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A cobra do Ditinho 

 

Eu e o Ditinho trabalhávamos no escritório do dr. Élio de 
Castro Mesquita. Geralmente quando o serviço era pequeno, eu 
mesmo fazia os trabalhos com o teodolito Vasconcelos que o dr. 
Élio tinha. Mas quando o trabalha era muito grande, o trabalho 
precisa de ajuda e o dr. Elio contratava alguém.  

No caso foi o Gumercindo, excelente topógrafo,  sabia ler a 
mira muito bem e que durante o serviço me ensinava os truques 
de ler a mira, sendo que conferíamos com a trena. O Gumercindo 
foi o maior topógrafo que conheci em minha vida. Mais tarde 
mudou-se para o Canadá, onde trabalha lá. 

Estávamos fazendo um grande levantamento perto do rio 
Baquirivu de um terreno que pertencia a Moisés Lupion do Paraná. 
O local ia da Rodovia Monteiro Lobato até o Jardim Novo 
Portugal na região do Jardim São João em Guarulhos. 

Tínhamos equipes de pessoal que trabalhavam nas picadas, 
pois, era tudo mato fechado e no local tinha bastante cobras. 
Sabíamos que o nosso amigo Ditinho que nos estava ajudando a 
segurar a mira tinha bastante medo de cobras. 

Os foiceiros tinham matado uma cobra coral verdadeira 
muito bonita me mostraram e pedi que a escondessem pois ia dar 
um susto no Ditinho. Falei para todos da cobra e  escondi a cobra 
dentro de uma caixa de couro usada para guardar o aparelho. 

Tudo mundo começou a contar estórias de cobras, de 
mortes por picadas, principalmente de cascavéis e cobras coral e 
que lá estava cheio de cobras coral. 

Após preparar o espirito de medo no Ditinho, quando íamos 
retornar ao Guarulhos, pedi ao mesmo que abrisse a caixa de 
couro, para guardar o teodolito. 

Ficamos todos olhando para o Ditinho. Quando abriu. Levou 
um susto, perdeu a respiração e quase desmaiou de medo. Todos 
riamos e ele de raiva nos ofendia com os piores palavrões. 



Tinha razão a brincadeira foi um pouco exagerado. Não 
sabia que  ele tinha tanto medo assim. 

Acabou-se a brincadeira e fomos indo a pé até que no 
cruzamento do rio Baquirivu, vi uma ventosa vazando  na adutora 
do Tanque Grande, perto de uma ponte de madeira pintada de 
preto, que os pescadores chamavam de Ponte Preta. O Ditinho 
falou do desperdício de água. 

Chegando no escritório pediu para eu fazer um oficio ao 
governador pedindo para consertar o vazamento de água na 
adutora. 

Datilografei, coloquei no envelope e como já era noite 
colocaria no correio no dia seguinte. 

No dia seguinte pedi na frente do Ditinho a um funcionário 
do escritório que colocasse a carta no correio o mais rápido 
possível, sem antes alertá-lo de que deveria jogar a carta no lixo. 

O Ditinho ficou satisfeito e fomos novamente trabalhar no 
campo.  

A carta nunca chegou ao governador. Hoje pensando 
melhor, o Ditinho estava  certo, deveria mandar a carta, mas o 
dr. Elio que era engenheiro civil, tinha dito que os vazamentos nas 
ventosas eram normais. 
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A cobra 

 
Em serviço público todos estamos sujeitos algum dia a sabotagem, 

principalmente em épocas de eleições. O que aconteceu foi real. 
A Vila Rosália é um bairro de classe média de Guarulhos. Junto com o 

Jardim Maia e Parque Renato Maia, formam o que se chama a área nobre 
residencial de Guarulhos. 

Acontece que faltava muita água na Vila Rosália. Era comum mandar-se 
caminhões tanque para distribuir água, como se fazem hoje nos bairros bem 
longe do centro de Guarulhos. 

Onde dia vi uma espanhola, mulher de um escritor que não sei o nome e 
que morava na Vila Rosália, subir e sapatear no balcão do SAAE, pedindo para 
resolver o problema de falta de água no bairro. 

Fizemos um booster em Gopouva para bombear a água para a Vila Rosália. 
O interessante é que a adutora de 200 mm já estava pronta quando comecei a 
trabalhar no SAAE. Coloquei em carga e a água não chegava. Tinha alguma coisa 
errada. Mandei fazer um levantamento topográfico e constatei que havia um 
ponto que a linha Piezométrica da pressão da água cortava a tubulação. 
Portanto, a água nunca chegaria a não ser que se fizesse novo trecho de 
tubulação evitando as partes altas ou fazendo um booster. Fiz o booster. 

O booster estava pronto e bombeando água para Vila Rosália 
normalmente quando de repente mais da metade da Vila Rosália não tinha água. 
Era impossível isto acontecer. Verifiquei as plantas, os cálculos hidráulicos, 
tinha alguma coisa de errado, pois a água tinha que chegar. As reclamações 
eram imensas. Os dias estavam passando e os funcionários não achavam a 
solução. 

Peguei os mapas e resolvi sair a campo junto com duas equipes para 
verificar o funcionamento de todos os registros na Vila Rosália. Foi quando lá 
pelas nove horas da noite, fomos abrir um registro numa travessa da rua 
Campista, quando uma mulher sai na porta e avisou: 

-Cuidado, porque há alguns dias atrás um Jeep com duas pessoas parou 
ai, mexeu no registro e jogou uma cobra venenosa viva. 

Abrimos a caixa e a cobra já estava morta. Retiramos a cobra e 
constatamos que o registro estava fechado. Alguém tinha mexido no registro 
propositadamente. 

De posse do mapa, mandei conferir os registros mais próximos e 
descobri até de madrugada, que tinham fechado nove registros. 



Nunca descobri que foram os autores da sabotagem e conclui que nestas 
horas o problema tem que ser acompanhado de perto e não a distância. 

Aconteceu uma outra sabotagem quando colocamos em carga obras para 
abastecer o SENAI na av. Renato de Andrade Maia. 

A água não chegava de maneira alguma. Conferi os cálculos hidráulicos, 
as plantas e nada. Tinha alguma coisa errada. 

Peguei as plantas e fui no carro de operação do Jarro, conferindo 
registro por registro foi quando na Praça Getúlio Vargas, um registro de 1000 
mm de diâmetro tinha sido fechado, mas deixando passar um pouco de água 
para não se perceber que tinha sido bloqueado a água. O fechamento do 
registro provoca uma perda de carga tão grande, que não deixava a água chegar 
as partes altas. Aberto o registro de 1000mm a água chegou finalmente. 

Também não descobri quem sabotou o registro. Coisas do SAAE. 
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A conquista do sr R. 
 

 O dr. R sempre foi um economista brilhante, porém, tímido 
com as mulheres. 

Quando trabalhava no departamento de planejamento da 
PMG tinha uma moça muito bonita que ele adorava e que embora 
trabalhasse no lado oposto da mesma, estava toda hora indo e 
voltando. Diziam até que ele ganhava por quilometro rodado. 

A moça não dava bola para o dr. R, embora ele fosse 
apaixonado por ela, chegando a ponto, de que todos tinham 
conhecimento da sua paixão. 

Resolveram então fazer uma brincadeira com o dr. R, quem 
teve a idéia eu não fiquei sabendo. 

Resolveram varias pessoas separadamente falar para o dr. R 
que a sra E estava apaixonada pelo mesmo, que queria sair com 
ele, mas que o  sr R não tinha se declarado a ela. 
- Sr. R, você está cego, não vê que ela está querendo dá para 

você. Todo está percebendo isto e você não faz nada ! 
O dr. R ficou animado e esperançoso. 
Na saída quando todos já tinham batido o cartão de ponto, o 

sr R. ficou esperando ela, que estava sozinho:  
O sr R foi ao seu encontro, a agarrou e disse: Vai ser agora e 

ficou beijando o seu rosto e passando a mão pelo corpo da sra E. 
Pegou três dias de suspensão e um processo administrativo. Se 

não fosse um bom funcionário, talvez não trabalhasse mais na 
prefeitura. 

E assim terminou a grande paixão e a carreira de conquistador 
do  sr. R. 
 



 
 
 

A flatulência do Triano 
 
 Quando o dr. Triano era solteiro e ainda não era formado em 
engenharia civil, vivia sempre estudando numa situação de bastante 
falta de dinheiro. 
 Tinha uma Brasília velha com que ia trabalhar e que ficava 
estacionada em frente ao departamento de planejamento da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos. 
 O dr. Triano gostava de músicas clássicas: Era asseado e vestia-
se bem. 
 Havia, na época, uma funcionária muito bonita e todos queriam 
namorá-la, sair com ela, ou simplesmente dar-lhe uma carona. Era linda 
mesmo. 
 Todos tentavam, mas ninguém conseguia. 

Um dia o dr. Triano, que tinha grande interesse por ela conseguiu 
o feito. Ele ia dar carona para ela e com isto, a cantada já estava 
praticamente ganha. Ela iria com dr. Triano, mesmo no carro velho e 
feio que tinha.  

A notícia se espalhou no departamento de planejamento. O Triano 
estava com o maior prestígio. 

Quando saíram as 17horas o dr. Triano e a moça foram ao carro 
velho. O Triano, muito gentilmente, abriu a porta para ela, que entrou 
rapidamente no carro que estava com os vidros fechados. O dr. Triano 
deu a volta, abriu a porta, sentou-se e distraidamente, como fazia todo 
o dia, apertou o pé esquerdo de desembreio, soltou em enorme peido e 
relaxou. 

Quando percebeu o fora que dera, a convidada já tinha pulado 
fora do carro e ido embora de ônibus. 

No dia seguinte, todos os funcionários ficaram sabendo do 
ocorrido e deste dia em diante, ninguém mais queria tomar carona com 
o Triano. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



A macumba funcionou 
 

Trabalhava no escritório do engenheiro civil Élio de Castro Mesquita, 
meu cunhado, em Guarulhos, que ficava na rua D. Pedro II, 151, primeiro 
andar no prédio da Câmara Municipal de Guarulhos que pertencia ao meu tio 
Mario Boari Tamassia. 

Um dia o dr. Élio disse: 
     —A macumba funciona. Você viu aquele engenheiro que veio diversas 
vezes conversar comigo. Ele teve um problema e a macumba funcionou. 

O dr. Élio me contou o que aconteceu. 
O engenheiro era amigo dele e tinha uma amante muito bonita que o 

tinha largado. 
Ele tentava voltar, fazia de tudo, mas ela tinha desistido. Resolveu então 

conversar com o dr. Élio que imediatamente teve uma idéia brilhante. 
Pegou o jipe do escritório e levou o amigo a um centro de umbanda 

famoso que existia no Jardim Presidente Dutra. Conversou com a dona do 
centro, combinaram o preço do ajuste ao “trabalho” e puseram para 
funcionar. 

Conseguiram que uma amiga da amante fosse ao centro de macumba do 
Jardim Presidente Dutra. Um espírito baixou na mulher e esta conversou 
com a amiga e disse que tinha uma mensagem do além para a amiga, uma 
mensagem de vida e morte, e que a amiga deveria vir no próximo sábado a 
noite. 

A amiga da amante a procurou e  levou-a para o centro de macumba no 
sábado. O engenheiro foi cientificado que ela estaria lá e ficou escondido 
aguardando os acontecimentos. 

O espírito encarnou na macumbeira e ela lhe disse que o amor da sua 
vida era o engenheiro fulano de tal, pois se conheciam em outras 
reencarnações e deveriam fazer as pazes imediatamente. Como por milagre 
o engenheiro, entrou na sala e encontrou a amante. Abraçaram-se, se 
beijaram e fizeram as pazes. 

No dia seguinte o dr. Élio o levou ao centro de macumba e pagaram o 
preço ajustado do trabalho executado.  

A macumba funcionou. 



A mineração de ouro no Brasil teve início em Guarulhos 

 

Os portugueses aportaram as nossas praias em 1500 e 
a primeira cidade interiorana no Brasil foi Santo André da 
Borda do Campo instalada oficialmente em 1553. Um ano após 
isto é em 1554 a cidade foi transferida para a São Paulo. Logo 
depois foram estabelecidas várias aldeias em redor de São 
Paulo para proteção contra os índios Tamoios do Rio de 
Janeiro. 

Assim em 8 de dezembro de 1560 foi rezada a primeira 
missa em Guarulhos com portugueses e índios guarus. É 
interessante saber que em 1560 houve uma enorme inundação 
no rio Tietê, rio Tamanduateí e no Vale do Anhangabaú. 

Em 1597 descobriu-se ouro  de aluvião em Guarulhos 
no bairro das Lavras e no Pico do Jaraguá, em quantidades 
muitos grandes. 

A mineração começou em três lugares: barros da 
Lavras, Tanque Grande e região da Tapera Grande, perto da 
Pedreira Martelo. 

A família Cerqueira Cesar morava na Tapera Grande e 
quando o ouro foi escasseando, mudou-se para São Paulo, 
sendo que Cerqueira Cesar foi governador da Província de São 
Paulo por um ano. 

A maior quantidade de outro estava no bairro da 
Lavras, onde existe montanha até hoje com restos da 
mineração de outro. 

Segundo os geólogos da USP a mineração de Guarulhos 
passou para as minas de Cataguases que hoje é o estado de 
Minas Gerais. A estrada percorrida pelos Bandeirantes passava 
pelo reservatório do Tanque Grande e 

 ia para as Minas Gerais;  

Em 1708-1709 nas Minas Gerais houve uma guerra dos 
Paulistas com os portugueses e outros brasileiros, chamada 
guerra dos Emboabas que os paulistas perderam. O motivo era 
que os paulistas como foram os descobridores das minas se 
julgavam os donos naturais das mesmas. Foi então criado o 
Estado das Minas Gerais. 

Os paulistas então foram para Goiás e Mato Grosso 
onde descobriram mais minas de ouro. 

Interessante observar que a capitania de São Paulo 
incluía tambpem os Estados de Santa Catarina e Paraná. 



 

Em 1777 o governador da província de São Paulo 
Bernardo José de Lorena (1788-1797) fez a estrada do Lorena 
em 1789 que ia de São Paulo até Cubatão, obrigando que todo 
o açúcar passasse por São Paulo e fosse até Santos por um 
caminho percorrido pelos índios e colocado pedras e em muito 
zigue zague para evitar erosão das aguas pluviais. A Estrada de 
Lorena foi construído em um antigo caminho dos índios e com 
pedras para o transporte de açúcar através de mulas. 

Guarulhos era muito grande e incluía: bairro da Penha 
de França, Franco da Rocha, Mairiporã, Arujá, Santa Isabel, Poá 
e Itaquaquecetuba. 

Até hoje o pessoal de geologia da USP estuda como foi 
transferida a tecnologia de Guarulhos para Minas Gerais, pois 
não há documentos oficiais e somente as escavações é que irão 
responder. Nos Estados Unidos toda a evolução da mineração 
está documentado, mas no Brasil não. 
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A última festa do Pompêo 
 

O prefeito Waldomiro Pompêo tinha sido reeleito, após 4 anos de 
intervalo com o outro mandato, pois, naquele tempo não era permitida a 
reeleição.  

Foi então organizada uma grande festa após a sua posse. Seria no 
restaurante Recreio Holandês, localizado na capital de São Paulo, no 
bairro de Santana. Era um restaurante sofisticado e caro onde se 
serviam comidas alemãs e francesas. O local era bastante amplo e 
bonito. 

Não estive nesta festa, mas soube que foi disputadíssima. Havia 
até pessoas importantes comprando convites a qualquer preço, para se 
sentarem junto ao Prefeito Waldomiro Pompêo. 

Estavam os vereadores, autoridades de Guarulhos, futuros 
secretários e pessoas que  gostavam de acercar-se do poder. 

Após quatro anos o mandato do Prefeito chegou ao fim. Foi então 
prevista a festa de despedida do prefeito no Recreio Holandês. Desta 
vez fui convidado. Todo o salão estava reservado para a festa. As 
mesas estavam dispostas como nas festas do Rotary Club: uma mesa 
principal onde se sentaria o prefeito e demais autoridades, as outras 
dispostas perpendicularmente à mesa principal. Todas elas estavam  
adornadas de flores. O número de garçons era imenso. Seria um 
festão.  

Quando cheguei não vi muita gente. Conversei com duas 
funcionárias que faziam cafezinho no gabinete do prefeito, com o dr. 
Heitor Maurício de Oliveira, com o filho do prefeito, o Décio Pompêo e 
com a vereadora Luzanira, aguardando os demais. Sentei numa parte 
das mesas em perpendicular à mesa principal, juntamente com as duas 
moças que faziam o cafezinho.  

   —Estaremos aqui mais a solta falei às duas moças, pois haverá 
muita gente e ficaremos longe dos discursos, podendo comer a vontade 
e não teremos que ouvir as piadas do prefeito.  

As piadas eram sempre as mesmas e na mesma seqüência. As 
piadas eram boas e muito bem contadas, algumas com sotaque italiano, 
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mas eram sempre as mesmas. O dr. Heitor Maurício muito habilmente, 
escolhia as pessoas para sentar junto ao prefeito. 

O tempo foi passando, chegou o prefeito, com seu motorista e 
não chegava mais ninguém. Perguntei ao dr. Heitor o porque das 
ausências e ele me informara que recebera um número enorme de 
desculpas, tais como, doenças, compromissos inadiáveis e assim por 
diante e que era melhor nos sentarmos próximos ao prefeito, pois, 
achava que não viria mais ninguém.  

O dr. Heitor sempre foi um grande homem. Acho realmente que 
era o melhor amigo que o prefeito tinha. Quantas enrascadas feitas na 
prefeitura vi o dr. Heitor resolver, sempre cuidando da imagem do 
prefeito Waldomiro Pompêo. Sempre admirei o dr. Heitor Maurício. 

Feito isto, eu e as duas moças que faziam cafezinho no gabinete 
do prefeito, fomos sentar ao lado do prefeito, juntamente com as 
poucas pessoas que lá estavam naquele salão imenso e vazio. Foi uma 
despedida chata. As pessoas falavam pouco, apesar de o prefeito sr. 
Waldomiro Pompêo  mostrar-se alegre. Ele sabia que o poder era assim. 

Dias depois, encontrei o jornalista Hermano Hering, que na 
ocasião morava em Guarulhos. Tínhamos trabalhado juntos com o 
Interventor Federal dr. Jean Pierre Herman de Moraes Barros e ele 
estivera na festa de posse do prefeito no Recreio Holandês. Contei-lhe 
o acontecido e ele disse:  

   —Dr. Plínio é assim mesmo. Quando se assume o poder, a pessoa 
é importante, quando se deixa o poder, ninguém mais o conhece.  

Alguns dias depois, outro prefeito assumiu o poder, mas não sei 
onde foi a festa de posse. Tudo começou novamente. 
 
 



269-Abilio Soares 

Existiu um português naturalizado brasileiro, que foi vereador na 
capital e que tinha muitas terras em São Paulo, bem como em Guarulhos. 

Uma primeira curiosidade é que em um relatório do governo do 
Estado de São Paulo de 1908 do Diretor Arthur Motta da Secretaria da 
Agricultura, aparece o nome dele que queria vender terras ao governo para 
abastecimento de água da capital.  

Abílio Soares ofereceu ao governo do Estado de São Paulo 6 mil 
alqueires de terra por 5.000 apólices estaduais de conto de reis. Estas áreas 
estavam em Guarulhos na região do Tanque Grande, Ururuquara, córrego 
das Lavras , Ribeirão dos Veigas e outras. Arthur Motta sugeriu ao governo 
do Estado fazer um plano de abastecimento de água para São Paulo num 
raio 50Km a 60Km. 

Mais tarde em 24 de agosto de 1919 ele foi assassinado nas Setes 
Pontes e seu corpo foi trazido a delegacia de Guarulhos perto da Igreja 
Matriz e o ex-prefeito Rinaldo Poli era menino quando viu o seu corpo no 
chão da delegacia cheio de mosquitos. 

Foi assassinado por questões de terra a mando de João Siqueira 
Bueno, conhecido como João da Invernada, devido a sua Fazenda 
Invernada. Motivo foi de Abilio Soares falar mal de sua esposa dona Alzira. 

Abilio Soares pelo que depreendi de minhas leituras era um tipo de 
grileiro muito rico e o apelidavam de ricaço. 

Em 1922 seus herdeiros venderam a Fazenda Cumbica a família 
Guinle que posteriormente doou grande parte da Fazenda Cumbica para 
fazer a Base Aérea de São Paulo em Cumbica. Por coincidência quem 
construiu a base militar em Guarulhos, foi um primo do meu pai chamado 
Olavo Facchini, que era engenheiro civil formado no Mackenzie. Lembro 
quando era pequeno que meu pai sempre falava dele em casa, mas nunca 
o conheci. 

 

 

 

 



 

 



272- Amador Bueno da Ribeira 

 

O escritor Celso Pinho conta no livro Candinha sobre 
Amador Bueno da Ribeira. 

Em 1580 Portugal sem nenhuma guerra passou a ser 
governado pela Espanha. Isto durou até 1640 quando o povo 
se revoltou e Portugal voltou a ser independente. 

Na província de São Vicente onde estava São Paulo 
tinha muitos espanhóis e eles livremente escolheram o 
imperador de São Paulo  em 1641 chamado Amador Bueno da 
Ribeira que era espanhol. 

Mas Amador Bueno da Ribeira não aceitou e deu viva a 
família dos Braganças. Queriam mata-lo e se refugiou na 
Igreja de São Bento em São Paulo e depois de 3 dias os padres 
sairam as ruas, acalmaram o povo e aclamaram Portugal. 

Este Amador Bueno da Ribeira é que deu origem a 
família Barbosa, Franco, Rinaldi, Almeida em Guarulhos. 

 

 

 



 

Architeto  com ch 
 

O dr. Aldo Ristori era um arquiteto bem idoso na época que eu o 
conheci em Guarulhos em 1971. Era inteligente e culto. Formado em 
arquitetura na Itália, em seu diploma estava escrito Architettura com “ch” 
e todos nós que éramos mais jovens, ríamos toda a hora, mas o 
respeitávamos.  

