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Primavera de 2020

por 36 cronistas jacareienses

“Será talvez a crônica o gênero 

literário mais confessional do mundo 

(...) Quem quiser saber a minha bio-

grafi a, leia as minhas crônicas”.

                                                Rachel de Queiroz
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“Trabalho gratifi cante”. Assim defi nimos o projeto 

“Jacareí, Crônicas da Cidade” desde sua concepção até 

a fi nalização no formato de livros físico e digital.

Sempre afi rmamos que Jacareí é uma cidade escrito-

ra. Partimos desta premissa para convocar autores que 

se dispusessem a escrever uma crônica relatando fatos, 

pessoas e lembranças familiares, para serem parte de 

um livro destinado a resgatar a leitura em família.

Sim, o objetivo do projeto “Jacareí, Crônicas da 

Cidade” é retomar o hábito de reunir pessoas em vol-

ta da mesa ou no aconchego de uma sala para ouvir 

e debater memórias de terceiros ou as do mesmo clã 

familiar. Certamente a leitura e a troca de experiências 

entre membros de diferentes épocas haverá de produzir 

novos leitores e, quem sabe, novos escritores.

Um grupo de 34 autores veio somar conosco para 

propiciar a você a chance de vivenciar suas emoções 

e viajar no tempo para se deliciar, emocionar-se, rir e 

chorar com as narrativas. Impossível se manter indi-

ferente com tantas declarações de amor à cidade. Os 

textos abrirão os olhos para riquezas antes imperceptí-

veis, corações para relembrar passagens esquecidas no 

tempo e mentes para se tornarem aguçadas e preservar 

o hoje presente que breve será passado.

Nosso trabalho não seria possível sem a LIC - Lei 

de Incentivo à Cultura de Jacareí, por intermédio de 

processo realizado pela Fundação Cultural de Jaca-

rehy - José Maria de Abreu e as empresas incentiva-

doras que abraçaram a proposta e permitiram sua reali-

zação: Suzano S/A e Instituto Máximo de Educação.

A eles o nossos agradecimentos junto com os de-

mais 34 autores das crônicas a seguir. Boa leitura.

Waldir Capucci e Benedito Veloso
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A pequena cortina
da janela do ônibus

Mercia de Souza

Ao afastar um pouco a pequena 

cortina da janela do ônibus, vi Jacareí tornando-se um 

pequeno ponto cada vez mais distante...

O recanto com os mais variados tons de verde era apenas 

um canteiro de ervas encostado nos muros no fundo do quin-

tal. Algumas vezes, me esquivava dos lençóis com cheiro de 

sol estendidos no varal e de lá eu trazia a “favaca” arrancada 

do pé emanando um agradável aroma de tempero. Na ver-

dade, a alfavaca ia diretamente para a panela da minha mãe 

onde o frango dourava na cebola.

Era assim no quintal da minha infância. 

Saindo porta afora e percorrendo algumas calçadas, de-

parava-me com a ponte do Rio Paraíba do Sul. Uma visão linda 

de águas calmas de um lado e, do outro, revoltosas águas que 
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batiam nas pedras; tudo dentro de uma natureza generosa que 

brotava nas margens. Quando me inclinava no parapeito da pon-

te sentia uma peculiar sensação de perigo e liberdade.

Eram assim as aventurosas emoções da minha infância.

Continuando a caminhada chegava-se à igreja do São 

João. Uma construção arquitetônica simples com um peque-

no pátio. Ali, nas noites frias das festas juninas sob um céu 

índigo, os cheiros de pipoca, de bolinho caipira e de quentão 

pairavam no ar. A fogueira crepitava aquecendo os corações 

dos devotos que oravam nos bancos da igreja.

Eram assim as festividades religiosas da minha infância. 

Cruzando a ponte novamente e seguindo pela margem do 

rio chegava-se à Rua Capitão João José de Macedo. E lá esta-

va, na época, o Grupo Escolar Lamartine Delamare. Ao lado 

fi cava o Preventório e a convivência infantil sem barreiras e 

sem preconceitos com os internos nas salas de aulas. Era tudo 

naturalmente viável. A primeira escola, as primeiras letras, a 

primeira cartilha, a primeira professora...

Era assim o começo da vida escolar da minha infância.

Saindo da escola e subindo a Rua Leitão faltava pouco 

para chegar ao Largo da Matriz. E lá estavam as torres da 

Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição exuberantes 

e acolhedoras. Entrando pela porta principal, em direção ao 

altar sagrado, pequenas partículas bailavam nos raios de luz 

e um cheiro característico de mirra inundava nossos sentidos. 

Era assim a religiosidade da minha infância: imagens 

santas, história e muita fé na Igreja da Santa Padroeira. 

Descendo os degraus da Igreja Matriz, passando pelo coreto 

contornando a Padaria Paris alcançava-se a Rua Coronel Carlos 

Porto. E no fi m desta o histórico Mercado Municipal: bancas de 

verduras frescas, legumes, frutas e cereais típicos de uma vida 

na roça. Um convite para a degustação infantil: pastel, garapa, 
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rapadura, sorvetes e doces coloridos. Um entreposto de sabores, 

cores e uma verdadeira algazarra de sons.

Era assim aos sábados no mercadão da minha infância.

Caminhando em direção ao centro estava a igreja do Bom 

Sucesso vizinha ao majestoso Cine Rio Branco. Nele, uma linda 

e colossal cortina vermelha que, a toques sonoros, abria-se para 

o espetáculo. Verdadeiro artefato das ilusões reproduzia sonhos 

e desejos de uma acanhada província.

Era assim a atração mágica da minha infância.

Após inumeráveis sessões seguindo pela Rua Barão de 

Jacareí atingia-se o “território da juventude estudantil”: uma 

edifi cação tradicional escolar, mas com certo glamour aos 

olhos dos estudantes. Início de nova jornada: aprendizado, 

amizades, eventos e muitos episódios que nos marcariam 

para a vida toda. Subia escadas, corria pelos corredores, in-

teragia no “recreio”... Tudo ainda permanece lá dentro carim-

bado e selado pelos estudantes que por ali passaram.

Era assim a vida escolar do ‘Cene’ da minha infância.

Tirando o uniforme e depois de muitos dias decorridos 

que se tornaram anos, eu me vi na velha Estação Rodoviária 

no centro da cidade. Um vai e vem de ônibus com diversos 

destinos – Santa Branca, São José dos Campos, Mogi das 

Cruzes e São Paulo... Pessoas atrasadas, malas grandes, sa-

colas pequenas, movimentação de motoristas, fi las nas bilhe-

terias e um aviso que o próximo veículo já estava de partida.

Certo dia, entrei num ônibus da ‘Pássaro Marrom’ e parti da 

minha cidade natal para mais uma jornada em minha vida. Já na 

Via Dutra, ao afastar um pouco a pequena cortina da janela do 

ônibus, olhei para trás e vi Jacareí tornando-se um pequeno ponto 

cada vez mais distante dos meus olhos... E eu tendo pela frente 

uma longa estrada a percorrer e um novo destino a desbravar.

E foi assim, a última visão do quintal da minha infância.
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Silvana Conterno
O rio é movimento. Tem ciladas, mistérios...

Toda vez que volto de uma viagem quero ver o rio que corta 
minha cidade; só assim sinto que cheguei. De cima da ponte, 
meu olhar cheio de suas águas prolonga-se como braços para 
pegá-lo, igual crianças que tudo veem com as mãos.

De tão antigo, o rio sempre dividiu a vida em duas margens, 
mas para mim ele se estende até aonde meus olhos alcançam. 
As árvores, a vegetação, os aguapés, as K ores assistem ao mesmo 
espetáculo todos os dias e não se cansam de revê-lo sempre o 
mesmo, sempre novo... Nem eu.

Penso em quem determina o seu caminho: se as águas com a 
força que possuem ou o leito que se oferece como um berço com 
seus limites. Pode até ser que ambos façam um acordo de conten-
ção e expansão, como pares que acertam o passo em uma dança. 

Às vezes, ele me passa turvo, mas sempre traz águas novas 
que diluem suas impurezas. Sofre, mas segue seu destino. As 
pedras, os galhos, os declives, os obstáculos o fazem mais bo-
nito, inventam movimentos para que prossiga em seu caminho  
causando pequenas cascatas, redemoinhos, espumas... O rio é 
movimento. Tem ciladas, mistérios, muitas vezes onde parece 
raso pode ter profundidade e perigos, mas, como a vida, em cer-
tos trechos é tranquilo e nos apazigua.

Me sinto também cortada por esse rio que me faz margens, 
me esculpe, enquanto eu o represo e o contenho nesse movimento 
eterno de concessão; não sei onde eu começo e onde ele termina.

Um rio 
que me 
margeia
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Há 65 anos, neste 2020, eu, na tenra idade, tinha oito. Mora-
va na Rua Marcolina entre as ruas Tiradentes e Irmãos Cachuté. 
Estudava no Grupo Escolar João Feliciano, bem na conK uência 
dessas duas ruas. Ao lado de minha casa havia uma pequena o= -
cina onde o Seu Gene Sodré cuidava de sua tropa de oito cavalos.

Eu era o principal auxiliar. Ele não acendia a forja antes de 
minha chegada. Um dia, Seu Gene me pediu que levasse para 
‘sangrar’ um dos cavalos que estava com um probleminha de 
saúde. Providência muito usada na época, pois médico veteri-
nário era coisa rara. Existiam os “práticos”, pessoas que passa-
vam a vida toda tratando de animais, porém não eram formadas 

A Jacareí 
dos meus oito anos

Jorge Martins do Prado

Achei um pouco estranha a atitude das madames:
paradas, estáticas, como se estivessem petri# cadas. 

Bocas abertas, mas # rmes ali! Saí de # ninho... 
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para isso. Geralmente começavam muito cedo acompanhando 
o pai que lhes passava as práticas do trabalho.

Onde hoje é o mercadão municipal, na Rua Dr. Lúcio Malta, 
havia um pátio enorme, com muitas árvores e o= cinas onde fer-
ravam cavalos e cuidavam de eventuais doenças desses animais 
quando necessário. Havia forjas. Havia também ferreiros e seus 
ajudantes. Havia, ainda, um chafariz enorme onde os cavalos 
matavam a sede.

Ali consertava-se tudo o que tivesse rodas; desde carroças 
de todos os tipos e tamanhos a carros de boi e charretes.

Faziam-se, nas forjas, todo o tipo de ferramentas usadas na 
roça. Eu adorava aquele lugar, muito especialmente no sábado 
quando todo mundo tinha alguma coisa para fazer por ali. As 
madames, muito elegantes, vinham para as compras. Para mim 
era uma festa. Eu gostava do barulho. Eu gostava do cheiro.

Felizes da vida

Pois bem. Certa vez eu montei no cavalo malhado, grande, 
muito bonito, por sinal. Muito bem tratado. Ancas arredonda-
das. Marchador, bom de montar. Cavalo “por inteiro”, isto é, 
não fora castrado.

Eu montava ‘em pelo’ mesmo, sem freio. Bastavam o cabres-
to com as rédeas. Normalmente eu nem usava as rédeas; contro-
lava o animal pela pressão dos meus joelhos. Nesse dia, lá fui eu 
feliz da vida, descalço, sem camisa e cabelos embaraçados (fazia 
tempo que ‘não via’ pente).

Foi tudo bem até quando entramos no referido pátio. É 
que havia no local, naquele momento, uma égua no cio. Eu 
nem imaginava o que era isso nem o que a coincidência do 
encontro significava. Mas, o cavalo que eu montava sabia 
muito bem do assunto.

O raio do animal foi direto para cima dela. Não deu a menor 
atenção para os comandos que eu tentava impor com as rédeas. 
Também, eu pesava um pouco mais de 20 quilos. Nessa altura, 
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toda a peonada presente ao redor havia percebido a situação e 
divertia-se para valer. Todo mundo parou o que estava fazendo 
para ver; até as madames (apesar de ruborizadas) = caram ali 
para assistir a minha situação pra lá de embaraçosa.

Quando chegamos a uns dois metros da égua meu cavalo, 
sem a menor cerimônia, se elevou nas patas traseiras e conti-
nuou até encontrar o que estava procurando. Não me restou op-
ção a não ser deslizar por seu quarto traseiro e deixá-lo à vonta-
de. E que vontade!

