em homenagem à grandeza deste povo que trabalhava para Glória da Nação, honrando a memória dos Ancestrais
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Educação e Cultura (DEC). A inauguração aconteceu com a
presença de representantes da comunidade negra. O monumento é uma obra do escultor paranaense radicado em Guarulhos, Diógenes Fernandes.

Bandeirantes. Setembro de 1976”. Localização - Paço Municipal – Bom Clima.

:: Quadro Igualdade
O quadro Igualdade, óleo sobre tela, é
de 1999 e se encontra
exposto na parte interna da Câmara de Vereadores. A obra de arte
tem mais de 400 reproduções espalhadas por
todo o Brasil. O pintor
baiano Haroldo Santos,
autor da obra, é morador do município de
Guarulhos e ativista do
Movimento Negro.

:: Centenário da Emancipação

Na virada do século (ano 2000), o pintor baiano Haroldo Santos pintou o
quadro Igualdade, numa homenagem ao Brasil, ao Estado de São Paulo e também
à cidade que o acolheu há mais de 50 anos. O quadro, que está exposto na entrada
do Plenário da Câmara, já ganhou mais de 460 reproduções, tendo se tornado uma
espécie de referência da diversidade étnica e cultural de Guarulhos.
Jornalista Abílio Ferreira

:: Monumento aos 90 anos da Imigração Japonesa

Guarulhos se tornou Município no dia 24 de março
de 1880. Nesta ocasião foram criados os três poderes municipais: a Câmara de Vereadores (Legislativo), e a Prefeitura
(Executivo), bem como a criação da Comarca, primeira vara
do poder Judiciário (instalada no dia 18 de fevereiro de 1956).
Na frente do símbolo se encontra uma placa com os seguintes
dizeres: “1980, ano do centenário da Emancipação Política
de Guarulhos”. Localização - Paço Municipal – Bom Clima.

:: Mãe Negra

Praça Getúlio Vargas

Localizado na Praça
Getúlio Vargas, o monumento foi inaugurado no
mês de fevereiro de 1991,
em comemoração à Lei do
Ventre Livre e em cumprimento a uma lei municipal
do dia 28 de setembro de
1990. A homenagem foi
prestada pela Secretaria de
Educação e Cultura, por
meio do Departamento de

No Zoológico Municipal encontra-se o monumento
com os seguintes dizeres: “Na terra da Esperança Keiko Obuchi, 1º Ministro do Japão, Memorial do 90º Aniversário da
Imigração Japonesa no Brasil – 1908-1998”. Inaugurado em
27 de setembro de 1998.

:: Índio Guaru
Monumento com cerca de 70 centímetros de altura,
que fica localizado no portão de entrada do Bosque Maia. Uma
placa traz os seguintes dizeres: “Índio Guaru, habitante primitivo de Guarulhos. Mapa do município com peixinho Guaru,
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representando os principais bairros da Cidade”.
Guarulhos, 19 de abril
de 2000. Artista plástico,
Osvaldo F. Alves.

ria) e Samuel (baixo), mortos no dia 3 de julho de 1996, em
um acidente de avião, que chocou a cidade e o público brasileiro. (Mamonas Assassinas: julho de 1995 a 2 de março de
1996). O símbolo é uma alusão à brincadeira de “guerra”,
normalmente travada por crianças que utilizam caroços de
mamona para acertar os adversários.

:: Monumento ao Cristo Crucificado
Cristo Crucificado, esculpido em pequenos pedaços de metal e
bento pelo padre Antônio Maria em 11 de maio
de 2008. Autor: escultor
Gilmar Pinna. As obras
elaboradas pelo escultor
Gilmar Pinna, nascido
em Ilhabela e, especialmente, o Cristo Crucificado revela uma nova
forma de interpretação
da figura humana, através da singular expressão
Praça JB Maciel, Bom Clima.
de um artista que rompe
com os limites da escultura acadêmica e tradicional.

Bosque Maia.

:: Anjo Gabriel
Escultura que
se encontra na Praça
IV Centenário e possui
aproximadamente cinco metros de altura. O
anjo olha para a cidade
em atitude de proteção. Rosto coberto por
máscara, uma pomba
pousada no ombro esquerdo, um cantil, um
crucifixo no peito e uma
esfera entre as mãos. A
máscara esconde o rosto
que nunca foi definido em imagem. A pomba é uma alusão à
paz; o cantil retrata a água como a maior riqueza do planeta.
O crucifixo, a violência e a esfera, o planeta terra. Inaugurada
em três de setembro de 2000. Autor: Enoc Cézar (doado por
Nahim Ibrahim Ahmad).