Os símbolos como pharmácia com ph já tinham sido abolidos há 
tempos. Historicamente, conforme livro Cronologia Guarulhense do dr. João 
Ranali, o italiano Aldo Ristori foi contratado durante certo tempo para 
prestar serviço a Prefeitura de Guarulhos a partir de 1 de abril de 1949.  
 Tínhamos, na época, um Interventor Federal, o dr. Jean Pierre 
Herman de Moraes Barros, que tinha contratado o dr. Aldo Ristori, que  na 
ocasião estava idoso e doente. 
 O dr. Aldo Ristori tinha um filho que era importante na Caixa 
Econômica Estadual de São Paulo e nos arranjou um bom empréstimo para 
obras de água e esgotos sanitários. 
 Em reuniões dos secretários era comum o dr. Aldo Ristori dormir, não 
que a reunião fosse chata,  mas ele devia tomar muitos remédios e sempre 
dormia. Aos poucos nos acostumamos com o fato. Era comum na hora em 
que estávamos discutindo o orçamento, ver o velho Aldo Ristori dormindo. 
 Contavam os fofoqueiros que ele também dormia no seu carro e, 
quando dormia com charuto na boca, queimava a camisa do motorista. 

 Constantemente o motorista estava com a camisa da manga direita 
queimada e, educadamente não explicava a causa aos outros. Mas todos 
sabiam. 
 O dr. Aldo Ristori tomava conta do planejamento da prefeitura de 
Guarulhos que ficava, naquele tempo, onde é hoje a Proguaru, na avenida 
Arminda de Lima. 
 Quando o pessoal sabia que o dr. Aldo Ristori iria demorar fora, 
afastavam as mesas de desenho e jogavam futebol. Era comum ver-se 
naquela sala, bolas de papel grudadas ao teto com fios pendurados. 

Naquele dia a farra foi tanta, que uns sapatos foram atirados para 
cima ficando a marca dos mesmos no forro. Aliás, várias marcas de sapato. 



Acontece que naquele dia o dr. Aldo chegou mais cedo, deu com aquela 
bagunça, todo mundo jogando bola. Olhou para o teto e gesticulando  bravo, 
tirou o charuto da boca gritou: 
    —Eu só quero saber quem foi o filho da p.  que andou no forro. 

Todos deram risadas. Dias depois fui ao planejamento e as marcas 
ainda lá. Somente alguns anos depois, quando o forro fora pintado, é que 
desapareceram as “pegadas humanas”. 
 
 
 



 
As quatro bombas  

 
Era o ano de 1969 com pleno domínio da era revolucionária de 1964.  

As pessoas eram presas constantemente.  
A televisão, rádio e jornais eram censurados. Todos nós éramos 

mantidos sob vigilância das várias polícias secretas que existiam na época.  
O prefeito tinha sido eleito pelo MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro), partido da oposição ao governo ARENA (Aliança Renovadora 
Nacional), sempre estava com medo de alguma represália.  

Os órgãos de vigilância e  fiscalização como o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, não nos deixavam em paz.  

Vivíamos num clima de plena vigilância dos órgãos de segurança do 
Estado. 

 A cidade de Guarulhos estava com pouca água para distribuir a 
população.  

A água que existia vinha do manancial do Tanque Grande (67 
litros/segundo), do manancial do Ururuquara (11 litros/segundo) e de 
derivação do Cabuçu (27 litros/segundo) totalizando 105 litros/segundo. 
Era pouca vazão de água potável para  distribuir ao município. 

Guarulhos em 1968 tinha então 6.556 ligações de água, 
220.000habitantes, 82km de rede de distribuição e 34km de adutoras, 
4.900m3 de reservatórios e 82 funcionários no SAAE. 

Tínhamos contratado a firma de consultoria em saneamento básico 
Planidro Consultores em São Paulo, que era a melhor do Brasil na época, 
para que fizesse um Plano de Emergência para o abastecimento de água 
potável em Guarulhos.  

Foi então sugerido a construção do reservatório do Picanço, quatro 
poços tubulares profundos localizados no Jardim Santa Francisca, uma 
estação elevatória grande junto ao lago de Vila Galvão para bombear todo o 
Manancial do Cabuçu e mais adutoras e redes de distribuição.  

A obra prioritária e mais barata que deveria ser executada de 
imediato eram os quatro poços tubulares profundos com diâmetro de 
200mm e 150 metros de profundidade, foram perfurados com absoluto 
sucesso, pois forneciam ao todo cerca de 200.000 litros/ hora.  



Usamos os filtros de aço inoxidável Johnson que eram importados dos 
Estados Unidos. Somente a Pfizer no Brasil os tinha usado. Usamos também 
pela primeira vez no Brasil, nova exigência técnica para o “desenvolvimento” 
do poço.  

Fui duramente criticado por várias perfuradoras por exigir uma 
técnica nova, que não era dominada no Brasil, somente nos Estados Unidos.  

Por sorte, achei uma firma especializada, a Corner do Brasil que 
estava disposta a aplicar as novas técnicas e que já tivera experiências 
anteriores com execução dos poços tubulares profundos da Pfizer, que 
foram projetados por firma dos Estados Unidos.  

Ao todo os quatro poços tubulares profundos forneciam 56 
litros/segundo, que era mais do que a metade da vazão total distribuída em 
Guarulhos. 

De repente aumentamos em mais  50% o fornecimento de água usando 
água subterrânea. Eram na ocasião os poços de maior produção na Grande 
São Paulo.  

O prefeito Waldomiro Pompêo acompanhava a obra constantemente e 
queria sempre saber tudo sobre seu andamento. 

Fui até a sala do secretário do prefeito, dr. Edgar, para comunicar 
que o serviço havia sido concluiedo. Lá estavam presentes, o próprio 
prefeito e demais secretários municipais. Falei: 

—Sr. Prefeito, as quatro bombas já estão instaladas. Estão prontas 
para serem acionadas. 

O Sr. Edgar e os outros secretários olharam para mim assustados e 
alguém falou: 
—Vocês estão ficando loucos, instalar quatro bombas. Nós todos 

vamos ser presos! 
Eu e o prefeito rimos bastante e esclarecemos que eram as quatro 

bombas centrífugas submersas, que iriam retirar água dos poços tubulares 
profundos. 
 
 
 



 
Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando a 
perfuração de um dos poços tubulares profundos do Jardim Santa 
Francisca em 1968. 
 



 
 
 
 
 
 



 
Foto da bomba centrifuga com o motor que seriam instalados dentro do 
poço tubular profundo. O poço tinha diâmetro de 200mm e usado filtros de 
aço inox da marca Johnson. Ano de 1968. 
 
 



 

 
 
Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando o teste 
de vazão com compressor de um dos poços tubulares profundos do Jardim 
Santa Francisca, 1968. Vazão achada de 50.000litros/hora. 
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As visitas aos sábados do prefeito Paschoal Thomeu 

 
O prefeito Paschoal Thomeu logo no inicio do seu governo, deu 

inicio ao que se chamou de mutirão aos sábados.  
Eram convocados trabalhadores braçais e um grande número 

de motoniveladoras, retroescavadeiras, tratores de esteiras, 
caminhões etc, para a limpeza das ruas que estavam na época, 
praticamente abandonadas. 

O mutirão era aos sábados. As 7h da manhã se reuniam os 
secretários, diretores da Prefeitura, SAAE e demais convidados, 
em frente ao escritório particular do sr. Paschoal Thomeu na Rua 
Capitão Gabriel esquina com a Praça Tereza Cristina. 

O mutirão era bastante cansativo e chato. 
 
Um dia fomos na Vila Flórida na rua 13 onde estava sendo 

executado uma Unidade Básica de Saúde. Tinha chovido muito 
durante a noite e havia bastante barro na rua. 

Seguia na frente o Paschoal Thomeu seguido sempre pelo seu 
fiel amigo o dentista dr. Jorge Singh, quando o prefeito pulou para 
um pequeno monte de terra perdeu o equilíbrio e ficou cai não cai, 
caindo então sentado. 

Todos se cercaram do prefeito, esquecendo do barro, e o dr. 
Singh imediatamente deu-lhe as mãos e o levantou. 

O prefeito rodeado pelos amigos para não ficar sem falar 
nada disse: 

-Quando ví que ia cair tinha duas possibilidades. Uma cair 
sobre o monte de terra em que eu tinha pulado ou cair de frente no 
monte de terra. Tive que tomar uma decisão- olhando para todos 
firmemente. 

-Cai no monte de terra, pois se caísse para a frente poderia 
machucar o dr. Singh que está sempre pendurado no  meu saco. 
Assim me sujei um pouco, mas não machuquei o dr. Singh. 



O dr. Singh  com seu bigode grosso, deu uma risada e todos 
deram gargalhadas. 

Bela saída do sr. Paschoal Thomeu. As pessoas inteligentes 
sempre têm uma saída elegante para uma situação difícil. 
 



                                                   238-ASSEAG 50 ANOS 

 

Hoje 31 de março de 2017, fazem 50 anos da data da fundação da 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos que 
tem a sigla ASSEAG. 

 Tudo começou com algumas reuniões que fizemos na Rua Felício 
Marcondes próxima da rua 7 de setembro no Centro de Guarulhos. 

 Das pessoas que estavam presentes além de mim foram: Élio de 
Castro Mesquita, Paulo Nogueira, Moacir Aquino e Hercules Priore. 

 Quem trouxe o modelo para a criação da ASSEAG foi o engenheiro 
civil Paulo Nogueira, que morava em Gopouva na av. Emilio Ribas e que 
tinha sido o criador da primeira radio de Guarulhos, denominada Radio 
Hora Certa de Guarulhos. 

 A grande motivação para a criação da ASSEAG era o comportamento 
da Prefeitura de Guarulhos frente a aprovações de casas, indústrias e 
loteamentos. 

 A corrupção interna na prefeitura chegou a ponto de os engenheiros 
e arquitetos não terem mais serviços. 

 Os projetos eram feitos nas pranchetas ada prefeitura, com papel e 
tinta da prefeitura. As copias heliográficas e memorias descritivos tudo feito 
com materiais e maquinas da prefeitura. A aprovação era imediata. 

Lembro que o meu cunhado Élio de Castro Mesquita estava fazendo 
um loteamento e não conseguia aprovar de maneira alguma e o 
proprietário muito delicadamente tirou o serviço dele e deu para os 
funcionários da prefeitura que aprovaram na hora e o mesmo teve que dar 
dois lotes de presente. 

 Cheguei a ver na prefeitura, arquivos de aços dos clientes. 

 Quem mandou acabar com tudo isto foi o prefeito Waldomiro 
Pompéu que ouvia as nossas reclamações. 

 Foi conseguido afastar todos os desenhistas da prefeitura e a 
situação voltou ao normal. 



Mais tarde começou tudo novamente, mas de maneira diferente. 
Agora quem encabeçava eram os Diretores de Obras. 

Estes montavam um escritório em Guarulhos com engenheiro ou 
arquiteto de fora de Guarulhos. Quando vinha alguém aprovar uma 
indústria ou loteamento e precisava de pressa, eles forneciam um cartão de 
um amigo e tudo acontecia rapidamente. 

A ASSEAG ficava atenta e quando nos descobríamos, imediatamente 
eles mudavam de engenheiro e as coisas continuavam como sempre. Então 
todos os bons projetos eram feitos pelo escritório do Diretor de Obras. 

O maior inimigo da ASSEAG não eram mais os desenhistas e sim os 
diretores de obras. Por incrível que pareça nunca conseguimos pegar um 
deles no CREA, pois, sempre tinha um trairá entre nós e ele fazia as 
mudanças necessárias,. 

 No começo da ASSEAG não tínhamos imóveis nem alugado. As 
reuniões eram feitas no meu escritório. Enchia a geladeira de cerveja e 
Whisky, todos bebiam, saiam bêbados e não resolvíamos praticamente 
nada. 

O Rogerio Santovito também teve muitas reuniões em seu escritório. 

Mais tarde um funcionário da prefeitura que era o arquiteto Marcos 
Duque Gadelho, que eram muito amigo do filho do governador 
Montoro,queria ser presidente da ASSEAG. Prometi a sua eleição com a 
condição de arranjar um terreno da Prefeitura  para a ASSEAG e ele o fez. 

O terreno que nós estamos foi o resultado desta negociação.  

Mais tarde o Marcos Duque Gadelho foi para a FAESP e sumiu de 
Guarulhos. 

Devido as brigas que um ex-presidente chamado Juarez brigou com 
o CREA e a FAEASP, é que colocaram como representante no CREA um 
engenheiro eletricista e não um engenheiro civil que era maioria. 

Quando voltei a presidência da ASSEAG de novo é que consegui com 
a ajuda do arquiteto Emilio Carlos, fazer as pazes com a FAEASP. 

Guarulhos, 31 de março de 2017 

Engenheiro civil Plinio Tomaz 
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Base Aérea de Cumbica 

 
Na década de 50 quando era moleque a nossa grande atração 

de Guarulhos era a nossa igreja Nossa Senhora da Conceição que 
era bem velha (1635 ou 1761), a represa do Cabuçu que tinha sido 
inaugurada em 1905 e a Base Aérea de Cumbica. 

Somente em 1948 é que foi pavimentada a rua d. Pedro II.  
O grupo escolar Capistrano de Abreu que fica na esquina das 

ruas Capitão Gabriel e Gabriel Machado, conforme dr. João Ranali 
foi inaugurado em 1 de julho de 1926. Quando entrei na escola 
Capistrano de Abreu em 1948 aos 7 anos eu e meus vizinhos íamos 
jogando bolinha de vidro até a escola. Não havia nenhuma rua 
pavimentada. 

Na base Aérea de Cumbica ficavam os militares com os seus 
aviões. Havia um trenzinho que vinha da capital de São Paulo e ia até 
aquele imenso brejão onde ficavam as sete pontes onde os soldados 
faziam os seus treinamentos e os pilotos freqüentemente faziam as 
simulações de vôo. 

A temperatura da Base Aérea de Cumbica era muito fria. 
Dizia-se que era no mínimo sempre uns dois graus abaixo que a 
temperatura do centro de Guarulhos. Ninguém podia entrar na 
“Base” e no Cabuçu. Todos comentavam como se conhecessem mas 
não tinham entrado para ver como era. 

Em Guarulhos as ruas não tinham pavimentação e eram 
freqüente à noite as garoas. Todos tinham a sua capa. Por isso é que 
São Paulo, capital tinha apelido de terra da garoa que hoje não 
existe mais. Quando estudava à noite no ginásio da Escola Estadual 
Conselheiro Crispiniano, que provisoriamente funcionou nas 
dependências do Grupo Capistrano de Abreu, funcionando á noite. 
Durante certa época do ano todos íamos de capa. Era, na época, 
exigido que os alunos frequentar as aulas, o uso de terno e grava, 
sem os quais não se entrava na escola. Para entrar no ginásio 
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tínhamos que fazer um cursinho chamado “admissão” e como havia 
poucas vagas somente os melhores faziam o ginásio. Meus 
professores do cursinho de admissão foram: Elio de Castro 
Mesquita, Hernani Furini, João Copoloni (da Penha) e a dona Ivete 
Zacarias. 

Lembro-me ter visto, várias  vezes caminhões cheios de 
militares, os quais tomavam conta das esquinas, das ruas de 
Guarulhos com seus fuzis às costas. 

Quando já estava formado engenheiro civil e trabalhava no 
SAAE conversei com um topógrafo e ele disse que tinha trabalhado 
com um primo do meu pai, o engenheiro civil Olavo Facchini, 
formado no Mackenzie, que tinha construído a base militar de 
Guarulhos na época da segunda guerra mundial. 
Meu pai confirmou, dizendo que o engenheiro Facchini era seu primo 
e que morava na capital e que de fato tinha construído o aeroporto 
militar. Soube depois lendo um livro do dr. Manoel Botelho, que o 
projeto e a obra foi feita por brasileiros e que meu professor José 
Augusto Martins, foi quem construiu a pista dos aviões em 
Guarulhos. Como para a construção da pista de aviões em Guarulhos 
requeria muitos conhecimentos de drenagem, após o término da 
obra o  engenheiro Martins foi convidado pelo dr. Lucas Nogueira 
Garcez para ser professor de hidráulica na Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. 

Conversei em 2010 com o prof. José Augusto Martins se tinha 
visto um antigo hangar onde ficava aviões e planadores para 
treinamento de pilotagem dos alemães antes da 2ª guerra. O prof. 
Martins me informou que logo que estourou a 2ª guerra mundial o 
presidente Getúlio Vargas mandou demolir tudo que fosse suspeito 
dos alemães, italianos e japoneses de maneira que quando foi 
construir a pista não se observava nenhum vestígio da pista de 
treinamento, anteriormente construída. 

O meu sogro fez treinamento para pilotar aviões naquela pista 
e manejo com metralhadoras alemãs e não foi para a Alemanha 
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porque seu pai não deixou e todos que foram de Guarulhos, lutaram 
na Luftwaffe e ninguém sobreviveu. 

Segundo o dr. João Ranali, o terreno para a construção da 
Base Aérea de Cumbica de 401 alqueires foi doado para o governo 
federal pela família Guinle. A inauguração oficial da Base Aérea de 
Cumbica foi em 26 de janeiro de 1945, quase no fim da guerra. 

O prof. Martins me enfatizou que todas as construções, 
mesmos aquelas em estilo californiano, foram projetadas e 
construídas por engenheiros e arquitetos brasileiros, sempre 
dirigido pelo brilhante dr. Olavo Facchini, chefe do Setor 4 das 
obras da Força Aérea Brasileira. 

O dr. Facchini, mais tarde, fez parte da comissão que 
construiu o novo aeroporto internacional de Guarulhos. O 
interessante é que um primo da minha mãe, Aldo Forli Scocatti, 
tinha conhecido o dr. Facchini numa loja maçônica em São Paulo e se 
tornaram grandes amigos. 

O dr. Aldo foi dentista da seleção brasileira e viajou para o 
mundo inteiro.Era considerado uma figura nacional na odontologia no 
que se refere as operações buco-maxilo-facial. O meu filho Plínio 
Augusto que também é dentista, numa palestra sobre operações 
buco-maxilo-facial ouviu a menção ao dr. Aldo Forli Scocatti como 
uma figura de proa. 

Hoje junto à Base Aérea de Cumbica existe o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil. 
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Caboclo chupador 
 

O  que eu vou contar é verdade. 
O Ditinho sempre foi daquelas pessoas muito vivas e espertas que 

existem nas cidades do Interior. Quem hoje mora em cidades muito 
grandes, não conhece uma figura interessante como o Ditinho. 

O Ditinho era católico e como todo bom brasileiro, era espírita e 
macumbeiro. O brasileiro é bastante eclético nas suas opiniões. Isto é 
muito bom. Li num livro da Escola Superior de Guerra do Brasil, que os 
brasileiros são muito parecidos com os ingleses, acreditam em tudo e não 
se fanatizam por nada. Enfim somos parecidos aos ingleses, o que me 
agrada bastante. Por isso que o comunismo, nazismo, fascismo não 
funcionam com o povo brasileiro. 

Havia um centro de macumba que tinha reunião toda a quarta-feira à 
noite, numa casa da av. Guarulhos, na Vila das Palmeiras, onde na entrada 
havia o símbolo de dois leões. Naquele tempo era só falar dois leões, não 
precisava nem falar o nome da rua. 

O Ditinho morava perto ao Jardim Maia e resolveu ir ao Centro de 
Umbanda e lá verificou que tinha umas mulheres bonitas, resolveu fazer 
uma brincadeira e chupar o peito de umas mulheres que freqüentavam lá.   

Fez de conta que tinha abaixado um espírito nele. Tirou a camisa e 
começou a falar com uma voz estranha. Perguntaram quem era e ele 
respondeu: 

-Sou o caboclo chupador! 
Assim cambaleando e falando palavras estranhas e inventadas na 

hora, o Ditinho se dirigia a uma mulher bonita evitando as velhas e feias é 
claro, levantava a suas blusas e começava a funcionar o caboclo chupador. 

Participou assim varias reuniões e já estava ficando famoso, quando 
uma vez, sentiu alguma coisa estranha, que estava acontecendo com ele, 
como se fosse um espírito que realmente estava baixando nele, saiu 
correndo que nem louco, sem camisa e a pé até chegar a sua casa. Onde 
suado e nervoso, tomou um banho e foi dormir. Acabava assim a carreira 
não muito honrosa do caboclo  chupador.  

Nunca mais voltou ao centro nem tocou no assunto. 



 

 

Carregamento do andor 

 

 Desde pequeno íamos a procissão em Guarulhos e sempre tinha a Banda Lira 

acompanhando. Era muito bonito ver as pessoas andando uma atrás da outra de cada 

lado da rua carregando uma vela e dava uma volta desde a igreja matriz, passava pela 

rua D. Pedro II, entrava na rua João Gonçalves e volta a igreja pela rua 7 de setembro. 

Geralmente tinha uma quermesse com pipocas, batatas doce assadas, subidas em pau de 

sebo etc. 

 Lembro que minha mãe Eugênia tinha recebido uma mulher que disse que sua 

casa foi tomada por uma pessoa da cidade e lá estava ele segurando o andor de Nossa 

Senhora.  

 Quem carregava o andor pelo que tinha observado era somente os ricos da 

cidade e era uma honra. 

 Há pouco tempo encontrei um músico que tocava na famosa Banda Lira de 

Guarulhos, o Fio e confirmei com ele que o andor só era carregado pelos ricos e ele me 

disse que uma vez o seu pai viu que estavam carregando o andar ao contrário, pois, o 

rosto da Santa deveria estar voltado para a frente e não para trás. Avisaram os 

carregadores do andor e estes fizeram uma volta e consertaram o problema. 
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CARTA DA ÁGUA DE GUARULHOS 
MAIO – 2004 

 
 A água é a fonte original da vida no Planeta Terra, e por esta razão 
sua conservação é fundamental.  
 A falta deste recurso natural finito resultará inevitavelmente no 
desaparecimento, progressivo, da espécie humana e de todas as outras 
formas de vida.  
 O realismo analítico da situação atual e das projeções futuras, 
demonstra que a escassez é nitidamente uma das mais sérias e calamitosas 
questões a serem enfrentadas por todas as nações ou, mais diretamente, 
por toda a humanidade. 
 A problemática deixou de ser uma questão hermética privativa de 
cientistas e técnicos, ganhando papel importante no noticiário, atingindo as 
pessoas, em todos os locais habitados pelo homem. Alguns analistas de 
política internacional não excluem a possibilidade de que seja um bem 
disputado entre os povos, inclusive com a ferocidade de guerras, 
declaradas ou não. 
  Não foi sem motivo que a CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil elegeu o tema para sua Campanha da Fraternidade 2004, “Água, 
Fonte de Vida”. 
 A preocupação e o inconformismo dos cidadãos, pesquisadores, 
professores e técnicos sobre a forma inadequada com que tem sido 
abordada a questão, levou as Faculdades Integradas de Guarulhos, a 
sensibilizar-se com o tema, e promover o Seminário “Recursos Hídricos: 
Água, Fonte de Vida”, em seu Anfiteatro Guimarães Rosa, no Campus Vila 
Rosália.  
 No referido evento, puderam ser debatidos os vários aspectos da 
problemática da água, de forma democrática e livre. Com seus 1200 lugares 
tomados pelo público interno e externo interessado, durante cinco noites 
os signatários desta Carta da Água de Guarulhos, manifestaram-se 
abertamente sobre a realidade do problema e das medidas que podem e 
devem ser tomadas, para amenizá-lo e/ou solucioná-lo, em seus vários 
aspectos.  
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 Embora focado, em princípio, na problemática  de Guarulhos, pela sua 
inserção na maior concentração populacional do País, onde o problema 
desenvolve uma abrangência superlativa, os resultados dos debates 
certamente servirão para análise e projetos de outras regiões 
metropolitanas do Brasil ou do Planeta. 
 Os organizadores do Seminário “Recursos Hídricos: Água, Fonte de 
Vida” optaram por apresentar suas conclusões neste Documento, como 
Carta Aberta, encaminhando-o às autoridades, pretendendo com isso 
colaborar com possíveis atitudes que devem ser tomadas em curto, médio e 
longo prazos para evitar uma situação caótica. 
  No Site www.fig.br estarão disponíveis os anais do Seminário e os 
endereços e qualificações dos organizadores, palestrantes e debatedores. 
 