Eu achei um pouco estranha a atitude das madames. Pa-
radas, estáticas, como se estivessem petri= cadas. Olhos arre-
galados, bocas abertas e até com di= culdade para respirar, mas 
= rmes ali! Saí de = ninho e, como sempre, = quei ajudando o fer-
reiro; até ganhei pastel e caldo de cana.

Esperei “o bacana” namorar à vontade e, somente depois 
de tudo, assumi o controle dele novamente. Duas horas depois, 
com o cavalo devidamente tratado, montei e fomos embora os 
dois satisfeitos e felizes da vida, cada um a seu modo.
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Para Eunice, com amor  
Ludmila Saharovsky

Trouxemos peças com Marco Nanini, Cacilda Lanuza, 
Plínio Marcos. Enviamos nossos jovens para 

o Festival de Inverno de Ouro Preto, 
promovemos exposições de arte memoráveis

Conheci Eunice Rico da Costa, como os parnasianos di-
riam, “na K or da idade”, numa pequena livraria improvisada na 
sala de visitas de sua residência, defronte a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Jacareí.

Começavam os anos 1970. Bati à porta e atendeu-me uma 
mulher pequenina de olhos castanhos imensamente grandes, 
inquietos e brilhantes. Ela tivera a audácia de suprir-nos dessa 
matéria prima preciosa que até hoje não possui um espaço dig-
no na cidade: livros.

Você sabe o que é empatia? Bater os olhos e identificar-
-se de imediato com a pessoa que parece que conhecemos a 
vida inteira! Tornamo-nos amigas entre livros, cafés da tar-
de, confidências. Eunice estava apaixonada, assumindo pu-
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blicamente um romance com jovem de idade para ser seu fi-
lho. Hoje isto é tão comum, mas na Jacareí de cinquenta anos 
atrás foi algo revolucionário.

Círculo de cultura

Eunice foi um acender de luzes para mim vinda de São Pau-
lo, da badalada Rua Augusta, do Mackenzie, para esta cidade 
interiorana que possuía apenas um curso de magistério e uma 
biblioteca desfalcada. Foi ela quem me introduziu no círculo 
mínimo de pessoas interessadas em batalhar pela cultura. Euni-
ce era uma poeta que representava, pintava, escrevia, atuava no 
rádio; que ria e chorava sem receio de exibir sua sensibilidade. 

O prefeito de Jacareí na época era Antônio Nunes de Mo-
raes a quem fui apresentada por ela. Eunice me levou para 
integrar o “Conselho de Cultura Artística” recém-instalado. 
Para presidi-lo, ‘Seu Toninho’ convidou o ator, autor, diretor 
de teatro e empresário paulista Graça Mello. O novo presiden-
te do Conselho criou vários cargos, cabendo a Eunice Rico o 
de assessorá-lo diretamente.

José Armando Esper tornou-se o tesoureiro do grupo. Jair 
Ferraz Filho e Jorge de Araújo, primeiro e segundo secretários. 
Edvaldo Ribeiro de Oliveira, diretor de teatro, Ciryllo Paes, de 
civismo; Alberto Capucci Filho, de festivais, Claudemir Ferreira, 
de divulgação, e eu, Ludmila, diretora de exposições. Cargos sem 
remuneração e Conselho sem qualquer verba a ele destinada. 

Sala “pelada”

Começamos nosso trabalho. Pires na mão estendido para 
os amigos, o comércio e as indústrias. O prefeito cedeu-nos uma 
sala “pelada” no prédio da Prefeitura. O Sr. Rubens Gulo aju-
dou-nos a mobiliá-la com móveis da Oca¹. 

Tínhamos a salinha mais aconchegante e chique do andar. 
O professor Simplício contribuiu com livros. O ‘Diário de Jaca-
reí’ abriu páginas e páginas para nos divulgar. E jovens do naipe 
de Claudia e Fabíola Gaspar, Aírton Vinícius Naves Silva, Marco 
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Aurélio de Castro Monteiro, Maria Dolores Prades Viana, Tião 
Virgilino, Edna Ferreira, Jussara Strafassi, Marta Braga, Antô-
nio Rico, Inês Tereza (nossa Tia Ina), Dora Zan, entre outros, 
vieram engrossar nossas = leiras.

Apresentamos peças com Marco Nanini (Desgraças de uma 
criança), Cacilda Lanuza (Todo mundo nu), Plínio Marcos (Dois 
perdidos numa noite suja). Enviamos nossos jovens para o Fes-
tival de Inverno de Ouro Preto, promovemos exposições de arte 
memoráveis, como a dos pintores clássicos reproduzidos em tela 
pela Unesco que trouxeram um mar de gente para os corredores 
da Prefeitura onde ela foi exibida. 

Carta branca

Criamos o “Cinemão”, onde, em sessões à meia-noite, na 
sala cedida pelo Albaninho Máximo, exibíamos = lmes de arte 
dos cinemas francês, alemão, italiano, e depois ainda varávamos 
a noite discutindo cinema, teatro e literatura. 

O prefeito passava pela nossa salinha várias vezes por dia 
entre curioso, incrédulo e satisfeito. Deu-nos carta branca para 
qualquer atividade cultural que promovêssemos.

Eu timidamente atrevia-me a publicar crônicas e poemas 
em jornais da cidade. Admirava à época a linguagem poética de 
Edivaldo, o amargor de Carlos Bueno Guedes, a contempora-
neidade de Lizete Zan, do Pedrinho Moreira, do Orlando Hardt, 
do Mario Sérgio de Moraes que publicavam um suplemento cul-
tural de nome “Abraxas”, no jornal “O Combate”. Faziam parte 
também dessa turminha engajada na cultura o João Bosco Cos-
ta, Antônio Carlos Barreto, José Tanisho, Godoy.

Eloisa Nascimento já escrevia no Diário sob o pseudônimo 
Agente D/J 97 e com a logomarca do “Fantasma”. Ela já impri-
mia suas opiniões sem papas na língua nos editoriais, o que se 
tornou sua marca registrada. 

Outro dia, conversando com a Elô ela me disse: “Lu, como 
a gente era ingênua... Como escrevia mal!” Escrevia mal? Pode 
até ser. Estávamos aprendendo. Éramos ingênuas? Com certeza, 
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minha amiga, mas tínhamos o quê? Vinte e poucos anos?
E o tempo passou. Mais tarde, eu, Eunice e Edna Médici 

(que se tornou uma das mais respeitadas ceramistas da região 
e fotógrafa festejada) abrimos o “Porão das Artes”, que virou 
“Art-espaço”. Nele ensinaram Mestre Justino (desenho e pintu-
ra), Zé Demétrio (escultura), Edgar Arenas (escultura), Cidinha 
Ferigolli (tapeçaria em tear), Luís Beltrame (desenho), Eunice 
Rico (pintura), eu (várias técnicas de artesanato em metal e 
madeira) e Edna (cerâmica para crianças). Promovemos expo-
sições, saraus, varais de poesia, palestras sobre sexualidade, lan-
çamentos de livros. 

O que me comove, o que me envaidece, o que me motiva a 
seguir escrevendo e lutando pela arte e pela cultura até hoje é 
que nós contribuímos, ingenuamente ou não, para imprimir a 
história desta cidade. Desde a era do “chumbão” nas redações 
até agora, em que os computadores praticamente fazem tudo 
num simples apertar de botões, nós amadurecemos juntos. 
Acertamos e erramos, como é a regra da vida, em toda geração, 
mas nós marcamos nossa época. 

E viva todos os que batalham pela cultura, os que seguem e 
os que já partiram.

¹OCA -Famosa fábrica de móveis estabelecida em Jacareí
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Namorados 
e canteiros de rosas

Walcerly Corrêa de Oliveira

Gostosos tempos de casais namorando 
de mãos dadas e corações apaixonados

Pela segunda metade do século passado, Jacareí como toda 
cidade interiorana foi palco de memoráveis paixões, nessa época 
em que os namoros ainda eram tímidos e amadureciam lenta-
mente a cada encontro romântico. 

O K erte começava na calçada do Bar Brasil e demais espa-
ços da Praça Conde Frontin delimitados pela linha do trem. Ali, 
muitos encontros foram marcados e namoros tiveram início 
com o footing, que tinha por início a sonora fonte luminosa de 
águas coloridas e ia até a Galeria dos Presentes – poucos metros 
adiante –, na Praça do Rosário. 

Gostosos tempo moças e moços namorando de mãos da-
das e corações apaixonados. Culminava quando jovens casais 
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de então eram formados e sentavam-se nos bancos, dessa praça, 
cercados de canteiros de rosas ali existentes. 

O tradicional Dia dos Namorados foi adotado no país em 
1948, quando um publicitário brasileiro, com a intenção de au-
mentar as vendas de um conhecido magazine, estrategicamente 
lançou a ideia no mês de junho. A data foi convencionada ha-
bilmente no dia 12, véspera comemorativa de Santo Antônio, 
tradicional casamenteiro cuja festa não foge ao tema. 

Na comemoração pessoas juntam-se com alegria e dançam 
aos pares em clima aconchegante. O tradicional “casamento cai-
pira” é o ponto alto da festa. A escolha do dia não poderia ter 
sido mais acertado. 

O melhor presente no Dia dos Namorados era, na verdade, 
a = delidade, o respeito e o compromisso estabelecido represen-
tado pela oferta de uma rosa, preferencialmente roubada de um 
dos canteiros da praça, cujo destino era amarelecer dentro de 
um livro de estimação.

Muitos dos pares formados naqueles tempos ainda vivem 
e celebram o seu amor. Outros relembram saudosos os compa-
nheiros que partiram. Alguns choram amores = ndados, hoje 
apenas lembrança.

O Dia dos Namorados tornou-se um sucesso comercial e foi 
além. É uma data que atende integralmente à intenção inicial de 
priorizar o compromisso com o consumo em consonância com 
as manifestações de puros sentimentos de amor verdadeiro. 

Quem sabe o tempo trará de volta um Dia dos Namorados 
no qual, abençoados por Santo Antônio, verdadeiros amantes se 
encontrem e se proponham caminhar juntos na construção da 
felicidade. Quem dera também traga de volta nossas lindas praças 
com sonoras fontes luminosas e jardins com canteiros de rosas 
para serem apreciadas por todos e roubadas pelos apaixonados.
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A fazenda do
‘Reynaldo Caranguejo’

Benedito Petronilho

“Oh! Que saudades que tenho da aurora da minha vida,

Da minha infância querida, que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que + ores, naquelas tardes fagueiras,

À sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais!”

Sempre que me recordo desse tempo, vêm-me à lembrança 
esses versos do escritor e poeta Casimiro José Marques de Abreu 
na bela poesia “Meus oito anos”.

De 1947 a 1949, ou seja, dos seis aos nove anos de idade eu 
estudava no Externato Santa Terezinha, o “Coleginho”, em fren-
te à Santa Casa de Jacareí, dirigido pelas Irmãs Franciscanas. 
Após as aulas, à tarde, íamos brincar na casa do colega Luiz 
Antônio, = lho do Reynaldo Leite Pereira, conhecido na cidade 
como “Reynaldo Caranguejo”. 

A casa do “Luizinho” era enorme, uma verdadeira fazenda 
em pleno centro da cidade. Tinha frente para a Rua Doutor Lú-
cio Malta, onde hoje se instala o Banco Itaú. Pela direita limita-
va-se com a “Vila Hermínia”, outro minissítio dentro da cidade. 
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À esquerda, com a enorme propriedade de José Abraão e, aos 
fundos, com as terras do Mesquita, no Avareí.

O casarão no alinhamento da rua não permitia vislumbrar 
a paisagem K oril dos fundos da “fazenda”. A porta da copa-cozi-
nha dava para um caminho estreito, no meio de uma relva bem 
tratada, verde-claro, que brilhava ao sol quente.

Essa vereda seguia por entre valetas de águas límpidas que 
deixavam ver os cascalhos, os bichinhos, “girinos” e peixinhos 
catando alimento no fundo. Em suas margens cresciam marga-
ridas brancas, rosas vermelhas, chuveiros amarelos e prateados, 
bocas-de-leão, maravilhas de samambaias grandes e pequenas... 
Puros encantos de uma natureza em festa.