:: Monumento e Memorial do Centenário dos
Japoneses

:: Mamonas Assassinas
No Parque CECAP, em 2008, foi inaugurada a Praça Mamonas
Assassinas. Logradouro onde se encontra o
símbolo do grupo que
era composto por cinco
jovens. Em sete meses,
tornou-se um dos maiores fenômenos musicais
do Brasil. Dinho (vocal),
Bento (guitarra), Júlio
(teclado), Sérgio (bate-

Encontra-se no gramado de entrada do terminal de
passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos e possui
cerca de nove metros de altura. A cor vermelha e os recortes
no formato de ondas representam a gratidão e agradecimento
de toda a comunidade japonesa ao povo e ao governo brasileiro pelos cem anos de apoio e amizade aos japoneses e seus
descendentes no Brasil. Na obra estão os nomes dos 782 imigrantes japoneses que desembarcaram no navio Kasato Maru,
em 18 de junho de 1908, no Porto de Santos. A obra é da
artista plástica Tomie Ohtake.
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:: Marca Escura no Chão da Rua Dom Pedro II

:: Homenagem à Família Guarulhense
Monumento que se encontra ao lado do Terminal
Urbano do Bairro dos Pimentas. Segundo o autor, Gilmar
Pinna, os cavalos simbolizam a época dos tropeiros; os peixes,
os indígenas Guarulhos; os anjos, a ocupação do espaço aéreo;
o casal e os três filhos, a família atual. Exposto desde 23 de
outubro de 2011.

Implantado por meio do projeto de lei nº 128/2007,
determinando que a Prefeitura crie monumento rememorativo
na Rua Dom Pedro II, altura da Praça Conselheiro Crispiniano com a Rua Luís Gama, em que esteja assinalado o local do
antigo cemitério de escravos e da antiga Irmandade dos Irmãos
Pretos de Nossa Senhora do Rosário. A igreja dos escravos foi
demolida no mês de agosto de 1930. A placa e a marca escura
no piso foram inauguradas no dia 8 de dezembro de 2008.

Vitrais do Hospital Padre Bento
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PASSOS BANDEIRISTAS

Monumento às Bandeiras, Parque do Ibirapuera

de Guarulhos. Nessa opção, o caminhante pode percorrer o
traçado da Estrada da Conceição, antiga via de ligação entre
Guarulhos e o Bairro de Santana (Ponte das Bandeiras). Caso
prefira se dirigir a Mairiporã, caminhará sobre trechos da Estrada Geral, bem como da Estrada Velha de Nazaré, com um
ponto de visitação em Mairiporã aos dutos de mineração de
ouro no Bairro Tapera Grande.

Mapa das Bandeiras Paulistas - Parque do Ibirapuera

Faz parte de um programa de turismo para caminhantes. A iniciativa é da Secretaria de Cultura do Governo do
Estado de São Paulo, previsto para ser inaugurado em 2013
com interface com a cidade de Guarulhos.
O Roteiro em discussão, “Passos de Fernão Dias Paes”
contempla Guarulhos com três pontos de visitação: Igreja
Nossa Senhora da Conceição (Matriz), Igreja Nossa Senhora
do Bonsucesso e o Sítio Arqueológico do Garimpo de Ouro
Ribeirão das Lavras.
O roteiro encontra-se em fase final de formatação. Podendo ser a Rodovia Fernão Dias (linha reta) articuladora do
roteiro, ou os caminhos circulares, iniciando na Igreja Matriz

Igreja Matriz de Guarulhos

Fernão Dias Paes Leme (1608-1681) foi um bandeirante paulista que, entre outros feitos, ficou conhecido como
“o Caçador de Esmeraldas”. Com o objetivo de encontrar
pedras preciosas, partiu de São Paulo em 1674 e atingiu o
vale do Jequitinhonha no norte de Minas Gerais. Não se tem
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certeza de qual caminho pode ter percorrido para atingir Minas Gerais. Pode ter seguido o caminho que saía da Ponte das
Bandeiras, via Serra do Lopo, o do Vale do Rio Paraíba do Sul
ou de Guarulhos-Juquery (atual Mairiporã).
A estruturação do roteiro, a partir dos passos do bandeirante Fernão Dias, recoloca no centro da polêmica historiográfica o papel dos “paulistas” na descoberta do ouro em
São Paulo, que antecede Minas Gerais em mais de 100 anos.
Entre os cinco primeiros garimpos de São Paulo, temos em
Guarulhos riquíssimo remanescente das lavras da Serra do Jaguamimbaba (atual Itaberaba). Local minerado, inicialmente,
por Afonso Sardinha (1597) e, em seguida, por Geraldo Corrêa Sardinha no início do século XVII.

Igreja e Praça de Nossa Senhora do Bonsucesso

Lenda do Jacaré de Ouro da Tapera Grande, divisa Guarulhos-Mairiporã

Sítio Arqueológico Ribeirão das Lavras. Estrada Ary Jorge Zeitune, s/n, Bairro Morro Grande
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FONTES DE PESQUISA

Fachada da Biblioteca Municipal de Guarulhos, em 1971

São apenas algumas dicas de locais para quem deseja
fazer pesquisas em documentos primários. Fontes de caráter
público e particulares.