Síntese das recomendações 
 
1. A Educação Ambiental é essencial para a conservação dos recursos 

hídricos. Deverão ser treinados professores e também outros 
profissionais para ampla abordagem do tema água nas escolas, parques, 
associações de bairros e outros centros. Os trabalhos deverão envolver 
e atingir crianças, jovens e adultos, proporcionando a tomada de ações 
conservacionistas. 

 
2. aproveitamento da água de chuva deve ser feito para fins não potáveis, 

desinfetado com cloro e destinado às bacias sanitárias, lavagem de 
roupas, lavagem de pisos externos, lavagem de carros e uso industrial. 

 
3. incentivo para o aproveitamento da água de chuva e do reúso dos 

esgotos sanitários deverá ser feito pelas prefeituras e concessionárias 
de serviços de água, as quais terão que ter meios de promover descontos 
significativos nas contas de tarifas de água e esgotos, divulgação e 
cursos de capacitação. 

 
4. A lavagem de pisos externos e calçadas deverá ser feita com água não 

potável, tal como água de chuva e reúso dos esgotos.  
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5. A poluição difusa é responsável por cerca de 25% da poluição dos 

cursos de água no Brasil. Todas as cidades devem construir 
reservatórios para a sedimentação dos sólidos totais em suspensão 
(STS) das águas pluviais e assim diminuir a carga poluidora que chega 
aos cursos d’água. 

 
6. Todo cidadão tem o dever de evitar, remediar ou mitigar qualquer efeito 

adverso no meio ambiente proveniente de atividade que prejudique o 
ecossistema. 

 
7. Todo município deverá aprovar na Câmara Municipal a criação do 

Conselho Municipal de Recursos Hídricos, órgão consultivo com objetivo 
de assegurar que a água, recurso natural e essencial à vida, ao 
desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa ser controlada e 
utilizada em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais 
e pelas gerações futuras. 

 
8. Os apartamentos deverão ter hidrômetros individualizados com objetivo 

da justiça fiscal e economia de15% a 30% da água do serviço público. A 
interrupção do fornecimento de água (corte de água) deve ser feita pela 
concessionária dos serviços de água e esgoto. 

 
9. Os serviços públicos de esgotos deverão efetuar o tratamento dos 

esgotos sanitários de modo a não degradar o ecossistema. 
 
10. Cuidados especiais devem ser tomados quando a impermeabilização do 

solo, for acima de 12%, pois a partir dessa porcentagem,  há forte 
impacto nos organismos aquáticos, um declínio na riqueza, na diversidade 
e na abundância das espécies.  

 
11. Os Planos Diretores de Drenagem além dos problemas de enchentes e 

estudos de benefícios/ custos devem compreender o combate à erosão, 
melhora na qualidade das águas pluviais e estudos do ecossistema. 
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12. Quando poços tubulares profundos (conhecidos como poços 

artesianos) forem desativados, devem ser tomadas as providências para 
não serem foco de contaminação dos aqüíferos subterrâneos. 

 
13. poço tubular profundo é uma obra de engenharia, devendo ser 

tomados todos os cuidados na construção, manutenção, tempo de 
bombeamento e escolha dos materiais de construção. 

 
14. Em residências isoladas ou agrupadas em locais onde não é econômica 

a construção de redes coletoras de esgotos sanitários, deverão ser 
feitos tratamentos de esgotos econômicos de preferência sem peças 
girantes, com baixo custo de manutenção e redução de DBO acima de 
80%.  

 
15. No ensino sobre tratamento de esgotos nas escolas de engenharia 

deverão ser avaliadas as grandes estações de tratamento de esgotos e 
os sistemas locais de tratamento. 

 
16. Os aparelhos denominados Filtros e Purificadores de água são 

destinados a melhorar a água potável das concessionárias dos serviços 
de água. Deverão ser adquiridos somente aqueles que seguem os padrões 
das normas da ABNT e aprovados pelo INMETRO 

 
17. uso de bacias sanitárias para 6 litros/descarga deverá ser exigido em 

toda nova construção. 
 
18. As torneiras e  peças que economizem água são recomendadas como 

forma de evitar o desperdício. 
 
19. atendimento ao consumidor das Águas Minerais deverá verificar mais 

rapidamente as denúncias sobre anomalias nas águas envasadas, 
principalmente nos vasilhames de 10 e 20litros. 

 
20. As informações prestadas pelas concessionárias de serviços de água e 

esgoto a respeito das reservas de água e da qualidade da água 
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distribuída deverá ser a mais clara possível e adequadas ao fácil 
entendimento do público. Tais informações deverão ser divulgadas em 
jornais, redes de televisão e rádios. 

 
Consideração dos estudantes participantes 
 
1. Aplicação de todos os recursos financeiros nos comitês de bacias 

hidrográficas, para que os mesmos possam reverter esses recursos em 
tecnologias para a preservação do meio ambiente, recursos hídricos e 
mananciais. 

 
2. A cobrança da água pelo usuário consumidor e também pelo usuário 

poluidor, para que ambos contribuam no processo de recuperação da 
nossa água. 

 
3. A gestão das águas deve ser sustentável, racional, cooperativa e 

solidária com os princípios de controle ambiental. 
 
4. As autoridades Federais, Estaduais e Municipais têm a obrigação 

fundamental de prevenir a degradação da água, coibindo os meios que 
levem à escassez mediante a adoção de princípios que incentivem a 
utilização racional e preventiva. 

 
5. As autoridades Federais, Estaduais e Municipais têm a obrigação de 

promover junto às escolas públicas e privadas de todos os níveis, 
programas educacionais que visem à educação ambiental necessária para 
a sustentabilidade do ser humano, bem como instituir meios contínuos e 
pedagógicos para demonstrar a importância da preservação e meios 
racionais para o bom uso da água. 

 
6. É de fundamental importância que as autoridades incentivem a iniciativa 

privada na participação e aplicação de projetos que visem a recuperação 
de mananciais, nascentes e fontes, bem como das matas ciliares. De igual 
forma, devem apoiar mediante incentivos fiscais ou participativos as 
Organizações não Governamentais que visem a disseminação de práticas 
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sociais educativas para redução do desperdício de água ou atuem junto 
à diminuição de impactos e melhoria da preservação ambiental. 

 
7. É dever absoluto do poder público e responsabilidade da sociedade zelar 

pela qualidade e pela quantidade de água existente de forma a assegurar 
à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em 
condições satisfatórias para subsistência humana e de todas as outras 
formas de vida e ambos tem o compromisso de combater a escassez. 

 
8. Todo cidadão é responsável pela conscientização dos seus pares na 

sociedade, bem como irradiar aos futuros a importância da essencial e 
necessária preservação dos recursos hídricos e a conservação da água 
de boa qualidade para as futuras gerações.  

 
COORDENADOR TÉCNICO DO SEMINARIO: ENGENHEIRO CIVIL 
PLINIO TOMAZ 
 

Engenheiro civil Plínio Tomaz 
FIG- Faculdades Integradas de Guarulhos 

 
 
 



255 – Casa estranha 
 

Uma vez, estava fazendo um levantamento planialtimétrico, numa área de Guarulhos que era 
praticamente sem habitações. Estava acompanhado de dois ajudantes. A área era o chamado Sitio dos 
Moraes, que ficava no lado direito da atual Av. Brigadeiro Faria Lima, antes da igrejinha. A região 
era toda cheia de mato e floresta. 

Vínhamos de ônibus que passava pela av. Monteiro Lobato, Rua Claudino Barbosa, e parava 
perto de onde é o McDonalds. Lá, era o ponto final do ônibus e tinha uma vendinha onde comprava 
pão e mortadela fatiada e uma guaraná para cada um. Depois, seguíamos a pé até perto da igrejinha, 
carregando as balizas, foices, trena e o teodolito para medição.   

Atravessávamos o pequeno rio, subindo em um enorme ingazeiro que ficava no outro lado do 
rio, visto que não existia ponte e nem pinguela. O ingazeiro servia como uma pinguela e não havia 
problemas. 

Fiquei sabendo que ali tinham morado escravos que trabalharam em Guarulhos e que seus 
descendentes ainda estavam por lá. Tinha visto alguns negros bastantes velhos quando cheguei ao 
local.  

Uma vez, durante nossos trabalhos, começou a chover intensamente. Geralmente, a gente 
espera um pouco embaixo de uma árvore para ver se a chuva passa, mas, como não parava de chover 
e estava começando a anoitecer, deslocamo-nos pelo meio do mato, procurando um abrigo seguro, 
devido aos raios que caiam na região. 

Encontramos uma casa de alvenaria de tijolos e rebocada, muito velha, abandonada no meio 
do mato e que não sabíamos que existia. 

Abri a porta, com o maior medo, e entrei na casa.  
Tinha na sala uma mesa sem cadeira do lado, com um belo cálice verde, enorme, e, na parede, 

uma fotografia do Presidente Getúlio Vargas. Até hoje penso: por que os donos não levaram aquele 
belo cálice verde? Deveria ter algum mistério ou alguma estória sobre o mesmo que ninguém se 
atreveu a levá-lo. 

Da sala dava para avistar a cozinha, que tinha uma espécie de sepultura do tamanho de um 
corpo, da mesma maneira que a gente via naquela época quando se enterrava um caixão no cemitério 
do Centro de Guarulhos. 

Dava para meter medo em qualquer pessoa com aqueles relâmpagos e trovoadas. Ficamos os 
três dentro da sala sem saber se íamos embora ou não. Resolvemos esperar passar a chuva e fomos 
embora imediatamente.  

Nunca mais tocamos no assunto. 
 

Engenheiro Plinio Tomaz 

25 de novembro de 2016 
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Clube Recreativo de Guarulhos 
 

Na rua D. Pedro II, esquina com rua XV de novembro, havia um clube 
bastante antigo chamado Clube Recreativo. Era um local que oferecia bom 
divertimento em Guarulhos, além do único cinema que tínhamos, o cine 
República. 

Como toda construção antiga, havia uma escada grande que se subia para 
atingir o piso do clube, pois não havia as impermeabilizações dos tijolos com 
vedacit impedindo a subida da umidade e a solução era deixar a umidade 
subir até ao ponto máximo e o piso ficava acima do local da umidade. Havia, 
portanto, um porão de uns dois metros de altura. 

Nas casas velhas também se achavam estes porões, que eram feitos 
para conter a umidade e nivelar o terreno. Freqüentemente, os porões 
eram aproveitados para guardar coisas velhas, ou havia lugares que os 
mesmos se conservavam fechados, pois, mantinham a umidade, apesar de 
previsto a entrada de ar e de luz. 

O clube Recreativo teve como fundadores os Srs: Silvio Barbosa, Mario 
Dabariam, Moacir Dabariam, João Dagoberto e outros. O João França 
Filho, embora fosse menor de idade, participou da fundação do clube. 

Além do vasto salão de baile do Clube Recreativo, havia quatro salas com 
pé direito de 4,00m para as pessoas que gostavam de jogar cartas a 
dinheiro. Era comum o carteado, como se dizia e as pessoas perdiam ou 
ganhavam muito dinheiro no local. No salão de baile havia duas mesas de 
bilhar. Quem servia a comida e a bebida para as mesas de jogos era o 
Caetano D’Andrea. 

Todos os grandes bailes e festas eram realizados no Clube Recreativo. 
Mais tarde ele foi transferido para a rua Nilo Peçanha, contíguo a 
Universidade de Guarulhos. 

Lembro-me de uma palestra sobre “racismo” feita no Clube Recreativo.  
Um dos moradores tradicionais de Guarulhos da família Arruda, importante 
na época disse: 
      -O que o sr. está falando é tudo besteira. Não existe racismo, 
principalmente em Guarulhos. 

O palestrante, muito educadamente, olhou para ele e perguntou: 
      -O sr. tem filha? 
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      -Tenho. Respondeu prontamente, o guarulhense. 
      -Se sua filha dissesse ao senhor que iria se casar com um negro, o 
sr.deixaria? 

O homem pensou e não respondeu, sentando-se novamente, dando a 
entender a todos que ele, não deixaria, fato comum na época. Sem querer, 
o guarulhense provou que havia racismo. Mais tarde lendo o livro “O Sonho 
da Mariposa”, do Dr. Adolfo de Vasconcelos Noronha, aprendi que tal 
atitude não era de racismo e sim de raciocínio denominado “in se”. Pois, o 
pai da moça também não gostaria de vê-la casada com uma pessoa super 
gorda, mesmo que fosse um loiro de olhos azuis. 

Dancei, vários carnavais matutinos, no Clube Recreativo quando era 
garoto e minhas irmãs iam aos bailes noturnos, freqüentemente. Havia um 
espaço grande destinado ao jogo de pingue-pongue. Os jogadores de 
pingue-pongue do Clube eram muito bons. Lembro que não dava para jogar 
com ninguém, jogavam tão bem que a gente não pegava mais do que duas ou 
três vezes na bola. 

 
Pavimentação 

Guarulhos, naquele tempo, não tinha nenhuma pavimentação. A principal 
rua de Guarulhos, a rua D. Pedro II, era de terra, como se falava. Quando 
chovia, ficava uma lama.  Em frente ao cinema, quando chovia, colocavam 
junto às portas umas grades de madeira em forma triangular para que as 
pessoas não sujassem o piso da entrada com a lama das ruas. Somente em 
26 de agosto de 1950, é que o prefeito, Fioravanti Iervolino contratou a 
firma Vicente Matheus para pavimentar as ruas: Capitão Gabriel, Felício 
Marcondes, Sete de Setembro, João Gonçalves, Luiz Gama, Quinze de 
Novembro, 13 de maio, além da Avenida Cabuçu em Vila Galvão. 

A rua D. Pedro II, no trecho que ia do cine República até o posto de 
gasolina que ficava na esquina da Rua João Gonçalves era muito estreita, só 
sendo alargada pelo grande prefeito Waldomiro Pompêo, em 1968. A rua 
era dotada de pouca iluminação, mas era a única via iluminada desde 1948. 
Quase ninguém tinha automóvel. Tínhamos medo de fantasmas. Quando 
víamos alguém chegando ficávamos contente sentindo-nos protegido.  

Passar a noite perto das ruas do cemitério, naquele tempo, só 
acompanhado, pois, não existia iluminação e havia poucas casas. Quando 
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voltava, à noite, do ginásio Conselheiro Crispiniano, que ficava no prédio do 
grupo escolar Capistrano de Abreu, nunca passava pelas ruas próximas do 
cemitério. 

 
Igreja Nossa Senhora do Rosário 

A praça Conselheiro Crispiniano fica no meio da rua D. Pedro II, entre a 
Igreja e a rua João Gonçalves.  

Quando estavam fazendo uma galeria de águas pluviais transversalmente 
à Praça Conselheiro Crispiniano, em frente ao cine República, de 
propriedade do Antônio Pratici,  ou seja, o Antoninho do cinema, os 
trabalhadores começaram a achar pedaços de ossos de vários tamanhos. As 
crianças e os curiosos ficaram vendo os trabalhadores escavarem com as 
picaretas e depois jogar a terra ao lado da vala, e pegavam com as mãos os 
pequenos ossos e mostravam, orgulhosamente, para as crianças.  

O meu pai disse que naquele local era antigamente um cemitério de 
negros, um dos três cemitérios de Guarulhos, bem antigo e que na época, 
onde estava o restaurante do Caetano de Andréa havia a Capela Nossa 
Senhora do Rosário e que teria sido a primeira de Guarulhos, construída em 
1863 e demolida em 1930.  Nesta capela eram adorados somente santos 
pretos, como São Benedito e Santa Ifigênia. 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário que está localizada na esquina da 
Rua 7 de setembro com a rua João Gonçalves, é na verdade, a nova Capela 
Nossa Senhora do Rosário onde eu me casei em 1967. 

O Sr. João França Filho, me disse que quem demoliu sozinho a Capela 
Nossa Senhora do Rosário, foi o Sr. Raniero Rebelli, o qual lhe contou que 
achou corpos em caixões ou embrulhados em panos, no chão da capela e nas 
paredes. 

Era gozado ouvir falar dos índios guarus que tinham habitado em 
Guarulhos. Nunca vi um índio sequer em Guarulhos ainda mais um índio 
barrigudinho que deveria ter sido da tribo Guarus. Também, nunca soube 
que alguém tivesse achado em Guarulhos, uma ponta de flecha ou algum 
objeto usado pelos índios. Nunca vi também nenhum descendente destes 
índios, em nosso município. Soube mais tarde, que os Guarus também 
andaram por Atibaia. Em um sítio que tenho em Nazaré Paulista achei há 
tempos, uma ponta de flecha de pedra polida, que deve ser de índios, talvez 
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da tribo dos Guarus. Os guarus habitavam a região que ia de Guarulhos até 
o vale do Paraíba, próximo ao Estado do Rio de Janeiro. 

 
Cinema 

Falando de cinema, anos mais tarde, quando já era formado engenheiro 
civil e trabalhava no SAAE, veio um velhinho falar comigo e disse: 
      ---- Dr. Plínio Tomaz, meu nome é Rodolfo Pini. Trabalhei com o seu avô 
Etore Tamassia (uns filhos tem o sobrenome Tamassia e outros Thomaz ou 
Tomaz). O primeiro cinema de Guarulhos, foi construído em 1922 pelo Sr. 
Juvenal Barbosa e seu irmão Abílio Barbosa e se localizava, na Praça 
Conselheiro Crispiniano. Era época do cinema mudo. O cinema fora alugado 
ao seu avô e seu tio, Mário Boari Tamassia. Ele tocava violino para dar 
ânimo ao filme e havia, também, uma pianola, que quando acabava a música, 
alguém ia chamar o seu avô para dar corda nela. Um dia quebrou a lente da 
câmara filmadora e o seu avô a jogou fora e eu a peguei. Está aqui a lente e 
a mostrou para mim. 

Era uma lente antiga que ele tinha guardado de recordação. Falei com 
minha mãe e tios e descobri que, de fato, o primeiro dono de cinema de 
Guarulhos foi o meu avô, Etore Tamassia.  

Meu pai, inclusive, disse que numa cena em que uma locomotiva vinha 
direto para o espectador, alguém tirou um revolver e disparou contra a 
tela. Contou, ainda, que tinha umas irmãs bonitas e que muitos iam ao 
cinema mudo, para paquerá-las.  

Na verdade, antes do cinema do vovô Etore, havia um outro cinema 
mudo, que ficava na rua D. Pedro II, no porão do prédio do Silvio Silingardi, 
pai da Silvia e Sidelma. Na parte térrea do prédio, mais tarde, existiu a 
loja do Riganeli. O cinema esteve funcionando até quando o filme pegou 
fogo e destruiu todo o equipamento.  

O meu avô tinha também uma padaria na época, a Padaria Tupã, que 
ficava na rua D. Pedro II em frente à loja do Riganelli. Naquele tempo as 
padarias eram de italianos.  

Muitos guarulhenses antigos me contaram que iam sempre à padaria do 
meu avô para paquerar as suas filhas. Lembro até de um morador da Penha, 
que disse que vinha, uma vez por semana, a Guarulhos, para paquerar minhas 
tias. 
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Meus pais Egisto Tomaz e Eugênia Forli Tomaz se casaram e seguiram a 
tradição da família, montando a padaria Barão na rua João Gonçalves nº12, 
onde nasci em 1941. O nome Barão foi registrado e até hoje é exibido, 
orgulhosamente, pelos novos donos da padaria. 

 
Velório 

Minha mãe me contou, que uma vez foi a um enterro de uma pessoa 
importante em Guarulhos. Era a dona Filomena Rinaldi, mãe da dona 
Assunta, dona Anita e do Sr. Nicola.  

O velório, que geralmente era na casa do falecido, foi feito no Clube 
Recreativo da rua D. Pedro II.  

Puseram o caixão no centro da sala, onde se faziam os bailes. Havia 
muita gente.  

Quando se participa de um velório chega o momento da despedida do 
morto. Então, os parentes e amigos se ajuntam perto do caixão e o padre 
diz algumas palavras de consolação aos vivos,  fazendo os elogios ao morto. 
Era a hora de fechar o caixão. 

Ajuntaram-se, grande número de pessoas em torno do morto, quando de 
repente o piso não resistindo a carga, ruiu provocando a queda de pessoas 
no porão e o caixão começou a cair e minha mãe viu vários homens 
segurarem o caixão, para que não caísse no buraco. Muitas pessoas caíram 
no buraco, inclusive a Norma Lombardi que perdeu um sapato, conforme me 
disse a sua irmã.  

O João França Filho (João Pipoca) e o Dr. João Ranali me confirmaram o 
episódio, pois, estavam lá. 

Parece inacreditável, mas, perto do Clube Recreativo, morava numa casa 
de pau a pique o Sr. Carmelino. Armava armadilhas para pesca de peixes, as 
chamadas covas e pescava todos os dias no rio Tietê. No fim da tarde 
estava sempre com uma fieira de peixes frescos e ia vendê-los na rua D. 
Pedro II. Era a década de 1930 a 1950 aproximadamente. 