De espaço em espaço, no meio das K ores, surgiam altos eu-
caliptos centenários que sombreavam o caminho. Mais à fren-
te, mangueiras, jabuticabeiras, pereiras, com frutos fecundados 
anunciando farta colheita futura. Erguendo os olhos para o ho-
rizonte, colinas cobertas por uma rama verde-negro dos pinhei-
ros da mata da “Vila Branca”, outra importante fazenda.

Nessa calma e serena paisagem, íamos, ora correndo, ora qua-
se parados, olhando, ouvindo a passarada a chilrear, as maritacas 
a gritar assustadas com nossas travessuras barulhentas. Éramos 
sete fogosos meninos, cheios de vontade de viver: Francisco (Chi-
co Tripa), Guido (Gordo), Alexandre (Corruíra), Roberto (Lerdo) 
– aquele que desmaiou na hora da Primeira Comunhão –, Cha= c 
Mogames (Riquinho), Luiz (Caranguejo) e eu (Petróleo). 

Gritávamos, cantávamos, empurrando-nos, agarrando-nos 
uns aos outros, caindo e rolando pelo chão de grama macia e 
ainda um pouco molhada pelo orvalho da manhã. Com os olhos 
acesos e avermelhados pelo sol, “peito aberto, pés descalços, bra-
ços nus” achando a vida muito boa... Que saudade... (Chorei só 
de lembrar).

O caminho alargava-se até desembocar num grande pátio 
que tinha de um lado um piso de cimento liso, utilizado para 
secar café; do outro era terra batida, local de estacionamento 
dos caminhões que carregavam a produção de milho, batata e 
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café. Na lateral destacava-se o teto do curral coberto de musgo, 
onde vaquinhas alimentavam seus bezerros. De vez em quando, 
no caminho, encontrávamos a vaca “malhada”, de chifres retor-
cidos para baixo; tínhamos medo dela, e a correria aumentava.

Um muro de barro vermelho esburacado quase a cair sus-
tentava uma larga parreira que toldava parte do caminho. No 
tempo das uvas, = cávamos “empanturrados, empanzinados, 
empachados”, de tanto chupar a fruta. O chão = cava pintado pe-
las cascas... Junto a esse muro cresciam K ores o ano inteiro.

Ao fundo, um laranjal carregado da fruta abria espaço para 
se chegar a uma casa velha de “pau-a-pique”, tão baixa que pre-
cisávamos abaixar a cabeça para entrar. À porta, entre tocos de 
troncos de árvores ali abandonados, moitas de hortênsias pen-
diam abatidas pelo peso.

Ao longo da parede da frente, sob um janelão de tábuas 
sempre aberto, grandes abóboras amadureciam ao sol da tarde. 
No telhado, coberto pela ramagem dos “pés de bucha”, esvoaça-
vam bandos de pombos.

No fundo da “velha casa” havia uma porta emperrada que, 
com muita força, conseguíamos abrir para descer uns três de-
graus escorregadios de pedra que davam acesso às margens do 
“córrego do Turi”. Naquele tempo, ainda limpo, claro e piscoso. 

Esse córrego era a divisão territorial entre as terras do Rey-
naldo e do Mesquita. Nele havia um remanso pouco raso pouco 
fundo para a nossa altura, onde gostávamos de brincar na parte 
rasa, pois ninguém sabia nadar... 

À tardinha, após o café oferecido por Dona Francisca, mãe 
do Luizinho, íamos ao barracão e organizávamos um “teatro”. 
Luizinho tinha paramentos de padre, em miniaturas, que nós 
vestíamos, e “celebrávamos” os atos da missa e da bênção do 
Santíssimo, tudo em latim: “Introibo ad altare Dei (Entrarei ao 
altar de Deus)”.

Infelizmente, o Luizinho não viveu para me ver “entrando 
ao Altar de Deus” (como Diácono). Porém, pela Fé, sei que ele 
me vê da eternidade... (Chorei novamente...). 
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Retrato do amor
(Uma história romântica daqueles tempos...)

Ana Cláudia Marino

O pai de Nenê era um homem bom, mas austero

O ano era 1918. Maria Eugênia Neves, jacareiense nascida 
em 1897, carinhosamente conhecida como “Nenê”, caminhava 
pela Rua Alfredo Schurig onde = cava o açougue de Francisco 
Marino, local de trabalho do seu = lho Uberto Marino. 

Foi amor à primeira vista; Uberto apaixonou-se por Nenê.
A moral e os costumes da sociedade daquela época torna-

vam quase impossível que um eventual namoro viesse aconte-
cer: ele era = lho de imigrante italiano e açougueiro, algo visto 
com certa dose de preconceito pelo tradicionalismo, e ela, “= lha 
de Maria” na Igreja Matriz Imaculada Conceição.

 Nenê tinha como pai um homem muito bom, mas austero. 
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Como a esperança e a paciência andam de mãos dadas, Uberto ti-
nha, a seu favor, o fato de que casamentos de conveniência arranja-
dos entre os pais dos noivos já perdiam força, e os rapazes e as mo-
ças já podiam conversar desde que na presença de outras pessoas.

Uberto era músico e exímio fotógrafo amador. Prova disto 
são as várias fotos de situações cotidianas registradas por ele e 
disponíveis nos arquivos da cidade de Jacareí.

No início dos anos 1920, desejoso de um retrato da ama-
da, preparou sua câmera de fole, com chapa de vidro disfarçada 
dentro de uma caixa de sabão. Calculou a distância necessária 
para o registro, marcou o passeio público e pôs-se a aguardar 
pacientemente Nenê em sua caminhada. No momento certo, 
Uberto ‘tirou’ o retrato sem que a amada percebesse. Curioso 
é o fato de que, no enquadramento, Uberto a posicionou com 
o prédio histórico que formava a esquina dos “Quatro Cantos” 
ao fundo, construído pelo pai de Nenê, Benedicto Antônio das 
Neves, construtor conceituado na cidade.
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Como Nenê era muito religiosa e assídua frequentadora da 
Matriz, Uberto aproveitou o talento musical que possuía e en-
trou para o coro da igreja. Com sucesso assumiu o posto de ma-
estro = cando, assim, mais próximo dela.

Entretanto mesmo perto de sua amada, ainda assim, não 
conseguia namorá-la. Uberto, então, viu na quermesse da igreja 
uma boa oportunidade de aproximar-se ainda mais. Deu um 
jeitinho de formarem a dupla responsável pela organização da 
festa religiosa, o que lhes dava a chance de encontrarem-se com 
mais frequência.

Foi então que em 1931, nada menos de 15 anos depois do re-
ferido retrato. Uberto conseguiu o consentimento de Benedicto, 
o sogro, para o namoro que durou apenas dois meses; no tercei-
ro = caram noivos e, em seguida, o= cializaram o casamento em 
30 de dezembro na mesma igreja onde se aproximaram. 

Nenê só veio a saber do retrato depois de casada.
O amor de ambos transcendeu o tempo. Ela partiu em 1980 e 

ele em 1989. Não houve um só dia, durante os 9 anos após a morte 
de Nenê, em que Uberto não honrasse a memória de sua amada. 
Além dos poemas que escrevia diariamente em suas lembranças, 
ele descrevia aos mais próximos situações vividas com ela. Até a 
penteadeira do jogo de quarto, comprada de segunda mão de seu 
sogro, permaneceu arrumada como ela tinha deixado.

Seus restos mortais encontram-se sepultados, juntos, em 
um jazigo no Cemitério “Campo da Saudade”, no bairro Avareí, 
ao lado da Capela. O município homenageou o casal denominando 
ruas com seus nomes: a Rua Maria Eugênia Neves Marino, no bairro 
Cidade Jardim, e a Rua Uberto Marino no bairro Altos de Santana.
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Convite para um café
Marisa Mirás

Estou certa de que você vai gostar 

de tomar esse café preparado por mim, 

cuja planta foi germinada em terra 

de massapé vermelha

 Olá visitante! Todas as pessoas são sempre bem-vindas a 
esta que foi a “Villa de Nossa Senhora da Conceição do Paraíba 
de Jacarehy”. Nome longo e pomposo com que outrora foi bati-
zada. Parece nome de imperatriz. Jacareí é de notável origem, 
mas podem chamá-la de “Villa de Jacarehy” se você for saudo-
sista. Espero que sua viagem até aqui tenha sido boa. Vamos co-
nhecer minha “Villa”?!

Tranquilize-se, sinta-se em casa. O jacareiense, por nature-
za, é hospitaleiro, franco e sociável. Ser local de passagem, pou-
so e repouso não é novidade para a gente daqui. Sente-se nessas 
cadeiras grandes e confortáveis de vime. Desaperte os sapatos, 
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desa= vele os cintos, tire esses saltos cruéis e jogue essas pesadas 
malas no chão. 

Refresque-se com a brisa e com as águas do Rio Paraíba do 
Sul que banham nossas terras e brindam nossos dias. Enquanto 
isso, preparo no fogão a lenha da cozinha de chão batido, entre 
paredes de taipa, um café perfumado (hummm!); claro, coado 
em coador de pano amaciado pelo uso. Também, aproveito o 
forno ainda quente e termino de assar “aquele” bolo de fubá. 
Enquanto conversamos vou amassando farinha de milho com 
temperos e moldando uma boa porção do nosso famoso bolinho 
caipira, patrimônio da cidade. 

Estou certa de que você vai gostar de tomar esse café prepa-
rado por mim, cuja planta foi germinada em terra de massapé 
vermelha; a mesma da qual se produz a massa usada nas casas 
de taipa do passado. Terá enorme prazer em sentir o aroma forte 
e nobre dessa bebida rica, cujos grãos eram chamados de ‘ouro 
negro’ e enriqueceram muitas famílias.

Áureos grãos rubiáceos coloriram os campos provincianos 
de minha terra em anos de prosperidade e abriram caminhos 
para torná-la moderna. Desfrutemos dessa bebida acompanha-
da de tradição e história. Mas nem só de café vivemos... Já ti-
vemos os famosos “Biscoutos Jacarehy”, vendidos em barraqui-
nhas à margem da Via Dutra ou na Estação do trem. Este que 
outrora nos levava às duas mais importantes capitais do país. 

Em seguida passear pelo centro histórico, vivenciando o 
passado e o presente, a começar pelo restaurado Mercado Muni-
cipal e pela quase bicentenária Santa Casa. Depois, pelo museu 
de antropologia, no antigo Solar Gomes Leitão e pelo enigmá-
tico “Quatro Cantos”, que ainda conserva o Solar dos Denis de 
um lado e o prédio da antiga biblioteca que foi residência do 
famoso médico Dr. Pompílio Mercadante. Sem esquecer da hoje  
movimentada Rua Alfredo Schurig ex-Estrada Velha Rio-São 
Paulo que durante muitos anos abrigou a famosa Fábrica de Bis-
coutos Jacarehy.

Contrastando com o antigo, temos os modernos espaços de 
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grande concentração como o Parque Linear do Cassununga, o 
gigantesco Parque da Cidade e o bucólico Parque dos Eucalip-
tos.  Servindo de elo entre o passado e o presente, encerraremos 
o passeio no Pátio dos Trilhos, que apesar da arquitetura e ins-
talações antigas dá ares de modernidade a Jacareí. 

 É isso. Num pequeno passeio pela região central quantas vi-
sitas! Tantas histórias a serem ainda contadas, quantas a serem 
revividas. Só de pensar, você já deve estar sentindo-se cansado. Se 
quiser pernoite por aqui. 

Mas, ao retornar ao seu destino, infelizmente não poderá 
dizer que conheceu as Meias Filhinha, os Tênis Germade, as 
Balas “Japonesa”, os internacionais Tapetes Santa Helena e os 
importantes móveis da Oca. Infelizmente, nem os Biscoutos Ja-
carehy famosos em todo o Brasil.  O tempo não lhes permitirá 
acompanhar a modernidade industrial. 

Leve com você, principalmente, a alma hospitaleira do 
povo jacareiense que transformou a Villa de Jacarehy na pro-
gressista cidade Jacareí. Volte sempre. O passado e o futuro 
permanecem à espera.

Boa viagem e bom regresso!
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Receita de bolinho
Rogério Lemos

Cada farinha tem seu ponto e seu segredo.
Reserve uma xícara de água para poder acertar.