:: Arquivo da Cúria Diocesana de Guarulhos

Foto: Dornicke

:: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís

Prédio da Cúria em construção, 1991

A Igreja Católica é a instituição mais antiga da cidade.
A primeira capela foi erigida em oito de dezembro de 1560.
Além do valor pastoral dos documentos gerados no transcorrer do tempo, o acervo documental tem importância histórica
e cultural. Trata-se de um arquivo particular que depende de
contato previamente agendado. Informações: Av. Gilberto
Dini, 519 – Bom Clima. Fone (11) 2408-0403.

O Arquivo Histórico da Cidade de São Paulo é a divisão responsável pela custódia, conservação, processamento
técnico e divulgação do valioso conjunto documental, constituído de textos, fotografias, mapas e plantas produzidos pela
administração pública municipal desde 1555 até a primeira
metade do século XX. Grande parte da história de Guarulhos,
cerca de 320 anos, período em que Guarulhos foi Aldeia, Distrito e Freguesia de São Paulo, pode ser lá encontrada. Localiza-se à Praça Cel. Fernando Prestes, 152, Estação Tiradentes
do Metrô - São Paulo.

:: Livros Zero e Um
São os livros de registros de propriedades (inclusive
de escravos) mais antigos que se encontram nos cartórios de
Guarulhos. No segundo cartório, existe o livro par (livro zero,
aberto em 26 de março de 1840); no primeiro cartório, o livro
ímpar (livro número um, aberto em 19 de setembro de 1875).
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Ambos trazem registros de propriedades, antes da emancipação de Guarulhos (24 de março de 1880). Informações: Primeiro Cartório – Av. Salgado Filho, 450, Jardim Maia. Fone:
(11) 2409-3484. Segundo Cartório – Av. Salgado Filho,
517. Fone: (11) 2408-0355.

Fica aberto ao público de segunda a sexta, das 9 às 17
horas. A Sala de Consulta e o corpo técnico de atendimento
têm capacidade para receber 30 pesquisadores por vez. Dispõe
de uma sala com treze leitoras de microfilmes e de cinco mesas próximas a tomadas, que possibilitam o uso de notebooks,
além de três terminais de consulta com bancos de dados de
acervos já trabalhados, entre outros ambientes destinados à
pesquisa. Av. Cruzeiro do Sul, 1777, Santana, São Paulo (Estação Portuguesa-Tietê do Metrô). Fone: (11) 2089-8100.

:: Arquivo Histórico de Guarulhos

Livro de 1840, Guarulhos, Freguesia de São Paulo

:: Arquivo e Biblioteca da Câmara de Vereadores

A documentação acumulada pela Prefeitura deu origem
ao Arquivo Histórico de Guarulhos (fundado no dia 29 de setembro de 1986, lei nº 1.131). Documentos representativos da
memória política da cidade, mostrando sua evolução urbana,
social e cultural. Arquivo onde se encontram processos, fotografias, mapas e plantas, livros de atas da Câmara de Vereadores,
aforamentos de terras e acervos de jornais, etc. O Arquivo Histórico funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Endereço:
Rua Tapajós, 80/88, Jardim Barbosa. Fone: (11) 2442 8723.
Possui um acervo documental que compreende o período dos últimos 132 anos de história de Guarulhos, desde a época
da criação do Município. Massa documental que compreende
livros atas, fotografias, leis, decretos legislativos, livros de direito,
etc. Rua João Gonçalves, 604, Centro. Fone: (11) 2475-0200.

:: Espaço do Escritor de Guarulhos

:: Arquivo Público do Estado de São Paulo

Espaço destinado para receber e centralizar todas as
publicações dos autores que escrevem sobre os diversos aspectos da nossa cidade. É o maior acervo de obras que versam
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sobre história, literatura, meio ambiente, arquitetura, etc., organizado em único local (Biblioteca Monteiro Lobato), Rua
João Gonçalves, 439, Centro. Fone: (11) 2087-6900.

:: Acervos Familiares
De modo geral as famílias se preocupam com a preservação da sua própria história. Álbuns de fotografias, móveis,
peças de vestiário, escrituras de propriedades, etc., cada um
a sua moda mantém a memória familiar. Existem casos em
que, além das memórias familiares, algumas pessoas organizam acervos históricos da cidade. Em Guarulhos, são muito
conhecidos os patrimônios históricos e culturais dos Senhores
Álvaro Mesquita e Ilário Guardão. Ambos estruturam verdadeiros museus em suas residências. Os exemplos mencionados
não são os únicos no Município. Os acervos das duas famílias
mencionadas encontram-se, respectivamente, nos bairros Jardim Santa Emília e Jardim Paraventi.

Acervo de Ilário Guardão, um oratório de bolso
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