Muitas vezes, os jovens do clube Recreativo, como eu, Guilherme 
Figueiredo, Newton Evans, Moacir Mesquita, William Tomaz e Dionísio 
Marcial Fernandes, ficávamos à noite, na pracinha da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário localizada na rua 7 de setembro com rua João Gonçalves  
conversando sobre livros ou amenidades. 
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Estas reuniões eram constantes e todos queriam mostrar os seus 
conhecimentos. Na verdade, todos nos preparávamos a semana inteira, para 
aquele bate papo informal e fazíamos o papo convergir para o assunto que 
dominávamos. Comentávamos os livros que tínhamos lido e discutíamos 
sobre a existência de Deus e o que era a morte. Sempre um de nós se 
salientava mais e, geralmente, era aquele que tinha lido alguma coisa a 
respeito. Muitas vezes caímos em armadilha de algum amigo que 
ingenuamente, nos fazia pergunta de coisa de que já tinha a resposta 
melhor que a nossa. Daí, nasciam as discussões inúteis. Alguns colegas 
queriam fazer vencer seus argumentos com a brilhante oratória, tais como 
os sofistas gregos. Não levavam vantagem, pois, todos tinham a liberdade 
de falar. 

Mais tarde quando fui estudar engenharia civil na Escola Politécnica e 
morei numa pensão com os estudantes, era comum a disputa intelectual de 
conhecimentos.  

As nossas reuniões informais em Guarulhos, em frente da Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, me foram úteis. Era difícil discutir com os colegas da 
Escola Politécnica, pois os seus conhecimentos eram elevados, eram duros 
nas respostas e eu não tinha tempo para me preparar para as discussões.  

Na maioria das vezes eu ouvia, pois as armadilhas eram mais perigosas 
do que aquelas dos meus amigos de Guarulhos. Tinha que ler mais matérias 
técnicas do que filosóficas.  

A filosofia ficava para depois. 



 
36 

Costa Pereira 
 

O dr B funcionário da prefeitura de Guarulhos é engenheiro 
civil, nascido em Portugal, motivo pelo qual gostava de alguns 
times de futebol daquele pais, especialmente de um jogador da 
época denominado Costa Pereira. 

Constantemente o dr. B pegava um bolo de papel amassado, 
jogava para cima, pulava, cabeceava e gritava: 

-Costa Pereira. 
Um dia após dar várias cabeçadas com o papel, um amigo 

seu, já cansado de tantas cabeçadas do dr. B, embrulhou em um 
jornal sob forma de uma bola, três esferas de ferro soldadas 
uma na outra, que serviam de contrapeso em sua mesa de 
trabalho, e jogou para o ar em direção ao dr. B. 

Sem pestanejar e rapidamente, ele se levantou, cabeceou e 
gritou: 

-Costa Pereira. 
Machucou a cabeça. Saiu bastante sangue da cabeça do dr. 

B e todos deram risadas e o dr. B definitivamente abandonou o 
futebol. 
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Curiosidade sobre Guarulhos 

 
Profissionais liberais nascidos em Guarulhos 

Quem foram os primeiros profissionais liberais de Guarulhos? Nunca 
vi esta resposta. Conversando com pessoas bem informadas como o sr. João 
França Filho fiquei sabendo que: 

Os primeiros médicos de Guarulhos foram André Paperini e Renato 
Rodrigues de Lima que estudaram na mesma faculdade e se formaram no 
mesmo ano. O dr. André Paperini era também médico veterinário. 

O primeiro advogado Guarulhense foi o dr. Heitor Mauricio de 
Oliveira, formado na famosa Faculdade de Direito São Francisco da 
Universidade de São Paulo. 

Quanto a dentistas, os primeiros guarulhenses foram os irmãos 
gêmeos Paulo Mauricio de Oliveira e dr. Nelson Mauricio de Oliveira. 

O primeiro engenheiro civil de Guarulhos é Plínio Tomaz que estudou 
na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

O primeiro escritório de engenharia localizado em Guarulhos foi do 
Eng Élio de Castro Mesquita, que ficava no prédio da Câmara Municipal de 
Guarulhos na rua d. Pedro II. Trabalhei como desenhista e topógrafo. 

 
Escritores de Guarulhos 

O sr. João França Filho contou que morava em Guarulhos na avenida 
Esperança, Vila Progresso o sr. Arlindo Vergas dos Santos que era 
professor de inglês e francês no Ateneu Rui Barbosa localizado na Penha. 
Era um escritor e seu irmão era o redator do jornal o Correio Paulistano. 
 
Pintores de Guarulhos 

Em Guarulhos quando criança fui uma vez com os meus primos Ernane 
e Pitida visitar o pintor Caetano Pedroso. Morava numa casa em frente ao 
cemitério na rua Felício Marcondes. Sua casa estava cheio de quadros já 
pintados e em andamento.  

Todos os quadros dos prefeitos de Guarulhos foram pintados pelo 
Caetano sendo que o último do prefeito substituto Alemão foi pintado por 
seu aluno de pintura e assinado pelo Caetano, pois já estava muito doente. 
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Funcionários da Prefeitura de Guarulhos na década de 30 

O sr. João França Filho contou-me que a prefeitura de Guarulhos na 
década de 1930 tinha somente quatro funcionários administrativos.  

O tesoureiro era o sr. Vasco Brancoleoni, o Gentil Bicudo era 
secretario do prefeito e sr. Paulo de Moraes era funcionário. O sr. José 
Barbosa era o fiscal. Somente estes quatros eram os funcionários da 
prefeitura. 

Havia três motoristas sendo um deles o sr. Oswaldo Ribeiro pai do 
Roney Ribeiro e 1 tratorista o sr. Rubens Delafina. 
 
Bandas de Guarulhos 

Havia duas bandas em Guarulhos. A banda Lira de Guarulhos e a Banda 
Sete de Setembro. 

A banda Lira tinha como mestre sr.Silvério Gabriel Teles e a Banda 
Sete de Setembro o italiano Luiz Turri. 



Curiosidades sobre Portugal 

 

Santiago x São Jorge 

 Estamos no século XIV e Portugal ia entrar em guerra com Castela. O rei Dom 

Afonso IV, aquele que ordenou a morte de Inês de Castro ia enfrentar as tropas 

castelhanas. 

 Quando as tropas estavam enfileiradas para a batalha, o rei de Castela grita o 

padroeiro deles que era “Santiago”. Na mesma hora o rei Dom Afonso IV ia gritar 

também “Santiago” que era também o padroeiro de Portugal. Para não ficar igual, Dom 

Afonso IV gritou “São Jorge”. 

 Só para lembrar, Santiago foi um dos 12 apóstolos de Jesus e o primeiro a 

morrer. São Jorge foi um capitão do exército romano que estava na Capadocia e por não 

aceitar adorar os deuses romanos e foi martirizado. 

 

Estátua de Dom Pedro IV em Portugal 

 Em Lisboa existe uma estátua na Praça do Rossio em Lisboa do nosso Dom 

Pedro I que em Portugal foi chamado de Dom Pedro IV e que foi inaugurada um 29 de 

abril de 1870. 

   O que a gente estranha é que a estátua está a 27,5m de altura e não dá para ver 

nada. Porque tão alto? 

 Existem muitas explicações sendo a mais plausível, o fato de os portugueses 

encomendarem a estátua a dois franceses: Darioud e Robert. 

 Logo que receberam a encomenda para fazer a estatua de Dom Pedro IV, tinham 

já feito a estátua de Maximiliano, imperador do México. 

 Como Maximiliano foi fuzilado, os espertos franceses fizeram algumas 

modificações na estátua de bronze. Mudaram os botões na casaca, amputaram o braço 

de Maximiliano e puseram um braço segurando a Carta Constitucional de Portugal, 

deixaram Dom Pedro IV com barba, embora usasse somente bigodes e entregaram aos 



portugueses e para que ninguém percebesse que não era Dom Pedro IV, sugeriram que 

fosse colocada a 27,5m de altura. 

 

Dom Sebastião 

 Dom Sebastião (1554-1578) desapareceu na Batalha de Alcacer-Quibir no 

Marrocos dando origem ao Sebastianismo, isto é, aqueles que acreditam que ele voltará. 

 Na crença do sebastianismo contam-se pessoas importantes como o Padre Vieira 

e o poeta Fernando Pessoa. 

 A curiosidade é saber por que Dom Sebastião resolveu conquistar Marrocos. A 

causa foi que o mesmo leu o livro “Os Lusíadas” de Camões e com enorme fervor 

religioso resolveu mostrar a força de Portugal. Invadiu Marrocos com um exército entre 

15.000 a 23.000 homens com uma frota de 500 navios. A força militar desembarcou em 

Celta e depois o exército percorreu a pé até Tanger  ao invés de ir de navio e de onde se 

dirigiu até o local denominado Alcacer-Quibir. O exército devido a grande caminhada 

estava exausto e faminto, enquanto um grande exército árabe descansado estava 

esperando. 

 O rei Dom Sebastião nunca mais foi visto e os portugueses capturados foram 

devolvidos a Portugal de acordo com o pagamento do resgate em dinheiro aos árabes. 

Acabou-se o dinheiro dos cofres reais e Portugal entrou em crise, pois, Dom Sebastião 

não se casara. Assumiu um padre que era velho e que também não tinha filhos e que 

logo morreu. O trono ficou vago e então o primo Felipe II da Espanha assumiu a 

regência em Portugal  e por precaução mandou sua armada a tomar Lisboa. 

 Depois no  Castelo de Tomar tomou posse como rei de Portugal  passando a se 

chamar  Felipe I em Portugal. 

 Portugal então ficou 60 anos pertencendo à Espanha e com isto Portugal perdeu 

o controle da venda das especiarias e começou a entrar em decadência. O interessante é 

que a nobreza e os padres adoraram que a Portugal fosse governado pela Espanha em 

1580, pois, assim eles ganhavam mais dinheiro dos cofres reais. 

 Lembre que quando morreu o Camões ele disse: “morro com minha pátria”. 



 Somente em 1640 é que Portugal conseguiu se livrar da Espanha. 

Setembro de 2013 

Engenheiro Plinio Tomaz 

 



30 
Desconhecimento de quem era o prefeito 

 
Foi o próprio prefeito Waldomiro Pompêo que me contou. 
Era a sua primeira gestão como prefeito. Guarulhos como 

sempre, tinha muitos buracos. 
Uma noite quando vinha sozinho de São Paulo dirigindo o seu 

carro, ao entrar em Guarulhos, viu um carro  que estava parado, 
pois, tinha estourado um pneu quando bateu num buraco. 

 Imediatamente e sempre prestativo, o prefeito parou o 
seu carro e foi ajudar o motorista nervoso, e perguntou: 

O que aconteceu ? 
Eu vim aqui para Guarulhos e cai neste buraco, quebrei o 

meu carro, pois este prefeito “filho da puta” não conserta os 
buracos. 

O prefeito ajudou o homem a trocar os pneus, e quando o 
dono do carro que teve o pneu estourado ia embora, queria 
agradecer aquela pessoa anônima que o tinha ajudado, perguntou: 

- Quem é o senhor, que me ajudou tanto ? 
-Eu sou aquele prefeito de Guarulhos que você falou. 

 
 

 Esta aconteceu quando eu e o prefeito Waldomiro Pompêo 
estávamos inspecionando obras de extensão de rede de água. 

Estávamos instalando redes de água próximo ao córrego dos 
Cubas e o sr. Waldomiro Pompêo gostava de andar muito. Deixava 
o seu paletó no seu carro e ia verificar tudo.  

Estávamos bem longe do carro e num lugar onde as obras já 
estavam prontas, quando um morador percebeu que nós éramos 
funcionários da prefeitura de Guarulhos e querendo mostrar 
autoridade  nos chamou ao portão e disse: 

Vocês estão vendo esta rede de água que está aqui. Fui  
quem a solicitou ao sr. Prefeito Waldomiro Pompêo. Eu não votei 
no outro candidato o Moysés, votei no Pompêo. Ele é muito meu 



amigo. Ontem eu fui lá falar com ele, e no mesmo dia mandou 
fazer a rede de água. 

O sr. Waldomiro Pompêo, respondeu: 
O prefeito Waldomiro Pompêo é mesmo seu amigo? 
É sim, um amigão. 
Então manda um abraço para ele, disse o prefeito. 
Está bom, disse o homem.  
Fomos embora dando risadas e o homem ficou pensando 

preocupado que tinha dado um fora. 
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Esqueceram da caixa d’água 
 
O prefeito de Guarulhos era o sr. Waldomiro Pompêo e o 

Diretor de Obras era o dr. H. 
O prefeito Waldomiro Pompêo várias vezes me telefonava 

solicitando para ir com ele fiscalizar as obras. O sr. Waldomiro 
dava, de modo geral, muito trabalho para os engenheiros, pois, além 
de andar muito, verificava os mínimos detalhes, e quase sempre 
tinha razão. 

Naquele dia nos dirigimos às obras do novo Pronto Socorro 
Municipal que estava sendo feito no bairro do Bom Clima, onde não 
havia sistema de distribuição de água potável. 

Descemos do carro e ele imediatamente entrava por uma sala 
e ia para outra apontando os defeitos da obra. 

Abaixava-se constantemente vendo falhas numa ligação, sifão 
do lavatório e com detalhes incríveis. Era como se alguém 
antecipadamente lhe tivesse contado das falhas, pois se dirigia 
justamente à elas. 

Após vistoriar toda a obra, ele me perguntou: 
-O que você acha da obra, dr. Plínio? 
-Acho boa, mas cadê a caixa d'água. 
-Isto mesmo, cadê a caixa d'água? 
Procuramos e não achamos, pois esqueceram de fazer a caixa 

d’água. O prefeito ficou na Prefeitura que era perto dali e eu fui 
para o SAAE, onde me aguardava um telefonema feroz do dr. H.  

Sem querer arranjei encrenca com o dr. H, que foi obrigado a 
cumprir o contrato e mandar executar a torre elevada da caixa 
d’água do pronto socorro municipal de Guarulhos no Bom Clima, e 
que existe até hoje. 

Arranjei outros inimigos mais tarde, quando o prefeito pediu 
para eu o acompanhasse nas obras da av. Nossa Senhora Mãe dos 



Homens. Ao chegarmos lá havia um batalhão de homens e máquinas 
trabalhando e o prefeito perguntou se tinha gostado da obra. 

-Mas seu prefeito, a rua original é reta e estão fazendo uma 
rua torta, entrando dentro de residências e indústrias. Tem alguma 
coisa errada com o alinhamento. Não vejo nenhuma justificativa 
para a curva. Está engraçado, uma rua reta virar uma curva. 

O prefeito ficou bravo e mandou parar toda a obra e refazer 
o projeto, com a rua reta e não em curva. Já não era apenas o dr. H 
que estava bravo comigo. Parece que havia arrumado vários inimigos, 
mas eu só vim a saber mais tarde. Até hoje ainda não sei 
exatamente quem eram eles. Tinham recebido umas comissões 
adiantadas de umas desapropriações e tiveram que devolvê-las. 

-Você está trabalhando muito, aconselhou-me um engenheiro 
de São Paulo, o que era verdade, pois estava arranjando inimigos 
gratuitamente. 

Resolvi então montar uma firma de consultoria e trabalhava só 
meio dia no SAAE, pois, quanto mais trabalhava mais eu via, mais 
encrencas eu arranjava. 

Meses depois era apontado, em reunião no salão nobre, como o 
melhor engenheiro de toda a prefeitura e SAAE. 
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Eu não “meto” mas não minto  
 

O sr. Waldomiro Pompêo, prefeito de Guarulhos era 
rotariano e sempre nos levava em festas do Rotary Clube, motivo 
pelo qual acabei entrando no Rotary Club de Guarulhos Vila 
Galvão em 1971. 

Uma vez estavam os engenheiros da prefeitura juntamente 
comigo numa festa do Rotary Guarulhos Centro, onde fazia parte 
o dr. A, que era dentista e um ótimo rotariano. O dr. A e o 
Pompêo estavam na casa dos 60 anos mais ou menos. 

Na roda de gente jovem, com o A. e o Pompêo, o dr.A. 
começou a contar: 

-Estava eu saindo do consultório na Penha a noite quando 
apareceu uma morena. Fechei a porta e fizemos amor. Ia embora 
novamente quando apareceu uma loira. Fechei a porta e fizemos 
amor novamente. Quando ia fechar a porta do prédio apareceu 
outra morena, subi ao escritório e fiz amor novamente. Ai fui 
para o meu carro, quando ia entrar, apareceu uma loira e voltei ao 
escritório e fiz amor novamente. 

Todos nós ficamos escutando atentos a virilidade daquele 
homem sexagenário, era tão ativo sexualmente. 

Aí não agüentei e perguntei ao sr. Waldomiro Pompêo, que 
permanecia até então calado: 

-Sr. Prefeito o que o sr. acha do dr. A. Ao que o prefeito 
respondeu: 

-Eu não meto, mas não minto. 
 



Eucário Arruda 
 
 

No antigo clube Recreativo da rua D. Pedro II acontecia 
sempre brincadeiras dos jovens que lá freqüentavam. Esta quem 
me contou foram os próprios protagonistas, entre eles: José 
Afonso Trielli, Haroldo Novak (Doda), Élio de Castro Mesquita, 
Milton Laurel de Lima, Ronaldo Sarraceni, Alberto Zacarias e 
outros. 

Havia um grupo de jovens que sempre ia ao clube Recreativo 
jogar o tradicional pingue-pongue. Pela primeira vez apareceu o 
Eucário Arruda com uns 15anos, que estava querendo se infiltrar 
no meio do grupo um pouco mais velho do que ele. 

Estavam jogando pingue-pongue quando o Afonso Trielli 
resolveu fazer uma brincadeira, contando com o apoio de todos. 

O Afonso se fingiu que era uma bicha e ficou olhando o 
Eucário jogar e piscava para ele. 

O Eucário perguntou a um membro do grupo: 
-Aquele cara está piscando para mim, eu acho que ele é 

bicha, o que eu faço. 
-Olha, ele é bicha mesmo, só que muito rico. Vê se tira 

dinheiro dele como todos nós fazemos. 
De vez em quando jogava pingue-pongue, o Afonso e pegava 

a raquete como se fosse uma bicha e aproveitava para piscar e 
passar a mão no corpo do Eucário. 

O Eucário foi se entusiasmando e sempre contando com os 
conselhos dos mais velhos de que deveria tirar todo o dinheiro 
daquele veado milionário. 

A conversa entre os dois foi ficando cada vez mais 
adiantada até que resolveram sair e procurar na rua Sete de 
Setembro uma casa vazia do pai do Eucário em frente onde 
morava o sr. Otavio Braga Mesquita, pai do Élio Mesquita, para 
fazerem sexo e depois o Afonso daria o dinheiro. 



Os dois saíram e o grupo ficou todo atrás aguardando os 
acontecimentos. 

Dentro da casa abandonada o Afonso tirou as calças e pediu 
para o Eucário tirar também a sua calca.  

- Porque eu tenho que tirar as calças? perguntou o Eucário. 
- Você não está acostumado a comer veado e eu vou lhe 

ensinar. Tira as calças já. 
 O Eucário então tirou as calças e imediatamente o Afonso o 
agarrou por trás, segurando-o fortemente, como se quisesse 
fazer sexo com ele. O Eucário conseguiu se soltar e saiu pelado 
gritando pela rua dizendo: 

-Ele quer me comer!. Ele não é bicha não! 
Todos estavam rindo e o Eucário ficou muito nervoso e 

disse que ia buscar uma espingarda para matar a todos que 
aprontaram com ele e como a casa dele era muito próxima, isto é, 
na rua Felício Marcondes, por via da dúvida, todos fugiram 
rapidamente e acabou a brincadeira. 
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Faça um corte por favor  
 
Tenho grandes amigos na secretaria de planejamento da 

prefeitura de Guarulhos. que entrou na prefeitura de Guarulhos 
.Quando se faz uma planta de casa é comum, fazer uma planta baixa 
numa escala adequada e depois fazer no mínimo dois perfis, um 
longitudinal e outro transversal, chamado na prática de corte 
longitudinal e corte transversal.  

O que vou contar realmente aconteceu. 
Havia um desenhista que estava no início da carreira, que 

estava desenhando numa prancheta de desenho uma planta de 
prédio de uma unidade básica de saúde, sob a orientação do dr. A B. 

Quando a planta baixa estava pronta, o desenhista 
inexperiente levou o dr. B para vê-la afixada em sua prancheta e 
pedir a sua opinião. 

O dr. B examinou atentamente a planta da unidade básica de 
saúde falou: 

-A planta baixa está muito boa. Entretanto não seria 
interessante que se fizesse um corte nesta posição. Mostrando 
onde deveria ser feito o corte. 

-Não tem problema é para já. 
Cinco minutos depois o desenhista levou ao dr. B, o rascunho 

cortado com a tesoura em dois pedaços. 
 



256 – Familia Kuhn em Guarulhos 
 

Era pequeno quando fui com o meu pai visitar a família Kuhn, que morava no 

Taboão na Rua Silvestre Pires de Freitas, no lado esquerdo, antes do reservatório do 

Ururuquara. 

Tinha uma casa enorme de madeira, típica dos alemães, na época, e, ao lado, 

tinha uns galpões enormes de madeira. 

No galpão, tinha vários carros velhos que estavam quebrados. Um deles me 

chamou a atenção. Era um pequeno caminhão muito antigo que não tinha marchas e 

sim pedais e, se não me engano, tinha dois ou três pedais. 

Mais tarde, tinha um motorista de praça chamado Ernesto Kuhn que foi 

assassinado. Meu tio Bruno Forli, que também era motorista de praça, participou da 

passeata contra o assassino. 

Quando casei, bem mais tarde, minha sogra Noemia Elsa Rehse disse que os 

Kuhn eram parentes dela e que o Ernesto tinha sido seu primo. 

 

Engenheiro Plinio Tomaz 

25 de novembro de 2016 
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55 
Fazenda Candinha 

 
Na região entre o Jardim São João e a represa do Tanque 

Grande existiu uma fazenda de uns 800 alqueires chamada Fazenda 
Candinha. Pertencia a família de Siqueira Bueno e Barbosa.  

Havia uma casa grande onde na parte inferior dormiam os 
escravos, o que era comum na época da escravidão. Era a maior 
fazenda de Guarulhos. Existe um pequeno oratório onde as pessoas 
rezavam sem ter que ir a Igreja em Guarulhos. 

Um pouco mais a frente da Fazenda Candinha está a represa 
do Tanque Grande. Soube que lá havia mineração de ouro. Encontrei 
um dia no meio do mato entre a barragem e a ETA Tanque Grande, 
umas paredes de pedra de uma construção antiga, que ninguém sabe 
o que foi.  

O dr. João Ranali me informou que a mineração de ouro de 
Guarulhos iniciou-se em 1589 com a mineração de Afonso Sardinha 
e que terminou em 1700 aproximadamente, quando um descendente 
verificou que havia muito pouco ouro para explorar.  O ouro no rio 
Baquirivu foi descoberto em 1612 por Geraldo Sardinha. 