Da mistura, amassada e moldada nas mãos,
vem o calor e o capricho da nossa gente

Da memória do nosso rio desbarrancam as lembranças que 
só o paladar infantil é capaz de guardar. O ‘biscouto’ de outrora 
consumido da lata azul e branca, agora é bolinho. Não daqueles 
de dar parabéns aos políticos e aniversariantes, mas daqueles de 
dar água na boca só de lembrar. 

Um quilo de farinha de milho branca K ocada, raridade em 
outras terras, tem no Mercadão envolto do piso liso feito um 
quiabo… Mas este não vai na receita, somente nos tombos a nos 
envergonhar. Também fazem parte da história .

Quisera pôr mais pimenta, mas na terra de Antônio Afonso 
onde até a Cobra Grande comeu barranco, que dizer de seu bo-
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linho? Só uma colher de café da pimenta vermelha. Bem cheia. 
Melhor colocar duas.

Uma colher (sopa) rasa de sal, porque sem sal e sem pi-
menta não combina com a nossa gente. Do Mercadão, cons-
truído, reconstruído e reformado à exaustão, vêm também o 
quilo de linguiça artesanal de lombo que faz a festa, e que só 
o Geraldino sabe fazer. Melhor nem fazer a conta, ficaram 
caras essas reformas.

Meio maço de cheiro verde (salsinha e cebolinha ou coen-
tro, ao gosto do freguês) também tem, bem fresquinho ao lado 
do pastel de queijo branco sem história, mas que não faz feio. 
Uma xícara de farinha de mandioca, saída daquelas sacarias, e 
meia xícara de banha. Um litro e meio de caldo de galinha ca-
seiro, porque galinha que se preze não vêm em tabletes nem tão 
pouco é de angola. 

Uma colher (sopa) fermento em pó, para fazer crescer a 
gostosura. Como cada farinha tem seu ponto e seu segredo, 
reserve uma xícara de água para poder acertar o ponto. Da 
mistura, amassada e moldada nas mãos, vem o calor e o ca-
pricho da nossa gente.

Desde antigamente, bolinho é frito na hora. E a gente, não 
vê a hora de provar com a memória, saborear com a lembrança 
e, porque não, mais um dedo de prosa? Vale até política. A= nal, 
tudo isso é o nosso bolinho. 

Sabor da terra de nossa gente. Já provou?
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Eu queria ir com o circo
Ana Maturano

Certa vez, quando um circo estava montado, 

minha mãe # cou brava porque eu não saía de lá. 

Chorei e disse que ia embora com os artistas. 

Fiz uma trouxinha, coloquei nas costas e fui

Jacareí, cidade que me recebeu de braços abertos em 1963. 
Cidade onde cresci, = z amigos, brinquei, estudei...
Nela tive qualidade de vida. Deleitava-me a olhar aqueles 

casarões lindos do passado. Ruas de terra, brincadeiras inocen-
tes da criançada. A boiada passava, rumo ao matadouro... Tris-
te! Eu criança não imaginava isso.

Fui crescendo... Eram lindas as árvores a cada 4 ou 5 metros 
umas das outras nas calçadas. Ninguém as destruía. Quando 
chovia, a criançada brincava nas poças d’água... Quando não 
chovia brincava-se na rua de empinar pipa, rodar pião, jogar 
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bola, bolinha de gude, queimada, amarelinha, pular corda, 
bambolê e andar de bicicleta. Eram muitas brincadeiras depois 
de ir à escola e fazer a tarefa.

Eu = cava toda feliz quando mamãe pedia para comprar 
algo no mercado ou no armazém do seu Chaquib. Eu sempre 
parava para olhar o ponto de charretes de aluguel na frente do 
mercado. Achava lindo. 

À noite assistia televisão na asa da dona Alice Tanisho. Eu 
sempre ia à loja do seu Abrãozinho comprar decalque para colar 
nos cadernos. Na esquina da minha casa (Dr. Lúcio Malta com 
Luiz Simon) tinha o bar do seu Virgilino onde eu e meu irmão 
comprávamos chiclete PingPong.

Ainda não havia o trecho que hoje une a Rua Dr. Lucio Mal-
ta com a Avenida Amazonas. No lugar havia uma propriedade 
antiga onde morava minha amiga Ângela. Quando chegava um 
parque de diversões ou circo no Largo do Riachuelo, ali perto, 
pra mim era uma festa. Os circos geralmente tinham animais e 
eu era apaixonada por leões e elefantes. Lembro-me de ter pe-
dido, certa vez, para minha mãe, um = lhote de elefante. Ela me 
enrolou e não deu. Cresci frustrada! 

Uma vez, num dos circos, havia um leão enjaulado (que dó!). 
Talvez, estivesse irritado comigo por = car dando voltas na jaula 
para olhar a cara dele. Pasmem: ele virou de costas e fez xixi em 
mim. Corri para casa chorando. Apanhei por isso, tomei banho, 
troquei de roupa e... voltei para o circo. Nessas ocasiões eu vivia 
com carrapatos.

“Vou embora”

Certa vez, quando um circo estava montado, minha mãe 
= cou brava porque eu não saía de lá. Chorei e disse a ela que ia 
embora com o circo. Fiz uma trouxinha com algumas roupas, 
coloquei nas costas e fui. Quando voltei, meia hora depois, mi-
nha mãe estava me esperando no portão, com o cinto na mão. 
Apanhei de novo! Eu tinha 11 anos. 

Quando eu não estava no parque ou no circo, estava na casa 
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das amigas ‘Fátimas’, a do Largo do Riachuelo e a da Rua Doutor 
Lucio Malta, da Ângela, na Rua Luiz Simon, ou brincando na rua.

Meus vizinhos da direita eram seu Miguel e dona Tereza, que 
fazia bolos maravilhosos, e seus = lhos Ferdinando, Miguel, Sueli e 
Lúcia. Eu conhecia também crianças da Ladeira Rodolfo Siqueira, 
mas não tínhamos contatos constantes. Lembro-me da Lucy e do 
Lelo com sua irmã cujo nome não me  recordo. Lembro-me, ain-
da, do bar do seu Marcos, onde eu ia comprar pirulito.

Outra coisa que eu gostava era de comprar bombinhas e 
biribinhas na Casa Florêncio. Eu abria as bombinhas, tirava a 
pólvora, fazia uma = leira com ela no quintal e colocava fogo. 
Dentro de casa enchia de fumaça. 

As biribinhas eu jogava no chão. Seu Florêncio era uma pes-
soa maravilhosa. Comprava lá também, com meu pai, varas de 
pesca e acessórios, porque íamos aos domingos após o almoço 
pescar no Rio Paraíba. 

Algumas vezes, nos = nais de semana, meu tio nos levava de 
caminhão (na carroceria) para o Jaguari de antes da represa. Pas-
sávamos ali maravilhosamente o dia. Outras vezes íamos com 
meus tios para Caraguá, de caminhonete (também na carroceria). 

Era sempre muito divertido. Tudo isso se passou de 1963 a 
1970, quando nos mudamos para longe dos circos e dos parques. 
Novas amizades, outras brincadeiras, mais seriedade nos estu-
dos, responsabilidades, trabalho... Outras histórias!
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Irmãos, irmãos; 
futebol à parte

Waldir Capucci

Quando as equipes se enfrentavam a cidade se envolvia; 
não existia outro assunto ao longo da semana. 

No dia, então, o estádio # cava lotado 
e os torcedores incentivavam os jogadores 

sem esmorecer, desde antes do apito inicial

Na primeira metade do século 20, mais precisamente dé-
cada de 1940, havia uma grande rivalidade entre duas equipes 
de futebol em Jacareí. Quem não era torcedor do Esporte Clu-
be Elvira, o “vermelhinho”, certamente torcia pelo Ponte Preta 
Futebol Clube, a “esquadra alvinegra”; impossível permanecer 
neutro. As únicas e conhecidas exceções veremos mais adiante.

Quando as equipes se enfrentavam a cidade se envolvia. 
Não existia outro assunto nas conversas ao longo da semana que 
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antecedia o clássico municipal. No dia, então, o estádio = cava 
lotado e os torcedores incentivavam os jogadores desde antes do 
apito inicial sem esmorecer. Encerrado o jogo a semana seguinte 
era consumida pelos comentários sobre a por= a futebolística, e 
heróis e vilões eram obrigados a conviver com as opiniões dos 
torcedores até um novo confronto.

Cada time tinha seus ídolos, aqueles que davam ao torcedor 
certeza e segurança de que a equipe não seria derrotada. No El-
vira, as atenções recaíam principalmente sobre o centroavante 
Raul, corpo esguio, driblador, muito rápido e exímio goleador. 
Já do lado do Ponte Preta, o idolatrado era Horácio, goleiro de 
boa estatura, excelente reK exo, narigudo em razão da descen-
dência libanesa; preciso nos saltos e sempre fazendo defesas mi-
lagrosas que levavam os torcedores de sua agremiação ao delírio 
e os da adversária, ao pânico.

A cidade parava a cada confronto. Paixões aK oravam, dis-
cussões e apostas surgiam nas esquinas. Exceção apenas na casa 
dos imigrantes José e Irinéia, pais de Raul e Horácio, que juntos 
com os demais sete = lhos, torciam pelos gols do lépido centroa-
vante e pelas defesas do intrépido arqueiro.

Sim, o artilheiro e o goleiro adversários no campo eram ir-
mãos e, ainda solteiros, moravam sob o mesmo teto. Trabalha-
vam no armazém da família ajudando o pai que nunca permitiu 
a rivalidade futebolística interferir no lar e, independente do 
resultado, a harmonia sempre fez parte da rotina daquela casa.

Fotos antigas registram a presença do pai, José Ale, no 
estádio trajando um sobretudo escuro, vistoso chapéu na ca-
beça e portando uma bengala que girava ameaçadoramente 
para quem ousasse dirigir críticas ou palavrões para uma das 
suas crias. Tinha como retaguarda a presença de outros três 
filhos, muito fortes e prontos a defender o pai e a honra da 
família em qualquer situação.

Já a mãe e quatro = lhas = cavam limitadas a ouvir pelo rá-
dio; não havia televisão na época. E, juntas, sofriam do mesmo 
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modo. Quando do retorno dos homens ao lar, estes já encontra-
vam o jantar pronto para as prazerosas noites em família, porém 
era proibido falar do jogo.

Com o decorrer dos anos, muitos foram os embates entre as 
agremiações e não sei qual teve mais vitórias sobre o outro. Raul 
faleceu em 1982, com 57 anos, e Horácio, em 1996, com 69. Os 
dois se vangloriavam de ter vencido mais vezes, e quando um 
enaltecia seus gols, o outro se gabava de suas defesas. Por amor a 
ambos, jamais pesquisei para saber a verdade, preferindo acatar 
o empate como resultado.

Ficaram as histórias, as boas recordações, os amigos. E tam-
bém um acervo de troféus e o legado de vitórias e títulos para as 
agremiações que defenderam com aquela galhardia amadora de 
outrora, inexistente nos dias atuais.

E eu, muito privilegiado, tive nos animados encontros fa-
miliares a oportunidade de conviver com os dois craques, meus 
tios por parte materna, ouvindo deles deliciosas narrações e fa-
tos pitorescos daquela época.

 Registros que mantenho guardados no acervo pessoal do 
meu coração, aonde sempre os rebusco através do pensamento. 
Inebriado pelas deliciosas lembranças, dou-me o direito de rir 
ou chorar em manifestações pela emoção de lembranças fami-
liares tão marcantes na minha vida.
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Descanse em paz, Jacareí
Rodrigo Hoelzle

Com o raiar do sol a cidade acorda, a vida + oresce

Na minha Jacareí tudo acontece!  Com o raiar do sol a ci-
dade acorda, a vida K oresce e tudo padece! Com o tocar do sino 
minha cidade volta ao passado e ao olhar para o lado deparo 
com o futuro! 

Um futuro que se nega a chegar! Por aqui reina a esperança 
de sermos grandes e prósperos! Presa como em uma armadura 
de um cavaleiro, a cidade se perde e se esvaíra nos vãos dos nos-
sos dedos! Muitas vezes por medo de querer ser grande, outras 
por simples acomodação. Mas, sabe-se lá a verdadeira verdade 
sobre o que se espera como futuro por aqui?