Cheguei a ver nas encostas do córrego Tanque Grande 
canalização retangular aberta antiga que deveria ser usada para a 
mineração de ouro em Guarulhos. A mineração de ouro em Guarulhos 
houve além do Tanque Grande, no bairro das Lavras e na Tapera 
Grande. Durou uns 111 anos (1589 a 1700). 

Cheguei a fazer alguns levantamentos para divisão de terras 
do que restou da fazenda Candinha. 

Uma vez que lá estava trabalhando, a fazenda Candinha tinha 
sido dividida entre diversos herdeiros. Contaram-me que um 
topógrafo ou engenheiro italiano tinha feito o levantamento 
completo dos 800 alqueires. 
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No final do levantamento topográfico, depois de executado 
todo o trabalho exaustivo de campo, o topógrafo perdeu a 
caderneta. 

O desespero do mesmo foi enorme e não teve outra 
alternativa de começar tudo de novo. 

Quando novamente terminou o levantamento topográfico dos 
800 alqueires, ia entrando no seu carro para ir embora para seu 
escritório em São Paulo, quando um caipira morador na região, o 
chamou e lhe entregou a primeira caderneta que ele tinha perdido. 

 



                         219-Guarulhos aos domingos nos anos 40 

Ao domingos levantava as 8h, tomava café e punha o meu único 
terno e sapatos de missa. O terno era de calça curta e tinha gravata. Não 
tinha relógio. Era bonito ver a alegria da minha mãe me vendo bem 
vestido para ir à missa, pois, ela era uma católica fervorosa, como se dizia 
antigamente. 

Saia de casa da rua João Gonçalves, 12 anexa à Padaria Barão que 
era do meu pai. Descia uns 100 metros na rua e virava à direita e lá estava 
a rua D. Pedro II. A mais ou menos uns 100m começa a feira de domingo. 

A rua D. Pedro II era de terra. Era muito bonito ver a feira, pois, lá 
estavam as novidades para serem vendidas: brinquedos, aves novas etc. 
Ia subindo até chegar a Praça Tereza Cristina onde ficava o cine República. 
Na frente do único cinema de Guarulhos, colocavam nos dias de chuva 
uma grade inclinada de madeira, para as pessoas não sujarem o piso 
quando iam ver as propagandas dos filmes que ficavam expostas do lado 
de dentro do cinema. 

Chegava assim até o coreto em frente a igreja e depois entrava para 
assistir a missa das 9h. 

Sentava nas primeiras cadeiras do lado esquerdo, pois, as meninas 
se sentavam no lado direito. Todos os meninos levavam o livro de 
catecismo onde estavam os 10 mandamentos, o pai nosso, credo, salve 
rainha, ave maria e outros cânticos que tínhamos que decorar. 

 

A bíblia era para ter em casa e não ler, pois, o intermediário entre 
nós e Deus era os padres. 

Dentro da igreja éramos proibidos de pôr a mão no bolso e dobrar 
as pernas. Era pecado nos diziam. 

No lado direito junto ao corredor sempre estava uma freira que 
tinha na mão uma espécie de caixa de óculos. Ela comandava a ora de 
levantar, sentar e ajoelhar fazendo um barulho. Também nunca entendi 
porque tinha que levantar, sentar e ajoelhar, pois, preferia ficar sentado 
tranquilamente. 



O padre rezava a missa em latim e ninguém entendia nada. 
Geralmente o sermão que o padre fazia era de um espanhol misturado ao 
português em que entendia muito pouco. O coroinha era sempre um 
menino filho de família rica e todos ficávamos com muita inveja e 
dávamos apelido ao mesmo. Lembro que um deles nós chamávamos de 
Bugio e até hoje não sei o nome dele. 

A gente não via a hora de terminar a missa que durava uma hora. 

As minhas irmãs nunca foram à missa comigo e diziam que 
gostavam de ir na missa das 10h. Só que elas desciam uma rua bem 
íngreme até chegar ao córrego dos Cavalos e lá ficavam uma hora 
molhando os pés nas águas límpidas. Conta a história de Guarulhos que o 
córrego dos Cavalos também tinha outro nome, córrego dos Lava-pés, 
pois, as pessoas vinham descalças para não estragar os sapatos e quando 
chegavam ao córrego de águas limpas, lavavam os pés, punham o sapato 
e subiam a rampa para ir à igreja. Minha mãe morreu e nunca soube que 
suas filhinhas queridas nunca foram à missa de domingo. 

Ao término da missa íamos correndo ao coreto para brincar e depois 
voltávamos a feira, que era sem dúvida o nosso maior divertimento. 
Brincava também no coreto quando ia visitar minha avô que morava em 
uma ruazinha ao lado direito da igreja. 

Na hora do almoço aos domingos era o melhor da semana. De modo 
geral comíamos uma macarronada e frango. Quando comia frango o meu 
pai escolhia a parte que ele queria e depois minha mãe distribuía o resto 
para ela, para mim e minha duas irmãs. O nosso fogão era a lenha e não 
tínhamos geladeira que logo apareceram nas casas. 

Na parte da tarde a partir das 14h até as 18h era o dia do cinema. 
Passavam dois filmes, um desenho, uma reportagem cinematográfica 
chata e um seriado bom. Quase todos os filmes eram brancos e pretos. 

Quando você saia do lugar onde estava sentado e ia ao banheiro no 
intervalo, tinha que deixar o lenço na cadeira para ninguém tomar o seu 
lugar. As cadeiras do cinema não eram confortáveis e sempre havia pulgas 
no cinema. 

Voltamos para casa para jantar e depois dormir tirando as roupas e 
meias deixando bem longe da cama devido as pulgas. 



Algumas vezes antes de dormir ia com minhas irmãs passear na rua 
D. Pedro para ver o footing. A feira já estava limpa e as pessoas se dirigiam 
para baixo e para cima. As moças iam em grupo, assim como os moços e 
ficavam “tirando linha”, isto é, olhando um para outro. Daí é que nasciam 
os namoros e eu as vezes era “convocado” pela minha mãe para “segurar 
vela”, isto é, não deixar minhas irmãs sozinhas. 

 

Engenheiro Plinio Tomaz 

24 de julho de 2015 
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Heraldo Evans e o Conselho Deliberativo do SAAE 

  
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE) foi criado pela Lei 1287 de 

30 de junho de 1967, por sugestão do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), 
organização particular de muito prestígio na época em assuntos de administração municipal.   

O governo federal e os estaduais não estavam mais dispostos a emprestar nenhum 
dinheiro para as prefeituras, pois de maneira geral o dinheiro, por artifícios contábeis, acabava em 
construções de avenidas ou de fontes luminosas.  

Os SAAEs criados teriam a forma de autarquia municipal e ficariam independente das 
prefeituras, sendo só o superintendente, nomeado pelo Prefeito. Era o que se chamava de 
administração indireta. A prestação de contas ao Tribunal de Contas do Governo do Estado de São 
Paulo do SAAE seria independente da Prefeitura, embora encaminhadas juntas. Isto foi idéia do 
Presidente da República, Marechal Humberto Alencar de Castelo Branco. 

O SAAE possui um Conselho Deliberativo componente de diversas entidades do município, 
como Associação dos Engenheiros e Arquitetos representado pelo Dr. Alcebiades de Oliveira e 
Souza; Associação Comercial representado pelo sr. Gentil Bicudo; Associação dos Cirurgiões 
Dentistas representada pelo dr. Juan Carlos Négron; Associação dos Médicos representado pelo 
dr. Odilon Mamede; Secretaria de Saúde Municipal representado pelo dr. Sebastião Carlos 
Pannochia Filho e Representante da Secretaria de Obras o sr Heraldo Evans. 

Era o início.  O SAAE estava instalado na av. Esperança esquina com a av. Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, num antigo depósito de materiais que era ladeado de um dos lados por 
diversos apartamentos, sendo em que em um deles morava o acadêmico Milton Luiz Ziller, que 
naquele tempo era professor de geografia. O SAAE entrou em funcionamento no dia primeiro de 
janeiro de 1968, com pouquíssimos funcionários e sem móveis. Emprestamos os móveis da 
Prefeitura e no dia seguinte da inauguração, tivemos que devolvê-los. 

O Conselho se reunia ordinariamente pela menos uma vez por mês onde eram discutidos 
os balancetes, balanço, tarifas de água e esgoto e novos planos de investimentos. 

Tínhamos feito projeto com a firma de consultoria Planidro para construir quatro poços 
artesianos, adutoras, dois reservatórios sendo um deles o do Picanço e redes adutoras e de 
distribuição. O orçamento feito pela firma juntamente com os projetos foram encaminhados 
naquela noite ao Conselho Deliberativo do SAAE para aprovação, devendo em seguida ser 
encaminhado ao prefeito e a Câmara Municipal para elaboração de lei apropriada de  
suplementação dos recursos necessários. 

Como era inexperiente e recém formado, não sabia como conduzir a reunião no Conselho 
Deliberativo, pois o mesmo além de ser novo, não tinha ninguém que sabia como se procedia o 
andamento dos trabalhos. Falei com o Secretário Jurídico da Prefeitura da época, o  brilhante e dr. 
Gasparino José Romão, que me aconselhou na parte Jurídica, ensinando as diferenças entre 
portarias e resoluções. O Conselho Deliberativo expediria as Resoluções enquanto que o 
Superintendente as Portarias. 

Mesmo assim, para compensar a minha inexperiência pedi ajuda ao homem mais 
inteligente que conheci na administração municipal de Guarulhos, o sr. Heraldo Evans. Ele se 
prontificou ajudar-me, o que fez depois em todas  ocasiões. 

Aberta a reunião do Conselho Deliberativo foi apresentado o projeto das obras de 
elevatória, reservatório e adutoras, o mesmo estava sendo debatido, quando um médico 
representando a Associação dos Médicos de Guarulhos afirmou categoricamente: 

—-Estou fazendo uma reforma na minha casa e só aprovo se souber quanto  vai custar 
uma porta e uma janela, pois tenho aqui o preço que paguei hoje mesmo por elas! Jogando em 
cima da mesa uma nota fiscal escrita a mão entregue pelo depósito de material. 

Isto criou um problema, pois, após a aprovação no conselho, o pedido dos recursos iria 
para o prefeito e para a Câmara Municipal. Depois seria feita uma licitação e somente com a firma 
vencedora é que saberíamos quanto custaria uma porta e uma janela. Esquecemos até de verificar 
se as dimensões da porta e da janela do projeto, seriam as mesmas do conselheiro. 

Foi uma confusão no Conselho, todos falando ao mesmo tempo, quando enfaticamente o 
sr. Heraldo Evans, que era o secretário do prefeito que estava lá para me ajudar disse: 



—-Conforme a lei federal 13.457 de 1966 combinado com a lei 12.344 de 1965 determina 
que o Conselho Deliberativo aprove ou rejeite. 

Ninguém falou mais nada. O presidente do Conselho pôs em votação e foi aprovado. 
Quando encerrou a reunião, fui conversar particularmente com o sr. Heraldo Evans, elogiando-o 
pela lembrança da lei, a qual nunca ouvira falar e ele disse:  

—-Nem eu, acabei de inventar!  
Demos risada e cada um foi para a sua casa. 

 



História do Sistema de Abastecimento de água de Guarulhos 

Historische Wasserversonungsystem in Guarulhos 

Guarulhos foi fundado em 8 de dezembro de 1560. Naquele tempo 
provavelmente os padres, moradores e índios usavam  para necessidade de 
água  minas e poços. 

Guarulhos wurde am 8. 12. 1560 gegründet. Zu Seinerzeit haben 
wahrscheinlich die Paters, die Bewonhner, Leute und Eingeborenen 
Quellen und Brunnen gebraucht  für  den Wasserbedarf. 

Com o crescimento da população passou-se a ser feito poços rasos 
sendo a agua puxada através de sarilhos em baldes de aproximadamente 
20 litros. 

Mit dem Washtum der Bevölkerung  ist die Wasserversonung durch 
Flache Brunnen gemacht worden . Das Wasser ist mit Eimer von 20 liter 
transportiert worden. 

 

Na padaria Barão que era do meu pai tinha um poço raso para agua 
potável e armazenava a agua em um reservatório elevado. Em dias de chuva 
minha mãe aproveitava a agua  de chuva do telhado que vinha das calhas e 
coletores verticais e as lançava em tambores de 200 litros e numa caixa de 
concreto de 1000 litros, mas deixando correr a agua suja primeiro. 

Meine Water hatte eine Barão Bäckerei mit einem Brunnen für 
trinkwasser und hatte ein Wasserspeicherrreservat der höher gelegt war 
für die Wasserversornung. Wen es regnete hat meine Mutter das 
Regenwasser benutz mit den  Ablaufrohr Regenwasser  vom Dach in  200 
liter Tanks gespeichert, aber zuerst hat Sie das werschmutzen Wasser 
abfliessen lassen. 

No centro de Guarulhos, lembro de haver local de alvenaria de 
concreto e tijolos em forma circular  com água para os cavalos beberem e 
estando perto os pórticos baixo para amarrar os cavalos. 

 

Im Zentrum Guarulhos, Ich erinnere mich na ein Platz mit Struktur 
von Ziegel und Beton wo die Pferden wasser saufen konnten und na der 
Seite Säulenhalle zum festbinden den Pferden. 



O primeiro sistema de abastecimento de água para Guarulhos foi o 
Sistema Ururuquara cujo projeto foi feito pelo engenheiro sanitarista Jose 
Martiniano de Azevedo Neto e a obra construída durante a segunda guerra 
mundial. 

 

Die erste Wasserversorgung  für Guarulhos war Ururuquara und das 
Projekt hat der Bauengineeur und Gesundheit Herr Jose Martiniano de 
Azevedo Neto gemacht und  wurde während  des zweite WeltKriegs gebaut. 

 

 

 

O Sistema Ururuquara localizava-se no bairro do Taboão em 
Guarulhos. A área de 2 Km2 sendo feita uma represa. A agua  era captada 
enviada por gravidade através de tubulação de 200mm feita em cimento 
amianto, pois, devido a guerra não podíamos importar os tubos de ferro 
fundido da França ou da Bélgica como era costume. 

Die Ururuquara Wasserversornung war in den Bergen von Taboao 
Stadtviertel. Das Gelände hatte 2 Km2. Die Ururuquarafluss hatte ein 
Talsperre  und die Wasserleitung mit 200mm. Die Wasserleitung war aus 
Beton und Arbest. Wegen dem Krieg konnte man kein Eisen  einkaufen. Die 
Rohren wurde in Frankreich oder Belgien gemacht und dan eingekauft,wie 
es  gewohnlich gemacht wurde. 

 

A agua bruta canalizada com vazão aproximada de 13 L/s chegava por 
gravidade até um reservatório  semi-enterrado com cerca de 1400m3 
localizado na Av. Emilio Ribas x Rua Cônego Valadão. Lá a agua ao sair por 
uma tubulação também de 200mm era clorada e se dirigia ao Sanatório 
Padre Bento. Anos mais tarde fez-se derivação para o Centro de Guarulhos 

 

Die Wasserleitung mit Abzug circa 13 L/s kommt  zum 
Wasserreseratorium mit circa 1400 m.3  Er findet sich an  der Ecke Av. Emilio 
Ribas  und Rua Cônego Valadão. Dort bekamm das Wasser chloren und mit 



Rohren mit 200mm zum Sanatorio Padre Bento. Jahre später wurde eine 
Ableitung zum Zentrum von Guarulhos gebaunt. 

 

Guarulhos, 14 de agosto de 2015 

Engenheiro civil Plinio Tomaz 

Aluno de alemão no Centro Britânico em Guarulhos 

 



254 – João Alemão e minha bicicleta 

Era mais ou menos o ano de 1947 e tinha 6 anos de idade. Meu pai era o dono da 

padaria Barão, que ficava na Rua João Gonçalves, 12, no Centro de Guarulhos. 

Lembro que saímos da rua João Gonçalves com o furgão do meu pai e descemos 

pela via Monteiro Lobato até a igrejinha do Macedo. Lá, viramos à esquerda na Rua 

Claudino Barbosa e fomos até onde hoje é a Av. Brigadeiro Faria Lima, na travessa 

chamada Rua Maria Zintln, que é o Clube dos Japoneses. Passamos por uma propriedade 

do Sr. Nicola Rinaldi, que tinha muitos cavalos e que ficava mais ou menos onde hoje é 

o hospital da Unimed. 

Seguimos pela estrada de terra até um local cheio de árvores enormes que era a 

entra do sitio do João Alemão, amigo do meu pai. 

Havia uma casa enorme de madeira em estilo dos alemães, havia muitas pereiras 

e caixas de abelhas para produção de mel. No pequeno mato próximo da casa, estava 

jogada uma bicicleta alemã, de mulher, aro 24. Fui vê-la e a carreguei nos braços e mostrei 

para o meu pai. Muito gentilmente, o João Alemão deu a bicicleta para o meu pai, que a 

colocou no furgão Chevrolet ano 1940. 

Em chegando em Guarulhos, meu pai levou a bicicleta para ser consertada no seu 

primo chamado Pau Torto. 

A bicicletaria do Pau Torto ficava na rua D. Pedro II, no porão do famoso Clube 

Recreativo de Guarulhos, na esquina da Rua XV de novembro, no Centro de Guarulhos. 

A bicicleta foi arrumada, colocando-se pneus novos e arrumando-se os freios. Para 

a bicicleta não ser de mulher, foi soldado um tubo de ferro ligando o guidão ao assento. 

O guidão, que estava um pouco enferrujado, ficou o mesmo. 

Graças as Deus, eu tinha a minha primeira bicicleta. 

No sitio do João Alemão, tinha uma pequena barragem de terra com algumas 

construções de concreto. Havia produção de energia elétrica no próprio sitio. 

Lembro que fui pescar com o meu pai na pequena barragem e uma enorme aranha 

passou por cima da minha perna. Nunca mais fui ao local, de medo daquela enorme 

aranha. 



Contou o meu primo Ernane Tomaz que uma vez caiu um avião da Base Aérea de 

Cumbica próximo a casa do João Alemão. O João Alemão pegou o piloto ferido e o pôs 

em uma camionete que tinha um banco atrás e o levou até em frente ao Cine República, 

onde o colocaram em uma cadeira e o moribundo ficou aguardando socorro, pois, naquele 

tempo, Guarulhos não tinha nenhum socorro médico. 

Guarulhos, 27 de novembro de 2016. 

Engenheiro Plinio Tomaz 
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Morreu de rir 

 
O sr. Tibiriça Lopes era um homem idoso e aposentado do 

Departamento de Água e Esgoto da Capital de São Paulo, órgão que 
já tinha sido extinto, pois tinha sido criado a SABESP.  

Tinha seguido o caminho do seu pai, e já tinha sido o 
administrador do Cabuçu, que era um cargo importante na época. 
Tinha cerca de 90 trabalhadores e cuidava da manutenção e 
operação da represa do Cabuçu,  Barrocada, Engordador, 
Ururuquara, Tanque Grande, Estação de Tratamento de Água do 
Tanque Grande  que se localizava na Cidade Satélite Industrial de 
Cumbica e todas as adutoras dentro de Guarulhos e as que se 
dirigiam para a cidade de São Paulo. 

O sr. Tibiriça era um homem bastante experiente em 
consertos de obras complicadas, como por exemplo, a aqueduto do 
Cabuçu que era de concreto armado e construído pelos ingleses 
entre 1905 e 1907. Tem três filhos que eu conheço, o engenheiro 
civil Potiguara, a socióloga Poti e médico dr. Paraguassu, todos com 
nomes indígenas. Talvez da influência do Cabuçu onde foi criado e 
dos índios Guaru que habitaram Guarulhos, sendo que nunca vi 
nenhum. 

O Bibi como era chamado, tinha sido admitido no SAAE e nos 
dava assessoria em diversos casos de obras de redes de água. Era 
sempre agradável conversar com o Bibi. 

Recebi dele de presente, um livro histórico sobre a água do 
Estado de São Paulo. 

Era um relatório datado de 1910, onde um engenheiro chefe 
da Secretaria da Agricultura, engenheiro Arthur da Motta, propôs 
um plano de aproveitamento de água na Grande São Paulo, inclusive 
o rio Jaguari. Aliás em 1910 foi inaugurado o reservatório da 
Barrocada que fica na divisa de Guarulhos com a cidade de São 



Paulo, perto da rodovia Fernão Dias. A placa de inauguração existe 
até hoje. 

Tal engenheiro tinha vindo a cavalo a Guarulhos e com auxilio 
de um aparelho que mede a altitude baseado na pressão 
atmosférica fez estudos de abastecimento da Grande São Paulo. 
Manteve contato com família antiga de Guarulhos, pernoitando na 
sua fazenda. Aquele engenheiro fez o primeiro estudo de 
abastecimento da água potável e todo o seu relatório está feito na 
primeira pessoa, desta maneira: “no dia tal tomei o cavalo e 
acompanhado de... fui para a fazenda do sr... localizada em 
Guarulhos”. É lógico que mais tarde surgiram outros dono da idéia. 
Isto acontece sempre. 

Na época tínhamos outro funcionário idoso, também chamado 
sr. Lopes, o qual gostava de contar exageros, ou como alguns 
falavam, era mentiroso mesmo. 

Uma vez  na hora do almoço em Gopouva estavam diversas 
pessoas conversando, entre elas o Bibi e o sr. Lopes.  

O Bibi para provocar o seu Lopes, perguntou ao mesmo se 
tinha conhecimento da existência de onça branca. Conforme 
pesquisei mais tarde, a onça branca é uma raridade e é 
praticamente impossível se achar onça branca no Brasil, pois, cada 
vez é menor o número de onças e daí a menor probabilidade de 
achar onça branca. Na prática é impossível de se achar onça branca. 

O sr. Lopes ouvindo e com a grande audiência que estava 
junta, respondeu: 

-Bibi, não só conheço onça branca, como tinha criação de onça 
branca em Mato Grosso. 

Foi uma risada geral. O Bibi riu tanto que foi saindo da sala, 
dando risada e se apoiando nas paredes da escadinha que dava 
acesso para fora. Caiu e morreu de infarto fulminante e todos 
comentaram:  

-O Bibi morreu de rir. 



Morto na caixa d’água  
 

Na av. Emílio Ribas, esquina com a av. Cônego Valadão, onde está 
construído o reservatório de concreto semi-enterrado com capacidade de 
50 milhões de litros, havia antigamente, um reservatório semi-enterrado 
de 1,5 milhões de litros, que foi o primeiro de Guarulhos. A desinfecção era 
feita no próprio local com cloro a gás. 

Este reservatório antigo, foi construído em 1943 em Guarulhos 
durante a Segunda Guerra Mundial e o mesmo, fazia parte das obras do 
sistema de abastecimento de água potável do Ururuquara.  

Quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guarulhos, em 
18 de novembro de 1966 a cidade de  Guarulhos tinha um representante do 
município no Conselho Estadual de Águas e Esgotos. Fui nomeado para o 
cargo e lá conheci muita gente importante em saneamento básico no Brasil 
como o prof. Paulo Meneses Mendes da Rocha, prof. José Martiniano de 
Azevedo Neto e prof José Augusto Martins o que foi muito bom para mim, 
pois tinha muito a aprender. 

O prof. Paulo Meneses Mendes da Rocha, segundo o prof.dr. Kokei 
Uehara, foi o homem mais inteligente que ele já viu na sua vida. Foi ele 
quem localizou a barragem de Itaipu. Quem calculou a potência elétrica que 
se podia tirar da barragem foi o próprio prof. Kokei. 

No Conselho Estadual estava o famoso dr. José Martiniano de 
Azevedo Neto. Contou-me que seu primeiro projeto quando começou a 
trabalhar no DAE (Departamento de Água e Esgoto) da Capital, foi o do 
Sistema Ururuquara em Guarulhos. 

O Sistema Ururuquara foi projetado para o abastecimento com água 
potável ao Sanatório Padre Bento na av. Emílio Ribas, que abrigava então, 
todos os Leprosos do Estado de São Paulo. A adutora deveria ser de ferro 
fundido, mas teve de ser feita de cimento amianto devido a problemas de 
importação causados pela Segunda Guerra Mundial.  

Considero o Sistema Ururuquara o primeiro sistema de abastecimento 
de Guarulhos, pois a barragem, a adutora, o reservatório e a distribuição, 
estavam inteiramente dentro de Guarulhos. 

Da barragem do Ururuquara a água vinha por gravidade até o 
reservatório de Gopouva e daí ia para o Sanatório Padre Bento. 



Era costume na época que nas áreas dos reservatórios de água 
potável, fossem construídas residências para que o operador do 
reservatório morasse no local. Isto ocorria também com as estradas de 
ferro. Ao longo das estradas de ferro eram construídas casas dos 
funcionários que faziam a manutenção. Em Guarulhos, na antiga estrada de 
ferro da Cantareira, mesmo desativada, existiram por muitos anos as casas 
dos tomadores de conta da mesma. 

Na residência existente na área do reservatório do Ururuquara em 
Gopouva, morava um velhinho, que trabalhava há muitos anos. Era chamado 
“o homem da caixa d’água”. 

Com o passar dos anos, o reservatório do Ururuquara passou a 
abastecer o Centro de Guarulhos e Vila Galvão, apesar de somente 
fornecer 11 litros/segundo. O restante do abastecimento era completado 
pela casa de bombas do Cabuçu em Vila Galvão e pelo Manancial do Tanque 
Grande. 

Estávamos em 1969. O velhinho morador da caixa d’água do 
Ururuquara estava bastante doente e veio a falecer. As notícias correram 
assim.  

—- Morreu o homem da caixa d’água.  
—- Morreu o homem na caixa d’água.  
—-Estão achando dentes saindo pelas torneiras.  
—- Estão achando pedaços de pele saindo pelas torneiras. 
O Pronto Socorro Municipal localizado na rua Luiz Faccini estava com 

bastante pacientes. A maior parte dos pacientes com diarréia, fazendo 
denúncias as mais estranhas aos médicos.  

O responsável pela saúde pública era o dr. Sebastião Pannochia, o qual 
telefonou-me alarmado com a quantidade de pessoas no pronto socorro e 
denuncias por todo o lado sobre os pedaços do homem que tinha morrido na 
caixa d’água. Expliquei a situação real.  

Mandamos pessoas para todos os cantos para informar que a situação 
não tinha sentido, mas todas as escolas dispensaram os alunos o mais 
rapidamente possível.  

Descobri que boateiros maldosamente espalharam a notícia. Lembro 
que aquele dia trabalhei até a meia noite, sem conseguir saber, quem 
começou os boatos. Na verdade foi o homem da caixa d'água.  



Depois disto comunicamos a todos os funcionários que moravam junto 
as caixas d’águas para que se mudassem, procurando moradia fora da área 
pública. 



 
 

29 
Newton Evans e o dr. B 

 

 O dr. Newton Evans era diretor de Planejamento na 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, que se situava no Jardim Bom 
Clima e o dr. B, arquiteto trabalhava com ele. 
 Não sei bem o que aconteceu, mas o dr. Newton andava 
bastante triste com os problemas administrativos na prefeitura, 
quando numa  quinta-feira a tarde quando estava indo para a sua 
casa, estava passando pela av. Tiradentes perto do córrego dos 
Japoneses.  

Naquele tempo havia muito mato e a água ainda estava mais ou 
menos limpa. 
 O dr. B estava de férias e como gostava muito de cavalo, 
estava indo a pé, puxando o seu cavalo e se dirigindo para o córrego 
e para o local de pastagem, quando o dr. Newton, o viu e disse: 
  -Aonde vão os dois ? 

Ao que o dr. B, respondeu: 
     - Buscar capim para nós três. 
O dr. Newton, riu bastante e saiu da fossa em que estava, 

agradecendo a brincadeira do dr. B e foi dormir tranqüilo. 
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O aparelho localizador de registros 

 
O SAAE tinha dois aparelhos eletrônicos para procurar redes 

enterradas, um para tubos propriamente dito e outro para os 
registros (válvulas). Os dois aparelhos tinham sido importados dos 
Estados Unidos e poucas pessoas sabiam operá-lo. 

O funcionário do SAAE o Jesus, um dia me disse que num 
domingo, estava junto com dr. Oswaldo de Carlos e sr. Lopes e 
queriam localizar um registro na Ponte Grande. Ninguém deles sabia 
operar os aparelhos eletrônicos que tínhamos para achar redes e 
registro de ferro fundido. 

Mesmo assim e não sei porque, o Lopes levou os aparelhos 
dentro das caixas. 

Estavam no local procurando sinais sobre o terreno onde 
estaria o registro, quando um moleque chamou o sr. Lopes e disse: 

-O registro estava debaixo daquela pedra, falou apontando a 
direção da pedra. O sr. Lopes foi correndo pegar os aparelhos que 
estavam dentro da caixa e desligados, tirou a pedra com o sapato e 
gritou: 

-Achei o registro dr. Oswaldo. Achei. Está aqui. O aparelho 
não falha.  

O dr. Oswaldo ficou satisfeito e elogiou o sr. Lopes pela 
capacidade brilhante de achar o registro.  

Nenhum dos dois sabia nada. 
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Busto do General  
 
O  prefeito Waldomiro Pompêo era muito ativo. Logo planejou 

em fazer uma grande obra viária.  
Aproveitou o ramal da empresa ferroviária Sorocabana que 

tinha sido desativado, conseguindo que as áreas ocupadas pela 
antiga estrada de ferro, pudessem ser usadas pela Prefeitura 
Municipal de Guarulhos, sem nenhum pagamento. 

Isto feito, teve a idéia de fazer uma obra viária com duas 
pistas em toda a extensão da antiga estrada de ferro, sendo 
escolhido o trecho inicial, do Centro de Guarulhos até Vila Galvão. 
Era uma obra grandiosa para a época e bastante arrojada. 

Lembro que o sr. Waldomiro Pompêo me pediu que fizesse 
previsões das travessias dos serviços públicos em toda a extensão 
do Anel Viário. Deveria ser previsto espaço para rede de esgoto 
sanitário, água potável, galerias de águas pluviais, cabos telefônicos, 
tubulações elétricas, gás encanado ou outra tubulação que pudesse 
ser usada. 

Tinha lido um livro na época, onde  mostrava as galerias 
técnicas que se usavam na França posicionadas com várias 
tubulações, e que tinha acesso para a manutenção das várias 
tubulações que passavam pela mesma.  

Aproveitei então a oportunidade e elaborei os projetos 
básicos para todas as travessias importantes, tais como a av. 
Guarulhos, av. Stella Maris, av. Emílio Ribas e outras.  

Feitos os custos as galerias técnicas caíram fora do 
orçamento e infelizmente nenhuma foi executada. O prefeito não 
gostou, mas não tínhamos nenhuma outra solução.  

A prioridade era fazer as obras, na maior extensão possível, 
pois Guarulhos necessitava de avenidas para desafogar o trânsito 



da av. Emílio Ribas, da av. Timóteo Penteado e em trecho da av. 
Guarulhos. 

A prefeitura gastou grandes recursos com a obra, e como 
éramos do partido de oposição ao governo, isto é, o MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro), o prefeito resolveu amenizar a 
situação, denominando as novas obras viárias de av. Marechal 
Humberto Alencar de Castelo Branco, ex-presidente da República 
do Brasil, que tinha falecido num desastre de avião bastante 
suspeito, em sua terra natal, o Ceará. 

Era duro acompanhar o sr. Waldomiro Pompêo para fiscalizar 
as obras. Ele percorria todo as obras pela antiga estrada de ferro 
Sorocabana a pé, juntamente com toda a comitiva, perguntando e 
fiscalizando qualquer detalhe. Os engenheiros e técnicos ficavam 
todos cansados e empoeirados de seguí-lo que ia sempre vestido 
socialmente sem reclamar. 

Ficou combinado o local da colocação do busto de bronze do 
Castelo Branco nas novas obras viárias em frente a av. Stella Maris, 
na Vila Augusta. Isto feito, foram enviados convites a políticos, 
autoridades civis e militares de Guarulhos. 

Estava um dia quente e encontrávamos todos no local onde 
seria inaugurado o busto. Havia um pedestal coberto com um pano 
da inauguração.  

Na hora que ia ser descoberto o busto, alguém percebeu que o 
busto do Marechal Castelo Branco não estava lá. Só existia o 
pedestal. Sumiu o busto! Furtaram o busto? Onde estaria?  Foi uma 
confusão. 

No fim descobriram que, por engano, a Secretaria de Obras 
tinha instalado o busto no Anel Viário, mas em Gopouva, junto a Av. 
Emílio Ribas, ou seja em outro local. Foram correndo buscar o busto 
e o instalaram. Cobriram com o pano que seria descerrado e 
rapidamente inauguraram a Av. Marechal Humberto Alencar de 
Castelo Branco. O busto ainda está lá, abandonado e esquecido 
pelos que passam por lá. 
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O defunto do João Pannochia 

 
No inicio da empresa funerária do João Pannochia, o transporte de 

defuntos era feito por uma perua vermelha muito bonita que não me lembro da 
marca. 

O caixão de defunto era colocado atrás e no banco da frente cabiam 
três pessoas. Havia um vidro que permitia da cabina do motorista enxergar o 
caixão deitado na perua. 

Armaram uma brincadeira com o Tabajara. O Tabajara era um jogador 
de basquete muito talentoso, porém uma pessoa simples.Gostava de beber 
bastante quando fazíamos as nossas festinhas de comemorações do time de 
basquete, no qual eu também jogava. O Tabajara tinha namoradas muito 
bonitas que dava inveja a todos nós. Não estudou e acabou indo trabalhar no 
SAAE num emprego simples. Bebia muito e sempre o protegia para não ser 
despedido. Era um grande amigo. 

Era comum quando o João Pannochia transportava cadáveres dentro do 
caixão levar alguns amigos com ele, para depois irem para uma farra com a 
perua. 

Combinaram com o Ângelo Zampoli, que entrou dentro do caixão e ficou 
quieto. Na hora de entrarem as pessoas na frente não sobrou lugar e deixaram 
o Tabajara ir atrás da perua acompanhando o caixão de defunto. Por precaução 
o João Pannochia fechou a porta traseira de maneira que o Tabajara não tinha 
saída. 

Saíram com a perua com o suposto defunto e falaram para o Tabajara 
que o foram buscar no Hospital Padre Bento, onde freqüentemente morriam as 
pessoas que tinham lepra. Para o Tabajara era um leproso morto que estava no 
caixão.  

Na frente iam o João Pannochia, o Akito Koga e um outro amigo deles.  
Numa certa hora o caixão de defunto abriu e o Ângelo levantou o braço 

direito para o lado e o braço esquerdo para outro lado.  
O Tabajara gritava, batia no vidro, queria abrir a porta de trás, mas a 

mesma estava fechada mesmo porque a perua estava em movimento. Deixaram 
o Tabajara gritar um pouco e se assustar. Depois pararam o carro e acabou a 
brincadeira. 
 
 



O fogacho do Martelo  
 

O Interventor Federal de Guarulhos, dr. Jean Pierre Herman de 
Moraes Barros era um homem brilhante. Fez muitas obras em Guarulhos e 
apaziguou o município que tinha sofrido intervenção federal e numa só noite 
foram presas 90 pessoas. Mas isto conto numa próxima vez. 
 O interventor queria melhorar a praça em frente ao cine República, 
queria fazer uma praça bonita e moderna. 
 Repentinamente ele teve vontade de enfeitar o pequeno jardim que 
teria na praça com uma enorme rocha de granito. Onde arranjar esta pedra 
para lá instalar? 

Os engenheiros da Prefeitura e das firmas empreiteiras estavam 
preocupadíssimos, pensando em um jeito de arranjá-la, pô-la como enfeite 
principal da praça. 
 No dia da inauguração fez-se um palanque que tinha vista para toda a 
praça e, a sua esquerda, estava a enorme pedra. 
 Após a solenidade com os discursos de praxe, deram por terminado a 
inauguração, quando o velho e simpático Fausto Martelo, dono de pedreira 
em Guarulhos e entendedor do uso de dinamite, falou com o sr. Interventor 
apontando a pedra. 

—-Dr. Jean se o sr. quiser, posso trazer amanhã uma equipe da 
pedreira e dar um fogacho nesta pedra e destruir a pedra que está 
enfeiando a praça. 

O interventor não respondeu. Nós ao lado demos risada e o velho 
Fausto Martelo não entendeu. Anos depois a pedra sumiu de lá. 
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O homem misterioso 

 
Trabalhávamos no escritório do dr. Élio de Castro Mesquita, 

que ficava no primeiro andar do prédio da Câmara Municipal na rua 
d. Pedro II n.º 161.  Fazia um pouco de tudo, desde datilografia, 
desenhos, levantamentos e cálculos topográficos. 

Apareceu então de repente no escritório, um homem de certa 
idade mas com bastante saúde, bem vermelho, cabelos 
esbranquiçados, estatura média e mal vestido. Era o sr. Caio. Queria 
trabalho e o dr. Élio mandou-o trabalhar comigo em topografia. Ia 
ajudar no campo, fazer medições juntamente com o Adair e o 
Trielli. 

O sr. Caio falava um português correto e nos ensinava tudo. O 
homem era tão inteligente, que resolvi testá-lo, usando um postal 
que tinha recebido da Alemanha de uma correspondente em língua 
inglesa. Era um quadro de Picasso que eu não entendera nada e tinha 
achado uma besteira. Não sabia interpretá-lo. 

Mostrei ao sr. Caio e teatralmente fez: 
-Boom! - era uma explosão, um som e descreveu todo o quadro. 
 Fiquei maravilhado. Não sabia se realmente estava certo, mas 

o que ele falara era coerente com que eu via também. Mostrei o 
postal para várias pessoas e ninguém sabia interpretar. Contava o 
que o sr. Caio tinha falado e todos ficavam impressionados. 

Uma vez no campo, ofereci-lhe um guaraná, pois estava muito 
calor e ele não quis tomar dizendo que queria aproveitar a sede para 
tomar uma cervejinha gelada e gostosa como um sibarita. Fui depois 
ao dicionário ver o que é sibarita. 

Uma vez no campo, falando sobre livros declamou poesia 
rimada em italiano toscana bem falado de autor desconhecido. Pedi 
a ele que traduzisse e tomei nota: 
 
 



Livros delicias do meu espirito, 
nunca me deveis deixar 

Vos sois como as mulheres que se  pode ver sem perigo 
Mas que nunca se pode emprestar 

 
O sr. Caio impressionava a todos. O dr. Élio queria mostrar a 

todos a sua inteligência e o levava ao bar favorito de Guarulhos na 
época na rua d. Pedro II esquina com rua Cerqueira César, que era o 
Ponto Chic. 

O dr. Mylton Mesquita, irmão dr. Élio sempre foi um advogado 
brilhante e inteligente e admirava bastante o sr. Caio. Ninguém 
ganhava do sr. Caio em nada. Em nenhuma discussão. 

Um dia apareceu um arquiteto no Ponto Chic e começou a 
discutir a filosofia dos projetos de arquitetura com o sr. Caio. 
Levou uma lição do sr. Caio que lhe ensinou o que é arquitetura. O 
arquiteto no final da discussão despediu-se e saiu envergonhado. 
Nunca mais o vi no Ponto Chic. 

De repente sem falar nada e sem despedir-se o sr. Caio foi 
embora. Anos mais tarde apareceu, ficou algum tempo e foi embora 
novamente para nunca mais chegar a Guarulhos. 

Até hoje ninguém sabe quem realmente era o sr. Caio e nem o 
seu verdadeiro nome. 
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O mistério da foto 
 

Anos depois que a rua d. Pedro II foi pavimentada com 
paralelepípedos, havia em Guarulhos alguns costumes que não 
existem mais. 

Um deles era que os corpos das pessoas mortas eram veladas 
na Igreja Nossa Senhora da Conceição inaugurada em 1635 ou 1761 
e localizada no fim da rua d. Pedro II. Após as orações que eram 
feitas pelo padre, a igreja tocava o sino e o corpo era carregado 
pela rua d. Pedro II em direção ao cemitério São João Batista que 
ficava perto. 

Todas as lojas e escritórios baixavam as suas portas em 
respeito, mesmo não conhecendo quem tinha morrido. Era comum 
isto acontecer. Lembro que trabalhava no escritório do meu tio 
Abílio Neves e que constantemente tinha que abaixar as portas e 
ficar olhando o enterro passar e depois as voltava ao lugar.  

Quando se tratava de enterro de crianças, era usual após sair 
da igreja os familiares levarem a criança até a Foto Koga, a única da 
cidade e  que ficava a uns duzentos metros da igreja e na rua d. 
Pedro II. Naquele tempo o fotógrafo Massami ainda estava no 
Japão. 

O Akito Koga era jovem na época. Tirava as fotografias e as 
revelava e depois os parentes vinham buscá-las. 

O Akito Koga contou-me um fato bastante estranho que ele 
não conseguiu explicar. Tirou a fotografia da criança morta dentro 
do caixão e quando foi revelar saiu nitidamente a  fotografia do 
caixão com as flores dentro mas sem a criança. A criança 
desapareceu da foto. Ele garantiu que ele mesmo tirou a foto e ele 
mesmo revelou.  

Não sabe o que aconteceu. Ficou bastante preocupado, pois 
não sabia o que os parentes iam reclamar com ele quando viriam 



buscar as fotos. Mas nunca mais apareceram os parentes da criança 
morta e nem ele sabia que eram e não encontrou ninguém que os 
conheceram. Falou para todo mundo em Guarulhos e ninguém sabia 
de nada. 

Uma vez estava na rua d. Pedro II na papelaria do Milton 
Cuequinha e que ficava do outro lado da Foto Koga. Passou um 
enterro com poucas pessoas levando um caixão pelas mãos e umas 
10 pessoas ao lado. Bem atrás do caixão estava o Moacir Mesquita 
que era candidato a vereador. Estava de roupa escura, com as mãos 
juntadas e a cabeça abaixada. O féretro passou, levantamos a porta 
da papelaria e ficamos conversando quando depois de uma hora mais 
ou menos apareceu o Moacir. Perguntei-lhe quem tinha morrido, pois 
sua aparecia era muito triste. 

-Sei lá, disse o Moacir, sou candidato a vereador e estou 
arranjando votos. 

Os parentes daquele morto devem ter tido uma impressão 
estranha do Moacir. Não o conheciam. Seguiu o caixão até o 
cemitério e depois desapareceu. Acho que até pensaram que era um 
fantasma.  
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O porquinho do Ditinho 

 
Quando o sr. Ditinho morava em um sitio em Andradas em 

Minas Gerais, local onde tinha nascido, tinham costumes diferente 
de hoje. 

Um destes costumes era o uso da banha de porco em diversas 
atividades, tais como frituras, conservação de alimentos dentro da 
banha etc. 

Os pais do Ditinho tinham vários porcos. Um deles era 
escolhido e justamente aquele que tinha muita gordura. 

Deste porco chamado na prática de porco gordura, o Ditinho 
retirava a gordura necessária para fritar do mesmo, estando o 
porco vivo. O Ditinho contava que diversas vezes por semana, com 
uma faca afiada retirava os pedaços de gordura do porco e o mesmo 
não reclamava, pois não sentia dor.  

Quando queriam fazer uma feijoada arrancavam pedaço do 
rabo e orelha do mesmo. Em ocasiões de uma festa de aniversário 
arrancavam um pernil do porco para assar, mas depois disto, eram 
obrigados a matar o porco. 
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O quadro do Laudo Natel 
 

Quando o Prefeito Waldomiro Pompêo assumiu a Prefeitura 
Municipal de Guarulhos em 18 de novembro de 1966, era governador 
no Estado de São Paulo, o sr. Laudo Natel. 

O Laudo Natel era são-paulino e companheiro de clube do 
Waldomiro Pompêo na mesma época em que o time de futebol São 
Paulo Futebol Clube, foi campeão, o sr. Laudo Natel, havia 
construído o Estádio de Futebol do Morumbi em São Paulo. Alguns 
afirmaram que o mesmo tinha dado uma mãozinha para o time ser 
campeão, mas só foram comentários 

O prefeito Waldomiro Pompêo falava para todos da sua 
amizade com o sr. Laudo Natel e tudo indicava que eles eram amigos 
de fato. 

Era costume naquela época e não sei como começou, que os 
Prefeitos Municipais, tivessem na sua sala, um quadro do 
governador e do Presidente da República em exercício. Todos os 
prefeitos seguiam o modelo. Na sala do Waldomiro Pompêo estava 
sempre a fotografia do Laudo Natel posta numa moldura simples e 
pendurada no lado oposto aonde o mesmo se sentava. 

Naturalmente mudou o governador e assumiu o governador 
Paulo Egídio, sendo imediatamente trocado o quadro do governador 
em todas as prefeituras do Estado de São Paulo. O mesmo 
aconteceu em Guarulhos. 

Estava eu na sala vizinha ao prefeito, onde ficava o irmão, 
secretário do mesmo, o sr. Edgar. O prefeito Waldomiro Pompêo, o 
Walter e outras pessoas que não me lembro, estavam presentes 
também. 

Chamaram o Walter, genro do prefeito, sempre muito ativo e 
a disposição do prefeito. Ele nervoso e avisou que o Laudo Natel que 
meses atrás era governador, estava lá e queria conversar com o 



prefeito, sem estar previamente marcada uma entrevista, sem 
nenhuma preparação.  