Às vezes me pego a pensar que o futuro jamais virá! Que 
por trás da armadura estão princípios arcaicos, onde o conforto 
de ser pequeno e viver às margens do glamoroso Rio Paraíba me 
dá a quase certeza de que, para nós, Jacareí será sempre “JAZca-
reí”!  Descanse em Paz!
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Pode acreditar!
(Uma história de pescador sério)

João Bertucci

Deixou de lado a pescaria e subiu 
na árvore para recuperar o valioso presente do avô. 

Ao resgatá-lo notou um detalhe impressionante

Os mais idosos con= rmam o presente relato. Naquela época 
quem dissesse uma mentira, por pequena que fosse, logo fazia 
jus ao “Cinturão do Tebas” como prêmio. Isto, porque Tebas era 
tido como o maior mentiroso de Jacareí. Com todo o poder de 
persuasão que possuía, relatava histórias absurdas que jurava se-
rem verdadeiras.

Em meados de 1950, quando era criança ainda, Tebas ga-
nhou de seu avô um lindo relógio de bolso. Daqueles de corren-
te, todo em ouro puro, da famosa marca ‘Roskopf Patent’. Mas, 
ao tomar um banho no Rio Paraíba, logo abaixo da hoje Ponte 
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Nossa Senhora da Conceição, colocou a “joia” no galho de uma 
pequena árvore e acabou por esquecê-la quando se retirou.

Não se recordava de como perdera o relógio; nunca mais 
foi procurá-lo! Os anos se passaram e, já adulto, soube que lá 
onde o rio faz redemoinho e afoga suas vítimas, estavam pegan-
do dourado, um peixe briguento apelidado “peixe do Doutor 
Adhemar”. Pois este político, Adhemar de Barros, quando foi 
Governador do Estado de São Paulo, fez a soltura de alevinos 
dessa espécie no Rio Paraíba.

Tebas não pensou duas vezes! Como exímio pescador que 
garantia ser, posicionou-se na margem do rio naquele local pe-
rigoso e lançou uma linhada de mão; = cou aguardando o ata-
que… em silêncio (shhhh!)… o que ajuda na concentração. 

O peixe não mordia, ele esperava..., mas em certo mo-
mento ele ouviu um “tic-tac, tic-tac” e começou a procurar 
de onde vinha tal ruído. Não estava à sua volta, mas ao olhar 
para cima deparou, num galho de uma árvore frondosa, com 
o relógio perdido. A árvore crescera e levara para o alto seu 
precioso Roskopf Patent. 

Tebas deixou de lado a pescaria e subiu na árvore para recu-
perar o valioso presente do avô. Ao resgatá-lo notou um detalhe 
impressionante: o relógio, que era de corda, estava funcionando 
embora tivessem passados anos! Naquele tempo não havia re-
lógios automáticos nem a pilha; todos precisavam que alguém 
lhes desse corda periodicamente para que não parassem. E o 
felizardo localizou o seu pelo tic-tac; como assim?! 

Muito simples – explicava Tebas na maior cara-de-pau: No 
galho onde estava o relógio havia outro galho, menor. Como 
naquele ponto da beira do rio ventava muito, o vento fazia com 
que o galho menor roçasse o pino do Roskopf Patent para frente 
e para trás, indo e vindo, e a corda ia sendo dada naturalmen-
te. Assim, o relógio jamais parou de funcionar. “Eu até conferi 
a hora quando o recuperei”, dizia ele: “Certinha! Não atrasou 
nem um minuto, pode acreditar!”.
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Rio dos Jacarés
Joaquim Simões.

Na grande ponte sobre o rio Paraíba
ela se despia vagueavertigem,

e qual mocinha adolescente mergulhava na correnteza
para o meu pasmo entrecortado

Sinuoso e profundo em seu permanente murmúrio, o rio 
dos jacarés protegia a cidade calado. Ensolarantes, hoje reais no 
imaginário, os gigantescos animais eram, todavia, tão mansos 
que as mães ribeirinhas desciam com as crianças à margem para 
matutinarem com eles ao sol. O tempo era distraído, abobado. 
Não se carecia de porvir.

Anos e anos depois, entretanto, um ônibus troteador da 
‘Pássaro Marrom’ desembarcou-me no minúsculo terminal, 
onde se encontra o que hoje chamamos de Rodoviária Velha.  
Comigo uma mochila surrada, estradeira, com alguns livros e 
algumas mudas de roupa. À tiracolo, o resumo de um violão, 
alado, desde que eu tinha sete anos meu companheiro. Presente 
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de meu pai! E nenhum excesso de bagagem.
Eu vinha para estudar agronomia na Cônego José Bento, então 

conceituada escola agrícola. Ali passaria três anos de minha vida 
entre teorias e práticas agrárias. Desembarquei-me ‘agricolino’.

Em recôndito lugar subalternava a escola. Percorria com 
olhos desorbitados, sem vontade. Isso era bom, eu pensei. As-
sim, sempre me desacostumo. Meu espírito avesso não sabia 
aventurar normalidades. 

O alarido da molecada e dos marmanjos dava a linha do 
que eu enfrentaria nos três anos subsequentes. Vinha de dentro 
de um cômodo em carquilhas, depauperado, sem pálpebras. Fa-
tigando minhas retinas, maculando a paisagem num canto de 
pátio. Engoli seco, entrei e desentrei. Acho que ninguém tinha 
me notado. Aí, então, reentrei devagarinho, retaguardado. Com 
extrema cautela. 

O chão me reinventava, com cuidado, como se eu adentras-
se o sagrado de uma capela. Eu estava de branco. Os cabelos 
estupefatos escorriam passando os ombros, a barba de meses. 
O lugar semelhava um pavimento prisional. Ali se encontravam 
os armários dos pertences dos alunos e era, ao mesmo tempo, 
banheiro e vestiário. 

Fez-se o silêncio, à minha aparição entre veteranos e novatos. 
Olharam-se uns para os outros, às piscadelas, beiços se espicha-
ram em minha direção. Risinhos idiotas me sublinhavam. Pensei 
em trote. Eu sobrenaturava. De sobreaviso. Aí alguém gritou de 
entre os quais: venha profeta! Seja bem-vindo! O salão rebentou 
em palmas. Eu acabava de ser inaugurado em minha nova casa.

Nos momentos de folga, que se davam nos = nais de semana, 
eu saía a abelhudar a cidade. Passos abstratos me enlevavam. Eu 
saía apreciando a estreitura das ruas tortas labirinteando meu 
andar mal ajambrado sobre os paralelepípedos desiguais. 

Eu gostava de ir, jacareiando roteiros intuitivos. Perdia-
-me enroscado ante as fachadas dos casarões, que me reme-
tiam à práxis dos mistérios longínquos da história do lugar. 
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Andar despercebido, no anonimato, é esquecer-se um pouco. 
É dar asas às surpresas do próximo instante. As vendinhas 
simples e o Mercado Municipal me atraíam. As ladeiras en-
curvadas com suas casas antigas me desencaminhavam. Es-
tacavam o meu prosseguir. 

Quando a lua, luando sem critério, pendurava seus cachos 
por onde eu me esgueirava, meus olhos vertiginavam. Eu esta-
cava naquele clarão. Minhas pernas roubavam minha decisão. 
Eu não sabia mais andar. Só continuava porque a moça tresnoi-
tante ia me puxando pela mão, eu enfeitiçado querendo ir para 
seu salão de danças. Na grande ponte sobre o rio Paraíba ela se 
despia vagueavertigem, e qual mocinha adolescente mergulhava 
na correnteza para o meu pasmo entrecortado. 

Assim fui, aos poucos, desnudando Jacareí. Gostando dela, aos 
meus olhos singela e bela. Me apaixonando devagarinho. Eterni-
zando sua silhueta. Entre objetos de páginas e páginas e a topogra-
= a gostosa da cidade, o tempo foi me relevando, acochambrando 
meu jeito estrambólico. Os livros e as ruas me apaziguavam. 

Nem vi e já havia cumprido meu exílio agricolino. A moça 
singela e bela, por quem eu me encontrava agora perdidamente 
apaixonado, me mandava embora. Estava terminando comigo. 
Fim! Dizia-me ela resoluta. Fim! Fim! E = m! 

Então vi que era premente repartir-me. Era a primeira vez 
que eu perecia na amplidão da despedida. Sem outro modo, pe-
guei meus vagabundos pés e saí numa cantarola disfarçante, já 
reduzido à angústia da ausência: 

Como namorar não sei
Pego meu pé vou-me embora.
Oi larilarai, oi larilarai,
Pego meu pé vou-me embora!

 Assim fui. Enveredei-me pelas sagradas asas da estrada. 
Carregando comigo neste lugar cintilante, encarregado de pre-
servar o colo que por vezes nos aninha, a delirante silhueta de 
Rio dos Jacarés. 
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Vila Romeu de Barros
Odair Rodrigues

Quando chovia, quem pisasse no chão
levava choque. Era um problema resultante

de muitas ‘gambiarras’ elétricas

Morei muitos anos na rua Bernardino de Campos, 63, nesse 
conjunto que tinha casas dos dois lados: a Vila Romeu de Barros.

Eram pequenas casas. Morei na casa 9, ao fundo no lado 
direito de quem entra. Existia ali um pequeno quintal, uma sala 
com piso de tijolo, um quarto com piso de cimento vermelho 
e uma pequena cozinha com uma extensão em piso vermelho. 

Naquela época, por estar ao lado dos trilhos da Central do 
Brasil, apareciam muitos escorpiões nas casas. O banheiro = ca-
va do lado de fora, no quintal. Não tínhamos chuveiro; era só 
um cano. Não tínhamos geladeira nem televisão.

Só tínhamos um radio que eu estava sempre ouvindo. Pre-
cisava estender um = o na sala, como antena, para sintonizar as 
estações em ondas curtas (rádios de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro), inclusive a ‘Voz da América’ que mantinha um programa 
em português direto dos Estados Unidos. Eu ouvia todos os dias.
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No quintal, plantei tomate, alface, chicória, salsinha e um 
pé de mamão. Antes de varrer a sala, minha mãe jogava água 
aos poucos. Ao varrer exalava um cheiro de tijolo molhado; eu 
achava uma delícia.

Nossa diversão de garotos era brincar com os escorpiões. Tí-
nhamos uma vizinha que na época junina trazia fogos diversos 
para nós e dentre eles o buscapé, que anos mais tarde foi proibido.

Nós colocávamos o buscapé numa tábua voltado na direção 
da entrada da vila e pingávamos fogo. Era correria para todo 
lado para escapar do artefato que seguia a esmo rente ao chão 
para, no = m, explodir. Éramos muito felizes.

Quando chovia, quem pisasse no chão da vila levava cho-
que. Era um problema resultante de muitas ‘gambiarras’ elétri-
cas. Jogávamos bolinhas de gude. Pega-pega...

Minha mãe trabalhava na Germade, hoje Gates. Quando ela 
saía, às 10 da noite, eu ia de bicicleta buscá-la. Em noites limpas, 
eu colocava uma cadeira no quintal e = cava vendo o céu de Ja-
careí. Maravilha! Quantas estrelas, cometas...

Avião pelos ares passava muito pouco, mas toda chegada de 
trem, na estação, lá estava eu olhando o movimento e sonhando. 
Depois, fui trabalhar num posto de gasolina no retão do Parateí 
na Rodovia Presidente Dutra. Um dia, me ligaram. Minha mãe 
havia tido um derrame cerebral. Ela morreu. Já não tínhamos, 
pai havia cinco anos. Desmanchado nosso lar, cada irmão foi 
para a casa de um parente. Eu tive de vir para São Paulo onde 
vivo até hoje e de onde escrevo estas memórias.

Porém, aquela vila ficou gravada na minha mente; quan-
tos momentos felizes, quantos sonhos. Tudo acabou, mas Ja-
careí está lá e, apesar de eu estar cuidando 24 horas por dia 
de minha esposa que sofre de Alzheimer e Parkinson, espero 
um dia poder voltar.

Deixo aqui um pouquinho da minha história vivida na en-
tão pequena cidade da qual jamais esquecerei.
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Uma história bem 
jacareiense

1 omé Madeira

Era um dia quente naquele porto brasileiro...

Dividia-se entre saudade e esperança; a mala modesta, os 
modos contidos perscrutando as novidades desse diferente país 
que começava a descobrir. O sotaque já era familiar a ele, pois 
conhecera alguns brasileiros de passagem tempos antes de deci-
dir-se por emigrar; o jeito mais aberto da fala, as silabas quase 
K utuantes. Divertiu-se com o jeito brejeiro das mulheres que, 
ora aqui ora ali, caminhavam pelo cais.

Deixou um pouco a observação de lado e centrou no que 
era realmente importante: precisava, e logo, arranjar um meio 
de sustento em seu começo nessa nova terra... Tomou a viagem 
adiante e ganhou as alturas da Serra do Mar e da Mantiqueira 
chegando em uma cidade sossegada, parecendo não ser tocada 



Ja
ca

re
í -

 C
rô

n
ic

as
 d

a 
ci

da
de

52

pelo tempo, tal como um nome peculiar, que viu na placa já um 
tanto gasta: JACAREHY. Sentiu que era um bom sinal; naquela 
cidade haveria de fazer fortuna...

Era uma tarde de sol forte.

Consultou o relógio rapidamente, recolocando-o no bolso 
do colete, ajeitando o trancelim de ouro. O trem parecia estar 
no horário, pensou, enquanto enxugava o suor do rosto com o 
lenço de cambraia; disfarçava a ansiedade como podia, mas de 
vez em quando olhava ao longe para ver se divisava a fumaça da 
locomotiva. Respondia aos cumprimentos com deferência.

Remoía os pensamentos, lembrando dos tempos em que 
chegara na cidade como simples imigrante, trabalhando duro 
na construção da ferrovia que agora era o orgulho da cidade; um 
meio mais e= ciente de escoar a produção de café do Vale para o 
litoral. Era também o meio rápido de se chegar à capital federal, 
a bela cidade do Rio de Janeiro, de tantos sonhos e imaginações.

Logo se divisou a coluna de fumaça, primeiro sinal de que o 
trem já se aprestava a chegar; todos se acotovelaram para tentar 
ouvir igualmente o resfolegar da máquina que ainda estava ao 
longe; corações batiam mais rápido, rostos ansiosos aguarda-
vam chegadas, olhos chorosos já antecipavam saudades. 

O barulho da locomotiva se tornava mais alto e mais pró-
ximo, até que a  composição, imponente e poderosa, chiou ao 
diminuir a velocidade e = nalmente tomar o seu lugar na estação. 
Ele esperou que o lufa-lufa de passageiros diminuísse, para que 
pudesse chegar aos vagões de carga, onde estava o que realmente 
tinha vindo buscar.

A porta baixou lentamente, mas ele já divisava o reluzir da 
carroçaria, a capota marrom, os vidros cuidadosamente poli-
dos; seu Juca, mestre de carga e guarda-freios, já removera a lona 
e fazia os últimos preparativos para o desembarque; sinalizou 
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brevemente e um homem alto, cabelo repartido ao meio, chapéu 
na mão direita, chegou rapidamente.

 Chamou, Seu Albano?

 Sim, Antônio. Já pode tirar de lá.

O homem aprestou-se ao vagão, girando a manivela passada 
pelo mestre de carga; em dois movimentos, o motor do auto já se 
manifestava, num ronronar sonoro e constante; deixou o vagão 
devagar, conduzido de forma segura por Antônio; a carroçaria 
negra reluziu no sol da tarde, assim como a placa de licença de 
tráfego, azul com a combinação P50 em branco. 

Esperou que o auto saísse da rampa e entrou sentando ao 
lado de Antônio; deixou a estação rumo à Praça do Rosário, res-
pondendo com cortesia aos cumprimentos dos que passavam na 
rua; o olhar seguro reK etia a vontade de ferro, a personalidade 
forte, a segurança de quem construiu cada parte de sua fortuna 
com suor e determinação; era voz inK uente, sempre procurado 
para aconselhamento e opinião, sempre usando a sabedoria ad-
quirida nas vitórias e derrotas que teve.

Já na praça, acenou para o fotógrafo, que pediu para que 
posasse ao lado do carro; ele acedeu se colocando a contento, 
a mão pousada sobre o para-lama esquerdo; logo a foto estaria 
sobre a escrivaninha, como um troféu de mais uma conquista; 
os anos passariam, mas ele jamais se esqueceria em toda a sua 
vida daquele momento em especial e daquela tarde... Imprimira 
sua marca na cidade, marca jamais esquecida...
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A blusa de tricô da vovó
Adilson Peloggia

Uma das mais doces lembranças eternizadas 
em uma fotogra# a em preto e branco: 

Ela sentada na cadeira de balanço, mãos hábeis em suas 
agulhas  de tricô a tecer nova blusa já pensando no inverno que 
chegava. Tanto tempo se passou. Tanta coisa = cou diferente.

Do velho casarão da Avenida São João, número 403, só res-
tou o imenso terreno vazio. Do velho e querido bairro do Para-
teí, a pequenina casinha de sapê o progresso derrubou.

Antigamente, o som da felicidade dos reencontros e das eternas 
amizades ecoava pela varanda, invadia o imenso quintal. Retratos 
dos bons momentos então vividos; tudo foi levado pelo tempo...

O cheiro bom das refeições que chegava da cozinha e do fogão 
a lenha onde a vovó reinava absoluta. Ensinava as = lhas, netas e 
amigas o segredo das receitas maravilhosas que inventava. O café 
no coador de pano, as pamonhas enroladas nas folhas de bananei-
ras, a macarronada aos domingos, as lasanhas e as feijoadas.

Num cantinho da mesma cozinha, o pilão de madeira sem-
pre pronto para a tradicional paçoca da Páscoa. As crianças fa-
ziam = la para ajudar a socar o amendoim torrado. Quanta ba-
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gunça e gritaria e a vovó a sorrir feliz, brincava e falava alto: 
“nem mais um piu”; e todos viravam aves a piar. Era “piu! piu!”, 
todos de uma vez com as mãos e braços imitando as galinhas do 
quintal. E a alegria continuava.

Vovó, todas as manhãs com um sorriso no rosto, tamanha dis-
posição e com um regador nas mãos, molhava e conversava com as 
K ores, sua outra grande paixão. Antes de o sol se esconder por trás 
das montanhas ela adorava passear pelo jardim, sempre amparada 
pelos = lhos, para conversar com o beija-K or e sentir o perfume e a 
beleza das suas rosas, orquídeas, margaridas e jasmins.

Uma das mais doces lembranças eternizadas em uma fo-
togra= a em preto e branco: ela sentada na cadeira de balanço, 
mãos hábeis em suas agulhas de tricô a tecer nova blusa já pen-
sando no inverno que chegava. Ao lado, o gatinho a travar uma 
batalha com seu novelo de lã dentro da caixa de papelão naque-
las “tardes quase noites” de outono.

Enquanto ia = cando pronta a nova blusa de tricô, surgia no 
céu a lua a iluminar vovó, deixando mais belo seu rosto e seu su-
ave sorriso. Algumas vezes eu segurava o novelo de lã ouvindo 
atento suas histórias enquanto o gatinho dormia em seu colo. 
Tudo sob o brilho da luz tênue do luar e pela claridade do lampião 
a gás. Quando ela cochilava, eu a cobria e guardava o novelo de 
lã e as agulhas de tricô. Com expressão tranquila, vovó mantinha 
em suas mãos a quase pronta blusa rosa e branca de lã.

Com o passar do tempo ela nos deixou, calma e serena 
como sempre viveu. Ao procurar recordações daquela época, 
achei uma foto que nunca vira antes e que até hoje toca fundo o 
meu coração: uma das suas netas, com sorriso tranquilo e doce 
olhar ao lado da cadeira de balanço. A menina usava orgulhosa 
a mesma blusa de lã que vovó tricotou com tanta maestria e ca-
rinho naquele distante outono. 

A foto registra o momento em que, pela primeira vez, a me-
nina vestia a nova blusa. Ela exibia o sorriso tranquilo e brilho no 
olhar idênticos aos da vovó. Em meu rosto surgiu então um sor-
riso e uma lágrima. O sorriso de felicidade; a lágrima de saudade. 
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Dias foram, 
lembranças ficaram...

Alex Müller

A emoção e a aventura eram muito boas. 
Tínhamos adrenalina. Vez ou outra um # cava 
dependurado e precisava de resgate imediato

Uma época feliz

Em minha adolescência, como todo jovem, eu procurava o 
que fazer, como me divertir e, junto com os amigos, programar 
aventuras muitas vezes perigosas.

Passei minha adolescência no bairro Parque Santo Antônio 
que, quando mudei para lá em meados do século passado era o 
‘= m do mundo’, mas aos poucos fui me adaptando. 

Não havia calçamento e as ruas eram praticamente rasgadas 
em pastos que foram. Plantação de eucalipto de um lado, onde 
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hoje é a pista de bicicross, e cepos de eucalipto de outro, mas 
era o cenário perfeito para um moleque que estava à procura de 
diversão e aventuras. Caminhar era com estilingue no pescoço 
e pedras nos bolsos; éramos caçadores, exploradores e nos per-
díamos naquela mata.

Entrávamos em brejos e invariavelmente terminávamos 
nossa jornada na barroca ou no cedrinho. Neste lugar íamos à 
mina d’água nos refrescar e saciar a sede. Logo subíamos nos 
cedros que haviam no local e no sorteio ‘de dois ou um’, o últi-
mo era “mãe”; aquele que iria pegar o restante. Aquele que fosse 
pego = caria de fora e só participava como expectador e orienta-
dor de mãe. Na realidade, não passava de um ‘pega-pega’, só que 
em cima dos cedros com mais de cinco metros de altura.

A emoção e a aventura eram muito boas. Tínhamos adrena-
lina. Vez ou outra um = cava dependurado e precisava de resgate 
imediato para que não houvesse acidente; graças a Deus nunca 
aconteceu nada de grave além de algumas escoriações pelo corpo.

O Município colocou a primeira escola do bairro. Era uma 
casinha de madeira com duas salas, rodeada com uma cerca frá-
gil de madeira, mas nunca foi depredada, visto o respeito que 
tínhamos por ela. Havia uma varanda, também com grade de 
madeira, onde se podia sentar sobre o parapeito.

Quando não havia aulas, os garotos reuniam-se no local 
como um bando de gralhas, todos falando ao mesmo tempo e 
rindo sobre todos os assuntos. Era deste local que, na maioria 
das vezes, nossas aventuras eram combinadas e elaboradas.

Uma das aventuras que mais agradava era nadar no lago da 
fazenda dos  Deodoro que chamávamos de ‘Deodorinho’. 

Ficava abaixo de onde é hoje o cemitério do Parque Santo 
Antônio e a Avenida José Deodoro de Siqueira. O riacho existe 
até hoje, poluído, mas não secou.
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Da escolinha caminhávamos morro acima para chegar ao 
objetivo principal: o lago. Ele era fundo e pantanoso no seu lei-
to, cercado por taboas e só havia duas entradas utilizadas pelos 
animais para beber. Uma era uma espécie de minipraia, e outra 
era a própria represa para dar vazão ao excesso de água do lago. 

Ali era a felicidade da molecada, e foi ali que aprendi a na-
dar. Era uma água limpa, fria e pura, originária de uma mina. 
Saíamos da água só em duas situações: a primeira quando vinha 
alguém da fazenda dando ‘pega’ na criançada porque sujávamos 
a água com o movimento e o barro que desprendia do fundo, 
mas nunca = zeram questão de nos alcançar.

Dali, íamos às torres de alta tensão. Sim essas mesmo car-
regadas de energia e de perigos. Ali também aquele verdadeiro 
bando de “macacos” ia curtir pega-pega, só para secar o calção e 
fazer o corpo suar um pouco. Sabíamos que nossos pais quando 
descon= avam que fomos nadar, faziam o teste da unha: passa-
vam a unha, em nosso braço; se ‘riscasse’, vinha a acusação e, 
depois de con= rmado o ‘crime’, a sentença.

A cidade cresceu, o bairro cresceu, nós crescemos, tudo 
sofreu grande metamorfose. As aventuras passaram a ser ou-
tras, amigos = caram, de alguns nunca mais tive notícias. Só 
restaram as lembranças de uma época de crianças e adoles-
centes hiperativos ‘com o bicho carpinteiro no corpo’, como se 
dizia na época,  mas inocentes.