O prefeito Waldomiro Pompêo estava de gravata como 
sempre, mas sem o paletó, agitadamente pediu para o Walter 
encaminhar a visita ao salão nobre onde o receberia, enquanto isto o 
Waltinho deveria retornar e ir para a sala do prefeito. Lá deveria 
procurar em qualquer lugar nos armários baixos que lá estavam, 
pegar o quadro do Laudo Natel e colocar no lugar do quadro do 
governador Paulo Egídio. Quando pronto avisá-lo disfarçadamente. 

Imediatamente o prefeito Waldomiro Pompêo atravessou a 
sua sala, entrando no salão nobre, fechando atrás de si a  porta de 
comunicação entre as salas. 

Enquanto o Prefeito conversava com ex-governador Laudo 
Natel, o Walter procurava nervosamente o quadro do Laudo Natel, 
achando-o todo empoeirado e  colocando-o rapidamente no lugar do 
quadro do atual governador Paulo Egídio.   

Logo após, o Walter retornou para o salão nobre, dando a 
entender ao prefeito Waldomiro Pompêo, que a incumbência estava 
pronta. Daí o prefeito conduziu o Laudo Natel em sua sala, pediu um 
cafezinho para o mesmo, como de hábito, e solicitou ao Walter que 
todos que estavam na sala do dr. Edgar, entrassem para 
cumprimentar seu amigo, o governador Laudo Natel. 

Entramos na sala, fomos apresentados com os cumprimentos 
de praxe. O prefeito Waldomiro Pompêo, querendo mostrar 
lealdade com o Laudo Natel, o levou para junto do quadro afixado na 
parede e disse:  

-Laudo Natel eu sempre o respeitei e nunca o esqueci, até 
deixei o seu quadro aqui pendurado, mesmo sabendo que o seu 
mandato terminou. Laudo Natel, sorriu aproximou-se do quadro, 
olhou-o e em seguida disse:  

-Parece que mandou colocar o quadro agora e que o mesmo 
estava escondido em algum lugar, pois, está todo empoeirado. Todos 
riram, inclusive o prefeito e o próprio Laudo Natel. Saímos em 



seguida e na salinha ao lado, demos gostosas gargalhadas 
juntamente com o Walter. 

Obviamente após sr. Laudo Natel ter ido embora, foi reposto 
o quadro do governador Paulo Egídio. O Walter aproveitou e limpou 
o quadro do Laudo Natel, para que o mesmo não percebesse a 
mancada numa próxima vez. 
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O sr. W. e o Hugo de Aguiar 

 
Quando fui convidado a trabalhar na prefeitura de Guarulhos, 

fui apresentado ao sr. Waldomiro Pompêo pelo Sr. Heraldo Evans. O 
sr. Waldomiro convidou-me para trabalhar na prefeitura como 
engenheiro, mesmo sabendo que eu tinha votado em outro 
candidato, o Moysés José Zeraibe. O Moysés tinha sido o meu 
chefe no escritório de despachante do Abílio Lourenço Neves, onde 
com apenas 11 anos, trabalhei 3 anos como office-boy. 

O sr. Waldomiro foi à minha formatura e me pediu para lhe 
apresentar mais colegas engenheiros, recém formados. Apresentei-
lhe vários, sendo um deles o dr. W. 

O dr. W sempre foi uma pessoa tranqüila, muito inteligente 
mas pouco entendedor da mente política. 

O dr. W o Secretário de Planejamento e  fez um plano 
incrível, com avenidas e outras idéias de dar inveja a qualquer um. 
Terminado todo o planejamento das novas obras, o dr. W, solicitou o 
prefeito que reunisse todos os secretários, para tomar as decisões 
das obras que seriam feitas.  

Numa sala grande estavam todos os secretários reunidos, 
ouvindo atentamente as explicações do dr. W, com algumas 
perguntas de vez em quando. 

Terminada a apresentação do Wilson, a mesa estava 
esparramada de mapas de várias cores. 

Pediu a palavra o sr. Hugo de Aguiar, coordenador de obras do 
sr. Prefeito, homem muito competente, um grande empreiteiro de 
obras, embora lhe faltasse os estudos necessários. 

O sr. Hugo de Aguiar, muito educadamente, pediu a palavra e 
foi falando e tirando um maço de papéis de tamanhos diferentes 
que estavam em grande quantidade no seu bolso da camisa: 

-Sr. Prefeito, lembra-se do pedido daquela ruazinha, que o M. 
pediu. 



-Pode fazer falou o prefeito e o Hugo jogou o papelzinho 
sobre a mesa. 

-Sr. Prefeito, lembra do pedido de fulano, sicrano, beltrano, 
etc. 

Quando o sr. Hugo de Aguiar acabou de falar, acabaram-se 
também todos os seus papeizinhos, todos autorizados pelo prefeito, 
e acabou-se o plano do dr. W. 

Levantamos e fomos embora. Tudo já estava resolvido. 
Afinal de contas quem estava certo o dr. W ou sr. Hugo? Onde 

foi parar o planejamento?  É necessário o planejamento? Há razões 
e justificativas dos dois lados. 

Naquele tempo eu não tinha a resposta e nem argumentos para 
ajudar o dr. W. Hoje eu teria. 
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O tarado 
 

O prefeito N na sua primeira gestão, apesar de casado tinha 
uma namorada.  

A namorada foi uma das mulheres mais bonitas que já conheci 
em Guarulhos, portanto, o sr. N tinha bom gosto. 

Ela  morava no prédio ao lado do Cine Roma que ficava na rua 
João Gonçalves com a praça Getúlio Vargas. 

Costumeiramente se via o sr N entrando no estacionamento do 
prédio do cinema. Dizia que ia ao cinema. 

Acontece que naquela época havia um tarado molestando 
mulheres nos prédios de elevadores na capital de São Paulo e os 
jornais e televisão noticiavam constantemente o fato. Havia por 
parte das mulheres um terror de tomar um elevador. 

Naquele dia quando o sr. N entrou no elevador na garagem de 
baixo estavam duas mulheres de meia idade, que o encararam e 
ficaram com medo dele. Talvez pelo seu jeito simples de ser, não 
sei, só que elas ficaram com bastante medo. 

As mulheres iam para o primeiro andar, mas como viram aquela 
pessoa suspeita, apertaram o segundo andar e como o sr. N. ia para 
o segundo andar, apertou o primeiro andar para não dar na vista da 
sua visita. 

Quando as mulheres chegaram ao segundo andar, começaram a 
descer pela escada, quando deram de frente para o sr N. que vinha 
subindo pelas escadas para o segundo andar.  

Foi uma gritaria, chamaram policia, pois para as duas mulheres 
o  sr, N. era aquele tarado procurado. Foi uma confusão total. Veio a 
policia, mas logo as autoridades perceberam que se tratava do 
prefeito de Guarulhos sr; N e o assunto foi esquecido. 
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Pé de couve 

 
Alguns amigos dizem que é mentira, que é invenção, mas dizem 

que isto aconteceu mesmo em Guarulhos. 
Todos sabem que quando se cadastra um imóvel é importante que 

o mesmo tenha um ponto de referência. De modo geral é um ponto 
fixo, como um canto de uma casa, um prédio. 

Aconteceu que o dr. B no início de sua carreira trabalhava no 
cadastro da prefeitura e foi incumbido de fazer um cadastro de um 
determinado imóvel. 

Feito o cadastro, houve erros nos dados e foi precisou voltar ao 
local e tal não foi a surpresa de saber que o dr. B tinha feito a 
amarração num pé de couve, que tinha sido arrancado para o almoço. 
 
 



 

Planetário do Ibirapuera 

Era o ano de 1954 e a cidade de São Paulo já tinha feito o quarto 
centenário em 25 de janeiro e eu tinha feito 13 anos de idade. Uma 
professora nos tinha levado ao Ibirapuera onde tinha o famoso Planetário, 
que era uma cúpula de concreto onde os espectadores deitados em uma 
poltrona viam o Universo passar sobre os seus olhos. Era realmente 
bonito. 

Resolvi ir sozinho ao Planetário. Após o almoço tomei o ônibus que 
saia perto da minha casa e chegava até a Praça Clovis Bevilaqua e de lá a 
pé iria até a av. Anhangabaú e tomaria um ônibus para o Ibirapuera onde 
estava o Planetário. 

O caminho foi turbulento e lento. Uns dois quilômetros antes de 
chegarmos a Praça Clovis Bevilaqua os ônibus pararam definitivamente na 
av. Rangel Pestana e a pé segui viagem até o destino. Em chegando a 
Praça Clovis Bevilaqua de onde partiam os ônibus para Guarulhos estava 
tudo parado. Uma confusão reinava e os restaurantes, bares e lojas 
estavam todos fechados. De repente passaram um comboio de caminhões 
que tinham soldados dentro e tiros saiam para cima, pois se viam as balas 
traçantes e desenhavam o seu percurso no céu. Não tinha onde me 
esconder e fiquei junto aos pilares e portas fechadas das lojas. Fiquei 
assustado e fugi para a Praça da Sé que era próxima. Em lá chegando havia 
mais gente ainda e da frente da matriz saíram um monte de soldados 
montados em cavalos e com espadas empunhados e se lançavam contra a 
multidão. Derrubavam e feriam pessoas e de vez em quando a multidão 
cercava um cavaleiro e o derrubava e o mesmo era mutilado. 

Fiquei mais assustado ainda e fugi pela rua Direita e fui vagando 
aleatoriamente o mais rápido possível daqueles terriveis eventos. Lá pelas 
tantas da noite lembrei-me que um tio morava atras da União Cultural 
Brasil Estados Unidos. Fui a pé até lá e zelador me atendeu e informou que 
o meu tio não estava lá e não me deixou entrar. Fui embora vagando pelas 
ruas e já eram umas 3 horas da manhã e não havia ônibus e tudo estava 
deserto. Encontrei um taxi, fiz sinal e ele parou. Expliquei suscintamente o 



que tinha acontecido e ele me levou até a minha casa em Guarulhos na 
Rua Diogo de Faria, 72. Acordei minha mãe e meu pai que estavam 
deitados mas acordado me esperando. Deram o dinheiro e paguei o 
motorista do taxi e agradeci. 
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Portaria para a caixa d’água não abaixar  
 

O novo prédio do SAAE, na rua Capitão Gabriel tinha quatro 
pavimentos. Tínhamos mudado da av. Nossa Senhora Mãe dos 
Homens para um prédio melhor e maior. Estávamos com mais 
funcionários e o andamento dos trabalhos estava progredindo 
satisfatoriamente. Mas o problema de falta de água existia e  
sempre existiu.  

Nunca tínhamos água para atender toda a população. Não era 
problema da distribuição da água e sim de quantidade suficiente. 
Assim a água tinha que ser distribuída por setores e racionada da 
melhor maneira possível. 

Aconteceu que na época o prefeito Waldomiro Pompêo, no 
segundo mandato, trouxe um amigo do seu irmão, o dr. H, advogado 
que trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na empresa funerária da 
capital, tendo sido afastado do cargo por suspeita de 
irregularidade, conforme foi verificado mais tarde pelos 
guarulhenses. 

O novo superintendente só pensava nos órgãos meios, somente 
na parte administrativa e esquecia a parte técnica. Fez o Conselho 
Deliberativo aprovar um número de funcionários administrativos, 
verdadeiramente absurda e mandou comprar uma quantidade 
exagerada de mesas e cadeiras que encheu todo o almoxarifado de 
Gopouva.  

Devido as reclamações constantes de falta de água, osr. H 
chamou o encarregado das manobras de fechamento e abertura de 
água, que era um senhor idoso, bastante experiente de nome João 
da Rocha Jarró, popularmente conhecido como Jarró. 

O Jarró foi ao seu gabinete e ele perguntou: 
-Porque falta água sr. Jarró? 



-Porque a Caixa de Água de Gouvêa abaixa. Cai o nível e a 
mesma não chega nas casas. 

-Então vou baixar uma portaria para que a Caixa D’água de 
Gopouva não abaixe mais. Fica assim resolvido o problema. 

-Mas doutor não tem jeito. 
-Tem sim, com a portaria a caixa não abaixa mais. Está 

encerrada a conversa. 
É lógico que a portaria não chegou a ser distribuída. Alguém o 

alertou da besteira, mas o Jarró a contava nas rodinhas de 
funcionários o que tinha acontecido. 

Lembro também outro fato ocorrido durante a gestão do dr. 
Di. no SAAE. 

A Estação Elevatória de Vila Galvão tinha motores elétricos 
grandes que bombeavam a água bruta do Cabuçu para Guarulhos. 
Era o nosso maior volume de água bombeado. Necessitávamos que os 
motores trabalhassem 24 horas por dia sem reserva. 

Fui ao dr. D dizendo que um motor estava esquentando muito, 
e que provavelmente iria queimar, pois estava fora do normal. Era 
necessário tomar as providências para adquirir um novo motor com 
máxima urgência. Ele perguntou: 

-O motor queimou?  
-Não, respondi negativamente ele continuou. 
-Então não vou comprar nada. Só compro quando acontecer. Só 

resolvo quando ver o fato. É assim que fazem os advogados. Só 
defendo o réu após ele cometer o crime, antes disso não. 

Acontece que o previsto aconteceu. O motor que estava 
esquentando em demasia, queimou. A falta de água era imensa e as 
reclamações atingiram o prefeito. O prefeito chamou o Diretor 
Técnico, que era eu, e o Superintendente sr D. Ele tentou negar que 
eu tinha solicitado o reparo do motor, mas precavido, tinha trazido 
as copias de todas as solicitações para o prefeito ver, pois há 
tempos tinha consultado o dr. Heitor Maurício de Oliveira, que era 



o Chefe de Gabinete do Prefeito, o qual me aconselhara a fazer por 
escrito e guardar as cópias.  

Dois dias depois o sr D foi demitido do SAAE, voltando  
assessorar o irmão do prefeito, o sr. Edgar.  

Assumiu a Superintendência do SAAE o dr. Antônio Darci 
Pannochia, advogado e industrial importante em Guarulhos. Sua 
primeira visita foi ao depósito de Gopouva onde estavam 
armazenados os móveis e cadeiras. Ficou impressionado com a 
quantidade de mesas e cadeiras. Mandou a firma que entregou as 
mesas e cadeiras a levá-las de volta imediatamente.  

Quanto a resolução do Conselho Deliberativo autorizando o 
aumento da quantidade de funcionários administrativos, ela foi 
revogada. 
 



  

Relatório de 1907 a 1908 da cidade de São Paulo 

O manancial do Cabuçu fica em Guarulhos com área da bacia de 24 km2. Não 
sei quantos zeladores trabalharam no Sistema Cabuçu, mas o Sr. Pedro Souza Lopes foi 
um deles e hoje existe uma rua em Vila Galvão que se dirige até a barragem do Cabuçu 
e que tem em o seu nome.  

 

Foto da barragem do Cabuçu, a primeira grande obra de concreto do Brasil 
feita em 1905 a 1907 com cimento vindo da Inglaterra. 

O seu filho foi o Tibiriçá Lopes (Bibi) que também foi zelador do Cabuçu e após 
se aposentar trabalhou uns anos no SAAE de Guarulhos até falecer. Ele me deu de 
presente um livro que é o relatório de 1907 a 1908 da Repartição de Águas e Esgotos de 
São Paulo que tinha como Diretor o engenheiro Arthur Motta que fazia parte da 
Secretaria da Agricultura cujo secretário era dr. Antonio Candido  Rodrigues. 

O interessante é que o relatório tem 257 páginas e é escrito na primeira pessoa 
(eu) e trata o secretário na segunda pessoa do plural (vós). No relatório há muitas 
citações de textos em francês e inglês, que significa muitas pesquisas por parte de 
Arthur Motta. 

Um tema interessante que achei foi sobre os lagos artificiais. Argumenta Arthur 
da Motta favorável aos mesmos, pois estavam sendo usados nos Estados Unidos, 
Inglaterra, Itália, França, Japão, Espanha, Austrália e Índia. 



Salienta Motta que os lagos artificiais são captações artificiais com 
represamento de córregos a fim de se formar reserva as destinadas a suprir a rede de 
distribuição em tempos de estiagem, garantido a capacidade efetiva das linhas adutoras. 

Comentando sobre a barragem do Cabuçu de concreto com altura de 15m 
seguindo o perfil prático de Wegnann (livro Design of construction of dams do 
engenheiro Edward Wegnann no qual foi feito o projeto da barragem do Cabuçu e que 
até hoje se encontra na biblioteca da EPUSP) e foi construída em um estreitamento 
brusco no vale. A barragem tem seis milhões de m3 e 1,96 milhões de m3 para 
uniformizar a descarga da linha adutora. 

Comenta ainda que o objetivo da barragem foram: 

a) Regulador de descarga, impedindo variação do volume entre uma estação e 
outro no ano. 

b) Decantação. Depósito de material em suspensão. 
c) Superelevação do nível de água no local de captação. 

 
A área inundada do Cabuçu foi de 15 km e a maior seção tem 850m. Foi 

inaugurado em junho de 1908 na presença do secretário da Agricultura e quando 
se iniciou o enchimento do lago. 
 

Arthur Motta comentou ainda sobre a barragem de terra do 
Engordador que tem 11 m de altura e volume de 500.000 m3 e água. Em 27 de 
abril de 1907 quando ainda existia a Comissão de Obras Novas e na presença do 
Secretário da Agricultura deu-se inicio ao enchimento que demorou 109 dias. 

Houve problema de coloração da água devido a algas se se jogou sulfato 
de cobre pela primeira vez em 11 de outubro de 1908. Em 8 de dezembro 
começou esgotamento do lago. Estava coberto o fundo com camada de lodo de 
0,10m a 0,20m.  

O cheiro pútrido da água atingia até 100m de distância. Arthur Motta 
comenta vários autores que são favoráveis ao uso do sulfato de cobre, mas 
mesmo põe em dúvida a sua utilização, dizendo que faltam pesquisas a respeito 
quanto aos problemas com seres humanos. 
 

Outro texto interessante de Arthur Motta é quando ele comenta que no 
dia 5 corrente, não falando do mês e do ano, mas deve ser o ano de 1908 ele se 
dirigiu a Guarulhos. 

Arthur da Motta em companhia do engenheiro Alfredo Braga e do Sr. 
Roberto Peake foram ao sitio Capuava localizado na raiz da Serra do Itaberaba 
ou Gil na cidade de Guarulhos. Foram provavelmente a cavalo e levaram 
consigo um mapa do Estado com a folha de Atibaia, um aneróide (aparelho para 
medir a altura do terreno em relação ao nível do mar) de Casella, um vertedor 
(para medir a vazão no córrego), uma régua (para medir a altura da água no 
vertedor) e um nível de pedreiro (para nivelar o vertedor). 



Fizeram medição de vazão no rio Baquirivu na ponte da estrada de 
Rodagem na cota 812 e acharam vazão de 155 L/s. 

Foram até as cabeceiras do rio Jaguari afluente do rio Paraíba do Sul que 
está dentro do município de Guarulhos e localizaram três ribeirões do Itaberaba 
na Serra do Gil ou Itaberaba sendo um na cota 751m com vazão de 183 L/s. O  
outro tinha 185 L/s (não informando a cota) e outro 45 L/ (também não 
informando a cota) totalizado vazão de 413 L/s com altitude média de 762 m. 

Arthur Motta sugeriu que fosse feito reservatório na cota 880 m e poder-
se-ia encaminhar para a cidade de São Paulo a 50 km de distância a vazão de 
289 L/s. Seria feita uma adutora com diâmetro de 0,7m até atingir o reservatório 
do Araçá na cota 828 m em São Paulo capital. O máximo que teria que ser feito 
é um pequeno corte razoável na garganta do Nhangassu até atingir o vale do rio 
Baquirivu, chegar ao rio Tietê e chegar até o ponto desejado. 

Motta sugeriu ainda mediu a vazão no Ribeirão das Lavras com 347 L/s e 
a vazão no Tanque Grande onde achou na cota 800 m a vazão de 255 L/s. 
Verificou também o ribeirão dos Veigas e do Ururuquara onde segundo 
informações o Sr. Abílio Soares deveria ter 93 L/s cada um. 

Para o rio Baquirivu Motta sugeriu uma adutora com 30 km pelo vale do 
Baquirivu até atingir o rio Tietê e depois ir para são Paulo. Daria para tirar 347 
L/s e poderia abastecer 400.000 habitantes a cota per capita de 300 
litros/dia/pessoa. 
 O interessante é que o diretor Arthur Motta sugere ao Secretário da 
Agricultura que o governo faça aquisição de todas estas áreas que somadas 
davam seis mil alqueires e que o ser Abílio Soares  ofertou o pagamento de 
5.000 apólices de um conto de réis, mas o negocio não foi realizado. 
 No final do relatório de 1908, Arthur Motta sugere que se faça projeto de 
todas as soluções para abastecimento de água num raio de 50 km a 60km do 
centro de São Paulo. Foi a primeira vez que alguém teve esta idéia de 
planejamentoi de tão longo alcance na cidade de São Paulo. 
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REPRESA DO CABUÇU 
A barragem do Cabuçu teve suas obras iniciadas em 1905 e concluídas em 1907.  
É considerada a  primeira grande obra de concreto armado realizado no Brasil.  
Na época era Diretor da Repartição de Águas da Capital o engenheiro Arthur da 

Motta, o mesmo que em 1910, inaugurou a barragem do Barrocada. 
O concreto usado na barragem do Cabuçu vinha da Inglaterra, em barris de madeira.  
Foram construídos cerca de 16,6km de aqueduto em concreto armado, com 1,20m de 

diâmetro, ligando a represa do Cabuçu a Estação de Tratamento de Água do  Mirante em 
Santana.  

Havia trechos da tubulação de concreto que foi construído em túneis e sifões com até 
27 metros de pressão de água. 

A barragem do Cabuçu foi construída inteiramente com concreto armado no Brasil e é 
considerada em todos os livros de engenharia, a primeira grande obra pública que empregou o 
concreto em tudo. Barragem, adutora, condutos livres, condutos forçados etc. 

Quem dirigiu as obras do Cabuçu foi o engenheiro Luiz Betin Paes Leme que era o 
chefe da Comissão de Obras Novas de Saneamento e Abastecimento de Águas da Capital, 
criada em 1905.  

O engenheiro Luiz Betin Paes Leme foi formado na Europa e foi ele quem introduziu 
o concreto armado no Brasil nas obras do Cabuçu. O primeiro edifício de concreto armado 
feito  no Brasil data de 1909 e situada na Rua Direita esquina com Rua  São Bento com dois 
pavimentos construído por um arquiteto Italiano chamado Francesco Notarabeto. 