A malícia resumia-se nas molecagens onde não existia mal-
dade. Passou. Ficaram somente lembranças e emoções sentidas 
como se estivessem acontecendo a cada passo deste relato. Um 
relato emocional que levarei até meus últimos dias, assim como 
os amigos conquistados nesta mesma época de ouro.
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Entre o Rio Paraíba 
e Nossa Senhora da

Conceição
Esther Rosado

Vindos de tão longe, somos também deste chão, 
aprendemos canções da terra, conhecemos criaturas 

magní# cas e já não podemos mais ir embora

Ah, eu queria agora uma crônica bem pequenina: duas ou 
três palavras. Misturar meu texto a uma oração. Tomara que 
consiga. Mas acordei assustada hoje, ouvindo os soluços do 
mundo, um resto de sonho dependurado no arco das sobrance-
lhas. E a crônica que eu pensei tão fácil, não me veio.

Mas ouso: entre as manias loucas que cultivo, existe esta de 
escutar o rio Paraíba do Sul quando passo pela Major Acácio. 
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Nunca me queixo do farol, os carros parados, porque escuto o 
rio batendo nas pedras debaixo da ponte do São João ou girando 
seus aguapés, em turbilhão. Ou, mais para frente, em seus rede-
moinhos e remansos.

Sussurra e grita. Na ponte do São João, todo dia, baixo o 
vidro e o ouço cantar seu canto de corredeira. O rio canta e eu 
olho desoladamente o mato que tomou conta das suas margens, 
o rio pede socorro.

Mas já foi diferente. No ano em que aqui chegamos, o Pa-
raíba transbordou com seus aguapés e veio até a rua, num tur-
bilhão de medos. Tive medo do rio que hoje amo; a ele e seus 
gemidos e gritos, principalmente por janeiro e fevereiro, quando 
chove lá em cima, nas cabeceiras.

Já não sei como era a vida antes d’ eu me sentir entre a 
Mantiqueira e a serra do Mar, de andar por suas ruas estrei-
tas, por suas avenidas novas, por seus parques e suas duas 
pontes e suas igrejas.

Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, = co orgulhosa de 
ser sua habitante, de sair à rua e observar sua gente: uns de olhos 
escuros e tristes, outros de olhos tão claros, alguns alegres, ou-
tros nem tanto. Somos criaturas feitas de muitas cores, viemos 
de tantos lugares, trouxemos conosco muitas histórias.

Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, é para cá que con-
vergimos todos, cruzamos nossas estradas, histórias e nossas 
vidas, e nunca mais quisemos ir embora.

Vindos de tão longe, somos também deste chão, aprende-
mos canções da terra, conhecemos criaturas magní= cas e já não 
podemos mais ir embora.

Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, aprendi até a fazer 
bolinho caipira, acredita? E como é bom...

Então, nos guarda, nos auxilia a estar entre amigos e a falar 
com este ritmo gostoso, quase cantado, só nosso. Nossa Senho-
ra, olha por este rio que atravessa a cidade: ele canta o canto de 
socorro como tordos os rios do planeta. Rogai por ele e por nós, 
Nossa Senhora. Amém.
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Eu cresci em Jacareí 
no bairro do São João!

Vanessa Bagattini

E tínhamos muita coisa pra fazer:
Ir à Frumoni comprar o sorvete de creme 

holandês, o meu preferido...

Eu cresci em Jacareí, no bairro do São João!
Ah, que alegria saudosa as lembranças me trazem! Quem 

dera eu pudesse voltar no tempo de criança pra reviver tudo. 
As brincadeiras de rua na Santa Helena, onde usávamos 

o pátio da paróquia São João Batista como uma extensão do 
quintal de casa! Ali brincávamos de casinha, pista de bici-
cleta, pega-pega e esconde-esconde. Tinha o pipoqueiro que 
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ficava bem ali na frente... Ah, lembro-me do cheirinho da 
pipoca! Era uma delícia!

Havia os personagens do bairro. A Tina, que as crianças 
provocavam só pra ouvi-la xingando todo mundo; eram só ri-
sadas, mas confesso que eu tinha medo dela. A Nhá Barbina, 
uma senhora que andava pelas ruas lá do bairro sempre cheia de 
sacolas nas mãos e seu guarda chuva que, se preciso, era usado 
pra dar umas batidas nas cabeças dos mais abusados... a gente 
morria de medo! 

Tinha também o Roberto Carlos, que às vezes passava por 
ali e causava certa curiosidade... Mas como era bom conviver 
com todos eles!

Também, íamos ao clube Elvira! Ah, essa recordação é a 
que mais gosto. Passávamos o dia todo ali, brincando e des-
frutando das piscinas maravilhosas! Minhas tias passavam o 
domingo inteiro no clube, a gente pegava mesa no bar e = cava 
por lá até o = nal do dia; Era muito gostoso. Quando me lembro 
desses dias de verão, chega a cair lágrimas dos olhos, de tanta 
saudade dessa época!

E tínhamos muita coisa pra fazer. Ir à Frumoni comprar o 
sorvete de creme holandês, o meu preferido; ao Cine Rosário 
assistir ao último lançamento de = lme; à Casa Scherma comprar 
um tênis ou à Loja Bidu comprar um jeans. Era tudo diversão!

Gostava também de comer com meus pais e meu irmão 
uma pizza no Porão; lá a gente ia todo sábado à noite, sempre a 
pé, passando pela ponte, porque não tínhamos carro, mas isso 
não era problema...

Às vezes, também íamos comer parmegiana no Bar Brito, 
era uma delícia!

Ah, quantas lembranças tenho da minha linda cidade, 
Jacareí!

Quantas recordações, quantos momentos bons agora guarda-
dos aqui, em meu coração, de onde nunca mais vão sair!
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Programa de domingo
Vera Lúcia da Silva Sant Ánna

As crianças ao beijar sua mão eram
 presenteadas com balas que o nobre servidor de Deus 

sempre trazia nos bolsos

Todo domingo de manhã nossa família, ou parte dela, tinha 
um programa sagrado. Papai e mamãe escolhiam alguns dos = -
lhos, pois éramos muitos e, em sistema de revezamento, vinham 
à missa na cidade. Lembro com riqueza de detalhes das noites 
mal dormidas tamanha era a ansiedade de poder colocar a rou-
pa bonita, costurada pela minha mãe, porque ela fazia questão 
de ver os = lhos bem vestidos e arrumados.

 Assim, logo após o café matinal com leite tirado ao pé 
da vaca, bolos e queijos fresquinhos feitos em casa íamos todos 
conduzidos por papai na charrete de nossa propriedade. O asso-
vio de meu pai na condução, prontamente obedecidos pelo ca-
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valo, pareciam estar sempre compassado com o bater dos cascos 
do animal nos paralelepípedos.

 O grande momento para mim era a chegada na Igreja 
Matriz. Obrigatório a todos buscar o Padre Sebastião, pároco e 
= gura respeitadíssima na cidade. As crianças tinham um outro 
motivo: ao pedir a benção e beijar sua mão eram presenteadas 
com balas que o nobre servidor de Deus sempre trazia nos bol-
sos. Era divertido e doce meu domingo de manhã!

 O ato de assistir à missa era com total devoção e, ao tér-
mino, um outro programa especial, obrigatório aos domingos. 
Passeio e compras no velho Mercado Municipal de Jacareí. E 
aquilo sim que era uma festa!

 Sentir o cheiro das frutas, comer pastel e tomar garapa. 
Não existia nada mais gostoso. Sim, a paixão jacareiense pelo 
pastel e garapa remonta aos meus tempos de infância. Além do 
mais, a multidão de pessoas se apertando na busca de alimen-
tos para o almoço, mulheres e senhores bem vestidos trajando, 
como eu, “roupas de missa”, tudo era diversão e encantamento 
aos meus olhos de menina.

 Após as compras fazíamos o retorno para casa, cansa-
dos e felizes, torcendo para chegar novamente a nossa vez de vir 
para a cidade no = m de semana. Viver em família era o melhor 
programa de domingo. 

Quanta saudade...
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A japonesinha 
mais bonita da cidade

Celso Vasques

Depois disso tive algumas namoradas, 

mas era complicado abrir os olhos depois de um beijo 

e não ver aqueles olhinhos “puxados” ...

Uma das fases mais engraçadas e até mais complicadas 
da vida é o entrar na adolescência! Nesta época da vida acha-
mos que já chegou o momento de conquistar muitas coisas. 
Até mesmo o primeiro namoro!

Vivi minha infância e a adolescência na Rua Bahia, região 
quase central de Jacareí. Igual a muitos eu também estudava no 
CENE Silva Prado. Todo esse período eu tive como vizinhos 
uma família de descendentes de japoneses. Uma família de ir-
mãos, O Ângelo, era meu melhor amigo, embora ele já tivesse 
seus 20 anos. Também tinha o Paulo, o Miguel, o Luís, a Rosa, a 
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Catarina e a Terezinha. A Rosa era cabeleireira e a Catarina era 
a ajudante e também era manicure. Os homens montaram uma 
bicicletaria que funciona até hoje na Avenida Siqueira Campos. 

Eu tinha o hábito de todos os = nais de tarde “pular o muro” 
para ir ajudar a Rosa, limpando o salão, secando os cabelos das 
mulheres, tirando aqueles “bobes” engraçados e também cha-
mados de rolo de cabelo e sempre ganhava uns “trocados”. Mal 
sabia ela que eu gostava mesmo era de = lar a janta (comida ja-
ponesa) e escutar com o Ângelo algumas músicas daquele país. 
Embora não entendesse nada, eu as achava bonitas!

Mas foi no CENE que conheci a “japonesinha” mais linda 
de Jacareí e, por sorte, era da minha sala! Estudamos juntos 
por alguns anos. 

Não demorou muitos dias e eu já havia descoberto onde ela 
morava, e para minha felicidade era perto de casa, na Avenida 
Siqueira Campos. A família tinha uma quitanda até que bem es-
truturada. Hoje o espaço do sobrado foi absorvido pela Loja JB. 

Na parte da manhã eu costumava ir até o ‘Laticínios’ que 
= cava no = nal da Rua Bernardino de Campos, para comprar o 
leite que minha mãe mandava buscar. Que felicidade! Eu sabia 
que iria vê-la! Não demorou muito eu já estava passando pela 
frente da quitanda em média 5 vezes, todas as manhãs, todos os 
dias! O engraçado era que as minhas vizinhas me pagavam para 
ir comprar o leite. Mal sabiam elas que só pelo fato de passar em 
frente daquela quitanda eu iria de graça!

Mas, a japonesinha era séria demais e eu totalmente ao con-
trário. Eu era bagunceiro, gostava de jogar bola e estar sempre 
envolvido em algumas atividades agitadas. Naquela época tinha 
sempre o “grupinho” das meninas e outro dos meninos. Eu sem-
pre procurava fazer essas atividades nos intervalos em algum 
lugar de onde eu pudesse observar aquela japonesinha.

Eu gostava de escrever, e sempre antes de dormir eu rabis-
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cava um bilhete para entregar a ela. Escrevi centenas deles, mas 
nenhum foi entregue. Embora meio que “destemido” entre os 
amigos, eu tinha algo em  mim que me impedia de entregar 
esses bilhetes; talvez vergonha, talvez medo, creio que nunca 
vou descobrir o motivo. Me lembro que em todos os bilhetes eu 
escrevia que a amava muito e que seria a pessoa mais feliz do 
mundo se ela aceitasse namorarmos. 

Na metade da oitava série recebi uma transferência com-
pulsória da escola pelas muitas bagunças que fazia. Naquele dia 
meu mundo rolou abaixo literalmente. Na companhia de uns 5 
ou 6 amigos, caímos do forro dentro do banheiro das meninas. 
Eu estava voltando de uma suspensão por ter colocado bombas 
no banheiro e trancado a porta, com o inspetor de alunos Seu 
Nélson dentro. Coitado do “baicu” apelido que colocamos nele. 

  Fui transferido para o Colégio Lamartine Dellamare, mas 
faltava sempre na última aula para dar tempo de ver e acompa-
nhar a saída dos alunos do CENE ou, para ser mais objetivo, 
seguir de longe os passos daquela japonesinha.

No CENE tinha um japonês bem mais feio que eu, que não 
desgrudava da japonesinha. Se tornou meu “inimigo mortal”. 
Para sacanear com o japonês eu gostava de dar sempre grandes 
esbarrões nos corredores da escola, mas em nenhum momento 
houve um enfrentamento.