A represa do Cabuçu ficou famosa, pois devido a pressa de inauguração, não foi feito 
o desmatamento necessário. A mata veio a causar problema no tratamento de água, que 
obrigou o esvaziamento da represa, corte retirada de toda a vegetação do local. 

Constava no jornal o Estado de São Paulo, quando a represa do Cabuçu foi inaugurada 
a manchete ” Água para o ano 2000”, mas o tempo mostrou que seria insuficiente para a 
capital. 

A área da barragem é de 24 km2. O Barrocada tem 8,5 km2 e Engordador (1872-
Império) tem 9,6 km2. 

A represa do Cabuçu, Barrocada e Engordador formavam o que se chamava o Sistema 
Cabuçu. 

Segundo Sr. Tibiriça Lopes (Bibi), o primeiro telefone de Guarulhos foi instalado no 
Cabucu no inicio do século XX. 

O volume de água do Cabuçu é de 1.776.000 m3. Considerando um nível de 1,2m 
abaixo daquele projetado, conforme sugestão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo (IPT) a vazão firme é de 300 litros/segundo e não 371 litros/segundo como era antes. 

O Barrocada tem vazão firme de 73 l/s e o Engordador de 155l/s.  
Na Barragem do Engordador existe uma locomotiva a vapor sem rodas que fornecia 

energia as bombas centrifugas. Havia trilhos na serra da Cantareira para o corte de lenha, para 
alimentar as caldeiras. A energia elétrica era acionada através do vapor. Havia um telefone no 
local. O projeto foi dos Ingleses. 

Preservação do manancial: somente a comunidade vai preservar o manancial. Não são 
leis e nem regulamentos. É preciso evitar um novo Guarapiranga onde moram 800.000 
pessoas e seus dejetos vão para a represa, sendo a água de pior qualidade do Estado de São 
Paulo. 

Em 7 de maio de 1929 o município de Guarulhos abriu mão do Cabuçu 
Em 1992 o município de Guarulhos conseguiu finalmente o Cabuçu e em 2002 o 

mesmo será reaproveitado. Capela do Senhor Bom Jesus do Cabuçu foi executada em 1850.    
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Represa do Engordador 
 

O projeto da represa do Engordador foi feito na Inglaterra e isto se 
destaca pelo estilo da construção. 

O chamado trenzinho da Cantareira foi feito para transportar as 
tubulações e os materiais de ferro fundido para a Estação Elevatória do 
Engordador e do Cabuçu.  

Em 9 de novembro 1894 foi inaugurada oficialmente a linha de trem 
com mais de 13km de comprimento partindo da Estação do Pari  e atingia o 
alto da Serra. 

 
Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. Bomba de pistão de 
ferro fundido. 

 
D. Pedro II era imperador do Brasil. A energia para o acionamento 

das bombas centrífugas era fornecida através de uma máquina a vapor do 
tamanho de uma locomotiva, mas sem as rodas foi construída em 1892 na 
Inglaterra, sendo a última existente no mundo. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz da represa do 

Engordador antes de 1977 quando ela fazia parte do sistema Cabuçu. 
A represa do Engordador foi posta em funcionamento somente em 

1907. A barragem é de terra, porém revestida de concreto a 
montante. 

 
Na planta original do projeto do Engordador os Arqueólogos 

Industriais Dalmo e Mena me informaram o seguinte: a vazão da máquina a 
vapor de pistão  era de ação dupla (Two double acting plunger pumps) com 
recalque de 83,3litros/segundo (300ton/hora)  e a pressão de 99,97 
metros de coluna de água (328ft). 

Havia trilhos para o transporte de lenha que alimentava as caldeiras 
alemãs. 

Em 1914 foi instalado sistema alimentado a Diesel com correias de 
couro de cerca de 0,80m de largura. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. As bombas 

centrífugas eram acionadas por motor Diesel sendo a transmissão por 
correias de couro. 

 
Está localizado perto da Rodovia Fernão Dias, perto do Posto de 

Gasolina 555, junto a divisa de Guarulhos, sendo hoje um museu 
denominado: Núcleo do Engordador- Parque Estadual da Cantareira. 

 
A energia elétrica e o sistema de telefonia eram acionados através da 

máquina produtora de vapor.  
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002, da máquina 
que gerava eletricidade proveniente de tubulação de vapor, para 

funcionamento de telefone. 
 

As tubulações de recalque eram de ferro fundido. A água bruta era 
recalcada para São Paulo, onde era feito o tratamento. 

A barragem do Engordador foi construída em terra e revestido com 
concreto e  a área de captação é 9,6 km2 com volume estimado de 500.000 
m3 sendo a vazão firme estimada de 88 litros/segundo, embora fosse 
retirado da mesma até 155 litros/segundo quando funcionava o Sistema 
Cabuçu. Ficou pronto em 1893, mas não entrou em funcionamento devido ao 
restante das obras. 

Durante alguns anos o município recebia toda a água do Sistema 
Cabuçu, fazia uma cloração na Estação Elevatória de Vila Galvão localizado 
junto ao Lago dos Patos e depois havia bombeamento para o reservatório 
central de Gopouva e do Picanço. 

Era comum haver problemas de larvas de chironomids na represa do 
Engordados devido a enorme quantidade de mosquitos. As larvas eram 
visíveis a olho nu e ficavam em movimento na água e tinham a cor branca e 
preta. Aplicava-se então o sulfato de cobre dentro da represa do 
Engordador com uso de pequeno barco e  isto matava também uma grande 
quantidade de peixes. 

Em 1932 houve estouro da caldeira, sendo então abandonado o 
recalque, passando a ser usado somente por gravidade incorporando ao 
Sistema Cabuçu. 
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Foto tirado pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002 da Caldeiras 

alemãs fabricadas em 1898. 
 
 
O curioso nome Engordador deve-se ao fato de ter existido no final 

do século XVII, uma fazenda onde era realizada a "engorda" do gado que 
ali chegava. É por isso que depois da desapropriação para abastecimento de 
água a região ganhou o nome de Engordador. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. Observar o 

estilo inglês da construção. 
 

 
Engenheiro civil Plínio Tomaz 



17 
Salvo por um sapato  

 
Quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, o dr. Mário Antoneli, ex-prefeito de Guarulhos, já 
tinha começado as obras de esgoto sanitário.  

Consta que ele levou uma banda musical ao palácio do 
governador Adhemar de Barros para conseguir o empréstimo de 
obras de rede de esgoto sanitário para Guarulhos.  

Não há dúvida que o município de Guarulhos tem uma grande 
dívida de gratidão com o dr. Mário Antonelli, mas a meu ver não 
foi devidamente compreendido. Ele construiu os reservatórios de 
Gopouva com 3 milhões de litros e o reservatório do Jardim 
Munhoz.  

O dr. Mário Antonelli emprestou grande quantidade de 
tubos do DAE (Departamento de Águas e Esgotos), assentando 
todos eles em Guarulhos.  

Os tubos nunca foram devolvidos. Consta que uma vez no 
bairro da Penha na capital, o dr. Mário foi buscar tubos 
emprestados e que ele ajudou a carregar uma carreta de tubos 
emprestados para apressar a obra, levando de sobra alguns tubos 
a mais. Depois os tubos foram assentados na Ponte Grande. O dr. 
Mário Antonelli foi um grande prefeito. 

Com os esgotos iniciados por dr. Mário Antonelli, 
continuamos suas obras e fizemos, em dezembro de 1968 a 
inauguração da mesma na rua D. Pedro II.  

Ninguém sabia como fazer a inauguração. Simplesmente 
mandei abrir o poço de visita, todos deram risadas e estava 
inaugurada a primeira  rede de esgoto sanitário de Guarulhos. 

Mas as redes não podiam ser jogadas nos córregos teríamos 
que ir a um tratamento de esgotos que seria construído do outro 
lado da Rodovia Dutra. Áreas já tinham sido desapropriadas pelo 
dr. Mário Antonelli, mas faltavam obras. 



O DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) 
que cuidava da Via Dutra, não permita que a interrompesse de 
maneira alguma. Tínhamos que achar uma solução. Foi quando 
apareceu, por providência divina, um amigo meu, colega de classe 
da Escola Politécnica, o dr. Francisco de Assis Césari, que estava 
trabalhando numa firma americana denominada Armco.  

Conversamos sobre o assunto, juntos conferimos os cálculos 
estruturais de aço e o coeficiente de segurança, e qual 
deveríamos escolher. Feito isto, queria ver uma obra no Brasil 
feita por brasileiros e conversar com que já tinha executado a 
obra. Não tinha. A única obra que existia, era um Tunnel Liner 
feito de chapas de aço galvanizadas, da Armco, feita em aduelas 
e parafusados umas a outra. A escavação para execução do 
Tunnel Liner é manual e a única existente no Brasil, foi feita há 
anos, por um pessoal vindo dos Estados Unidos e que estava sob a 
Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. 

Fomos ao local, entrei no túnel e adquiri confiança. Pensei.  
-Vai funcionar. 
O tunnel liner teria dois metros de diâmetros e a chapa 

seria MSG 10. Fizemos uma primeira licitação e não apareceu 
nenhuma firma interessada. Fiquei preocupado. Fiz outra 
licitação e não apareceu nenhuma firma. Comecei a ficar mais 
preocupado. Achei que tinha dado um fora, afinal todos tinham 
medo. 

Peguei, no Conselho Deliberativo do DAE onde eu atuava em 
São Paulo na Capital, o nome de algumas firmas. Todas tinham 
medo, de que a obra cedesse e morressem funcionários. E os 
processos que receberiam do DNER seriam incontáveis. 

Enfim consegui achar uma firma corajosa. 
A obra foi feita com absoluto sucesso. O único problema foi  

que quase morreram uns funcionários do túnel, devido a exalação 
de gases. Quanto a estabilidade da obra não houve problema 
algum. A tubulação de concreto armado de esgotos sanitários 



com um metro de diâmetro foi assentada sobre camada de brita 
para sua devida declividade. 

Quando terminada a obra, o sr. Waldomiro Pompêo, a elegeu 
a obra do ano. Era comum virem pessoas de todos os lugares para 
visitar e conversar sobre o Tunnel Liner. 

Após isto foram feitos outros túneis sob a via Dutra, para 
travessias de adutoras e de águas pluviais da prefeitura. 

Mais tarde tivemos um problema a solucionar na canalização 
de 1,40 metros de diâmetros que iria do reservatório de 50 mil 
metros cúbicos da SABESP para a Estação Elevatória do SAAE. 
Os técnicos da SABESP queriam fazer um sifão. Argumentei e 
usei todos os trunfos técnicos e políticos para a não execução do 
sifão, que seria uma obra problemática.  

Mas tinha que apresentar uma solução. Era o Tunnel Liner, a 
12 metros de profundidade com diâmetro de 2,40 m e com duas 
grandes aberturas verticais que seriam feitas em  chapas de 
tunel liner. 

A idéia foi aceita pela SABESP e a obra começou a ser 
executada. 

Sempre entrava por uma dos acessos verticais do túnel 
para fiscalizar com a devida bota de borracha, pois havia água no 
seu interior. 

Naquele dia eu tinha uma reunião com o prefeito e estava 
de sapato limpo e não queria sujá-lo. Olhei para o fundo do túnel 
e vi a água que refletia. Não desci ao túnel. Afastei-me da 
entrada do túnel, quando a tubulação vertical desbarrancou e 
deslocou o acesso quase matando dois funcionários da firma 
empreiteira que estavam trabalhando lá embaixo a 12 metros de 
profundidade. Achei portanto, que fui salvo por um par de 
sapatos, pois se teria descido, teria morrido soterrado. 

Sorte ou Benção de Deus. 
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Só tem um probleminha 

 
O interventor Federal Jean Herman de Moraes Barros tinha 

tomado posse em Brasília como interventor em Guarulhos e já tinha 
assumido o poder. O dr. Jean trabalhava antes no ministério da 
Justiça com o Ministro dr. Buzaid e durante as férias, como menino, 
vinha na casa de campo em Guarulhos, localizada na Vila Augusta. Esta 
relação com Guarulhos é que deve ao seu apontamento como 
interventor. O interventor descendia de uma família importante na 
República do Brasil. 

O dr. W era Secretário de Planejamento de Guarulhos. A ele 
competia todo o planejamento da cidade. 

Foi marcada uma reunião com todos os secretários para discutir 
as obras que seriam feitas. Foi dada a palavra ao dr. W e ele 
começou. 

-Poderíamos fazer muitas obras, tais como um Estádio Municipal 
para 30.000 pessoas. O interventor disse: 

-Marca aí. E o dr. W anotava num papel vazio. 
O dr. W continuou: 
-Podemos fazer um novo grande anel viário, umas dez escolas 

grandes, uma universidade... 
Tudo que o Interventor falava, o dr. W escrevia:  
-Marca aí. 
Depois de meia hora de sonhos e do dr. W anotar cerca de duas 

páginas, o interventor já estava satisfeito e orgulhoso do que seria 
feito ia se retirar, mas, o Dr. W, disse: 

-Só tem um probleminha dr. Jean. 
-Qual é? Disse o interventor curioso. 
-Não temos dinheiro para nada do que foi dito. O orçamento 

está ruim. 
O interventor ficou bravo, dizendo que tinha que ser avisado 

antes que não tinha dinheiro para nada do que se estava falando. 



A reunião foi dada por terminada. Tempos depois, o interventor 
trouxe um seu amigo para o lugar do dr. W sem antes me ter 
convidado para o cargo, o qual recusei, devido a amizade sincera que 
sempre tive com meu amigo W. 

Aí me pergunto se os sonhos também não são importantes. 
Nunca esqueçamos que as grandes obras e feitos da humanidade, 
nasceram de sonhos de alguns. 
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Sr. Lopes 
 

O sr. Lopes era um senhor idoso que trabalhava no SAAE. Era 
típico daquelas pessoas humildes de São Paulo. Sabem de tudo.  

Todos se lembram das brincadeiras feitas nas  rádios 
paulistas, que fazem perguntas de coisas que não existem e as 
pessoas humildes, respondem que conhecem, que viram na Globo, 
leram no jornal ou ouviram dizer. 

Uma vez estava presente com uma turma de vazamento que 
estava consertando um arrebentamento de uma adutora na Ponte 
Grande na av. Guarulhos perto da ponte sobre o rio Tietê. 

O Ovidião que era o chefe da equipe não achava o registro 
para fechar a rede de água e daí resolveu mandar buscar o cadastro 
que estava em Gopouva. Chegaram os desenhos do cadastro e 
começaram a usar a trena para localizar o registro procurado. Já 
tinham conseguido triangular e saber onde estaria o registro 
quando o sr. Lopes disse: 

-Vocês não precisavam ter buscado o cadastro. Deveriam ter 
perguntado a mim que eu diria. O registro está aqui, falou 
apontando para o local marcado pela trena e continuou dizendo:  

-Um dia passei de ônibus e vi quando  foi instalado o registro 
que está ali em baixo. 

Ninguém respondeu. 
Cavaram com a retroescavadeira  e não acharam nada. O 

registro não estava lá. Todos olharam para o sr. Lopes e deram 
risadas. Tive que segurar o sr. Lopes que queria agredir o Ovidião. 
Peguei o sr. Lopes, coloquei-o na viatura do SAAE e levei-o para 
acalmá-lo. 
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Voz rouca do Tibiriça 

 
O Tibiriçá cujo apelido era Bibi tinha uma voz rouca, inconfundível. 

Quando falava no rádio comunicação das viaturas do SAAE nem precisa falar o 
seu nome. Todos já conheciam a sua voz. É o Bibi novamente. 

Contavam que uma vez num dia de sol, o Bibi estava perto de uma piscina 
no Nosso Clube de Vila Galvão, sempre olhando as mocinhas de biquíni, 
escondido atrás de uma cerca de árvores. Uma vez disse: 

-Oh gostosa ! 
Ela respondeu: 
-Pára com estas besteiras Bibi. 
E o Bibi com sua voz rouca inconfundível respondeu: 
-Como você soube que era eu. 
 

Perda de um grande amigo 
 

O Bibi tinha um velho amigo seu em Vila Galvão, o dr. Cassiano, e que 
devido a apoiar o sr. Waldomiro Pompêo, tinha discutido com o velho amigo e 
perdido a amizade. 

Após a eleição do Sr. Waldomiro Pompêo, um dia fui a Vila Galvão com o 
mesmo visitar o dr. Cassiano e disse: 

-Dr. Cassiano, o sr. é o homem mais importante em Vila Galvão e não 
poderia vir ao seu bairro sem cumprimentá-lo.  

Tomamos um cafezinho como de praxe e o prefeito ganhou a amizade do 
dr. Cassiano que é realmente um bom homem e bastante conceituado em Vila 
Galvão. 

Mais tarde contei o fato ao Bibi e ele me disse:  
-Até hoje o dr. Cassiano não fala mais comigo, apesar de ter ficado 

amigo do Prefeito. A política é uma merda mesmo. 
Mais tarde, conhecendo melhor o sr. Waldomiro Pompêo, notei que ele 

gostava muito de contentar os inimigos, desprezando os amigos. Isto lhe 
trouxe muitos aborrecimentos, pois, achava que não tinha que fazer nada para 
os amigos e sim conquistar os inimigos.  

Até hoje já ouvi teorias diferentes a respeito e já conheci muita gente 
que tem a mesma opinião do sr. Waldomiro. 

Em Guarulhos era comum os vereadores se ofenderem radicalmente no 
recinto da Câmara Municipal e na saída iam junto para as boates de São Paulo 



ou iam juntos para um fim de semana numa praia do litoral paulista. Aqueles que 
tomavam partido dos seus vereadores continuavam com a briga. 

Enfim o Bibi tinha terminado uma grande amizade e com sua morte eu 
perdi um grande amigo. 



Voz rouca do Tibiriça 
 

O Tibiriçá cujo apelido era Bibi tinha uma voz rouca, inconfundível. Quando falava 
no rádio comunicação das viaturas do SAAE nem precisa falar o seu nome. Todos já 
conheciam a sua voz. É o Bibi novamente. 

Contavam que uma vez num dia de sol, o Bibi estava perto de uma piscina no Nosso 
Clube de Vila Galvão, sempre olhando as mocinhas de biquíni, escondido atrás de uma 
cerca de árvores. Uma vez disse: 

-Oh gostosa ! 
Ela respondeu: 
-Pára com estas besteiras Bibi. 
E o Bibi com sua voz rouca inconfundível respondeu: 
-Como você soube que era eu. 
 

Perda de um grande amigo 
 

O Bibi tinha um velho amigo seu em Vila Galvão, o dr. Cassiano, e que devido a 
apoiar o sr. Waldomiro Pompêo, tinha discutido com o velho amigo e perdido a amizade. 

Após a eleição do Sr. Waldomiro Pompêo, um dia fui a Vila Galvão com o mesmo 
visitar o dr. Cassiano e disse: 

-Dr. Cassiano, o sr. é o homem mais importante em Vila Galvão e não poderia vir 
ao seu bairro sem cumprimentá-lo.  

Tomamos um cafezinho como de praxe e o prefeito ganhou a amizade do dr. 
Cassiano que é realmente um bom homem e bastante conceituado em Vila Galvão. 

Mais tarde contei o fato ao Bibi e ele me disse:  
-Até hoje o dr. Cassiano não fala mais comigo, apesar de ter ficado amigo do 

Prefeito. A política é uma merda mesmo. 
Mais tarde, conhecendo melhor o sr. Waldomiro Pompêo, notei que ele gostava 

muito de contentar os inimigos, desprezando os amigos. Isto lhe trouxe muitos 
aborrecimentos, pois, achava que não tinha que fazer nada para os amigos e sim conquistar 
os inimigos.  

Até hoje já ouvi teorias diferentes a respeito e já conheci muita gente que tem a 
mesma opinião do sr. Waldomiro. 

Em Guarulhos era comum os vereadores se ofenderem radicalmente no recinto da 
Câmara Municipal e na saída iam junto para as boates de São Paulo ou iam juntos para um 
fim de semana numa praia do litoral paulista. Aqueles que tomavam partido dos seus 
vereadores continuavam com a briga. 

Enfim o Bibi tinha terminado uma grande amizade e com sua morte eu perdi um 
grande amigo. 



Dr. Zappa 
 

O dr. Zappa é um dentista de Guarulhos,  vereador e já ocupou na administração municipal da cidade, 
diversos cargos políticos. Um deles no tempo do prefeito Oswaldo De Carlos era o de Chefe de Gabinete. 
Trabalhava no Paço Municipal do Jardim Bom Clima e atendia a todos muito educadamente. Quem me contou foi o 
próprio dr. Zappa. 

Um dia veio uma senhora reclamar que o seu cachorro de estimação tinha sido preso pela carrocinha e o 
queria de volta. Pediu auxilio e o mesmo tomou o telefone ligou para varias pessoas  conseguindo depois de umas 
duas horas, localizar o cachorro. Mas este já tinha sido sacrificado. 

A senhora compreendeu a atitude do dr. Zappa e se retirou triste com a perda do seu cachorrinho. 
Passaram-se três meses mais ou menos, quando o dr. Zappa ouviu um tumulto do pessoal de segurança da 

prefeitura de Guarulhos. Havia gritos de uma mulher. O dr. Zappa saiu de sua cadeira e foi ver o que acontecia. 
Era aquela mulher do cachorro que queria entrar com um cachorrinho amarrado numa coleira. O dr. Zappa 
autorizou e ela entrou no seu gabinete dizendo: —Vem Zappinha, vem Zappinha... 

 Em homenagem ao dr. Zappa ela deu o seu nome ao cachorro. 
 
 

Outra do dr. Zappa 
O dentista dr. Zappa como todos sabem era estrábico de maneira que nunca você sabia para quem ele está 

olhando. O que vou contar realmente aconteceu, pois eu estava lá. 
Estávamos numa reunião política, à noite numa rua do Picanço, que é travessa da av. Timóteo Penteado. 

Aguardávamos o dr. Tadeu e a dra. Sandra. Ficamos no local conversando com os moradores, enquanto os 
aguardava. 

Num certo momento, aproximou-se de nós um bêbado e geralmente, não sei porquê, eles iam conversar com 
o dr. Zappa, dado que o mesmo sempre recebia todos com muita educação. 

O bêbado falava e falava quando de repente disse abruptamente. 
—Não falo mais com o sr., falou dirigindo-se ao dr. Zappa. 
—Por que? O dr. Zappa respondeu. 
—Porque o sr. não olha para mim, responde aborrecido o bêbado. 
—Mas eu estou olhando por o sr., disse o dr. Zappa. 
—Não está não, disse o homem, se retirando cambaleando. 

       Nós, que estávamos por perto, morremos de rir e nunca mais esquecemos do acontecido. 
 

 