Havia uma irmã da japonesinha que até hoje eu não desco-
bri por qual motivo ela “não ia com a minha cara”. Sempre que 
eu estava por perto, dando minhas “vigiadas”, ela surgia com 
aquele olhar fulminante que me assustava. Lembro-me bem de 
um dia em que ela me deu um tapa nas costas pelo simples mo-
tivo de me ver acompanhando os passos da irmã.

O tempo foi passando e a distância da japonesinha aumen-
tava! Conheci muitas meninas, algumas delas até queriam me 
namorar, mesmo eu sendo aquele moleque com fama de peral-
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ta, mas eu tinha, mesmo que somente nos meus sonhos, uma 
namorada por quem eu era apaixonado e não poderia trair os 
meus sentimentos. Hoje relembrando isso eu observo que fui = el 
a um amor pelo menos uma vez na vida.

Não demorou muito, a família dela mudou-se do local, o 
sobrado foi demolido e eu perdi o contato. Encontrava sempre 
uns primos e aproveitava para perguntar sobre “a prima”, porém 
eles só mentiam a respeito.

Depois disso tive algumas namoradas, mas era complica-
do abrir os olhos depois de um beijo e não ver aqueles olhinhos 
“puxados” com os quais tanto sonhara. A vida seguiu. Amei de 
verdade outras mulheres, me casei e descasei algumas vezes, mas 
nunca deixei de me lembrar dos traços daquela japonesinha. 

Hoje, relembrando tudo isto, percebi que o amor da adoles-
cência é o mais puro e forte de todos!
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Um jardim de descanso
Evânia Medeiros

“Viajar” pelas Ruas Argentina, Inglaterra, Itália, 
Chile, Peru, México, Uruguai, França, 

Estados Unidos, Portugal e “Hungria”, minha favorita...

Quando tive de mudar de Nova Iguaçu (RJ) para Jacareí, 
em 17 de janeiro de 2005, dia do meu aniversário, pensei que 
jamais encontraria um local que substituísse minha terra na-
tal, a presença de familiares e amigos de infância. Engano. Po-
rém, igualmente não imaginava que existisse uma cidade no 
qual o melhor local de se viver estava praticamente na região 
central, o Jardim Siesta.

Fui morar em uma casa estilo húngaro, igual a muitas ali 
construídas – teto baixo, com pedras e tijolos à vista, sem muros 
e com jardins ao redor – premiada com um pé de manacá, uma 
rede preguiçosa e uma gata fofa ronronando aos pés. Nele, re-
moçamos a cada manhã ao tomar café na varanda com o canto 
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dos sabiás e das barulhentas maritacas; e de tantos outros, tu-
canos, juritis, bem-te-vis, pica-paus e beija-K ores... São muitos e 
livres. É bom ver a sincronia do ir e vir das andorinhas que sem 
nenhuma cerimônia constroem ninhos a cada verão nos beirais 
e telhados da casas como se fossem delas. Ao deitar um único 
som vem de longe do apitar do ‘guardinha’ lembrando-nos que 
está de vigia a guardar nossa noite.

Ao levar o cão para o passeio diário ou pedalando uma sim-
ples bicicleta, há um encantamento em contornar ruas e praças 
sob as enormes copas das árvores e sentir o frescor do vento na 
face. Sutilmente somos levados a ‘viajar pelo mundo’ pelas Ruas 
Argentina, Inglaterra, Itália, Chile, Peru, México, Uruguai, 
França, Brasil, Estados Unidos, Portugal e “Hungria”, a minha 
favorita, pois nela moro eu. Isso também fez com que estrangei-
ros e moradores da capital passassem feriados no Jardim Sies-
ta e se sentissem seduzidos pela beleza dos pinheiros da antiga 
entrada com a proximidade do clube. Muitos foram levados a 
comprar casas e habitarem ali.

Aos domingos – segundo de cada mês – é sempre uma delicia 
ir à pracinha encontrar amigos e vizinhos na “Nossa Feirinha”, 
pegar um novo livro na Biblioteca Comunitária, ouvir o Piano e 
as vozes do Coral, escolher alimentos orgânicos e típicos da re-
gião, admirar artesanatos, ver o = lho subir nas raízes das antigas 
árvores, brincar com massinhas de modelar feita com todo cari-
nho pela vizinha e adquirir aquela mudinha de ‘suculenta’ que 
faltava. Tudo isso com o poder de abrandar a saudade de casa, da 
família distante e tornando os dias, cada vez mais leves.

Passar o Natal em Jacareí virou uma tradição familiar. Rece-
ber em casa, preparar a ceia, buscar na memória afetiva antigos 
sabores e poder incluir novos é muito prazeroso. As luzes nata-
linas nos fazem renascer em Cristo. O encontro cada vez mais 
caloroso nessa data nos enraizou de vez aqui. No = m da tarde 
ao ouvir o sininho e buzina contagia, corremos para ver Papai 
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Noel passeando pelas ruas do bairro no seu Bugre Vermelho, 
acompanhado de Mamãe e Netinha Noel, vão até a pracinha 
e distribuem presentes para as crianças, festejando e trazendo 
mais alegria nessa data especial.

A cada ano, no dia do meu aniversário, é um enorme prazer 
celebrar a vida com vizinhas, amizades feitas no decorrer desses 
anos, com um grande chá da tarde, hábito concebido aqui, um 
momento marcante, no mesmo dia festejamos a idade e também 
o tempo que chegamos em Jacareí.

Frequentar o Clube faz parte do cotidiano, nadar, pegar sol, 
jogar, dançar, treinar, catar e comer frutas direto do pé, con-
versar e gargalhar por coisas simples e a oportunidade de estar 
entre amigos, nos traz qualidade de vida, alegria e o privilégio 
da leve sensação de estar sempre de férias em um “Lugar de Des-
canso”, escolhido no passado e ainda nos dias de hoje por cente-
nas de famílias, a exemplo do que aconteceu comigo.

Sim... Escolhemos o Jardim Siesta, e o Jardim Siesta com 
todos os seus encantos nos acolheu.
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Rua Ramira Cabral
Gilmar Pinto de Oliveira

“Em todo lugar chove, 
no Bar do Tonico só pinga”

Para quem vê hoje a Rua Ramira Cabral, localizada no cen-
tro de Jacareí entre as principais ruas de comércio, nem imagina 
que até o = nal da década de 1940 aquele espaço era ocupado 
por uma grande e importante serraria da região, propriedade de 
Cesário Branco.  

A empresa tinha fachada para a Praça Raul Chaves e divi-
sava, no = nal, com a empresa de bene= ciar arroz pertencente a 
Paulo Martins. No mesmo local onde existiu, até 2020, um su-
permercado: esquina da Ramira Cabral com a Sargento Acrísio 
Santana, mais conhecida como “rua do correio”. 

Tal era a importância da serraria a ponto de haver um ramal 
exclusivo da linha férrea até ela para descarregar enormes toras 
de madeira. Estas chegavam transportadas em vagões chamados 
“gôndolas”, puxados em comboio por uma locomotiva a vapor. 
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Naquela época, infelizmente, não havia proibição desse 
transporte, muito menos controle quanto à devastação da Mata 
Atlântica de onde originava a madeira bruta. Uma vez traba-
lhada na madeireira, as vigas resultantes eram carregadas no 
mesmo ramal e seguiam transportadas para os mais diversos 
destinos ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil.   

Aquele ramal, traçado pelo lado de fora da gare de passagei-
ros, cruzava o antigo Largo da Estação, já naquela época proje-
tado para se tornar uma grande praça.  

Para muitos, esse fato parece tão incrível que, quando co-
mentado em conversa com amigos, alguns admiram-se a ponto 
de achar que se trata de mais uma lenda urbana.

As lembranças aK oram! Constato que determinados lo-
cais como a Praça Raul Chaves perderam a = nalidade inicial. A 
construção da Casa da Lavoura, um edifício público estadual, 
em parte da mesma praça e, posteriormente, a doação de outro 
pedaço para o Banco do Estado de São Paulo, (atualmente San-
tander), descaracterizaram de vez a Raul Chaves. Quero crer, 
que, numa ordem de poderes, o Estado deveria sempre favorecer 
os municípios, e não o contrário. 

Sem garagens 

Mesmo fato ocorreu na Praça da Independência, área cen-
tral do importante Bairro do São João. Ali foi construído um 
Grupo Escolar e, novamente a pergunta: será que o Estado (à 
época) não teria um local mais adequado para a construção de 
uma escola? Das praças Raul Chaves e Independência, restaram 
apenas a nomenclatura, mesmo o prefeito ) elmo de Almeida 
Cruz (1993/96) tendo recuperado uma parte da Raul Chaves.  

Volto à abertura da Rua Ramira Cabral por me ter vindo 
à memória dois acontecimentos que marcaram a época: Essa 
via ganhou um diferente visual arquitetônico com sobrados em 
ambos os lados, alguns com dois dormitórios, outros com três; 
alguns com jardim à frente, outros sem. O proprietário, Abel de 
Mattos Cabral explicava: “Não são para vender; são para alugar”.
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O tempo passou e essa rua central foi esquecida quanto ao 
projeto visual a que veio, por não ter sido abraçado pelas segui-
das administrações. Seus sobrados, quase todos transformados 
em estabelecimentos comerciais, perderam as características 
iniciais menos uma: propositalmente os pequenos recuos fron-
tais do projeto não permitiriam que esse espaço fosse transfor-
mado em garagem. Como de fato não foram.

“Telefregueses”

Na esquina da Ramira com a Praça Raul Chaves, funcio-
nava o famoso “Bar do Tonico”, do amigo Antônio de Olivei-
ra, comerciante popular que instalou em seu estabelecimento, 
na década de 1950, o primeiro televisor (preto e branco) para 
transmitir aos fregueses a primeira emissora de TV da América 
Latina: a TV Tupi, canal 3, comandada pelo lendário e polêmico 
jornalista Assis Chateaubriand. A emissora tinha a = gura de um 
indiozinho como emblema (logotipo). O destaque das quartas-
-feiras  era a transmissão com exclusividade pela Tupi dos jogos 
do Campeonato Paulista de Futebol. 

O amigo Tonico, então, colocava o aparelho de 21 polega-
das - era o modelo top que havia - em um lugar alto e com a tela 
voltada para a rua, a = m de atrair seus clientes na hora do jogo. 
Isso ajuntava um grande público que tomava toda a frente do 
bar, pois quase ninguém possuía aparelho de televisão em casa.  

Outra curiosidade do Bar do Tonico: as paredes internas 
eram totalmente tomadas de frases poéticas e cômicas, feitas 
pelo exímio letrista Hugo, que também confeccionava os car-
tazes dos = lmes dos cinemas da família Máximo. Entre os ver-
sinhos emblemáticos, deixamos aqui, com saudades, dois deles:  

“Em todo lugar chove, no Tonico só pinga”;
“Enfrento feras e de pé $ co, só me derruba a pinga do To-

nico”; esta, alusiva ao personagem “Tarzan - O Rei das Selvas”, 
seriado famoso dos cinemas de então.

Episódios e fatos de gratas lembranças; sinto-me feliz por 
deles ter participado.  
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Urubu na calçada
Benedito Veloso

Havia mesmo um urubu no estacionamento do banco, 
“um urubu em carniça e osso” con# rmou o Medrado, 

um funcionário metido a piadinhas 
de mau gosto “e ainda por cima são-paulino”!

Era fevereiro de 2012. Passava das 10h30 da manhã da-
quela segunda-feira depois de um fim de semana prolonga-
do quando Terezinha, funcionária da Agência Jacareí da ex-
tinta ‘Nossa Caixa’, subiu correndo ao mezanino e foi direto 
para a mesa do gerente: 

– Seu Ricardo! Tem um urubu no estacionamento do banco 
arrastando uma asa!

– Arrastando uma asa por quem?!
– Como assim?!
– Esquece, Terezinha. Mesmo se for por uma de nossas fun-

cionárias não tem nada de mais. “Arrastar asa” não chega a ser 
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assédio. Se ele for além, avise a segurança.
O gerente estava visivelmente chateado conferindo a lista dos 

cheques devolvidos no = nal de semana. Nem tanto pelo calha-
maço de “borrachudos”, normal numa segunda-feira, mas porque 
não aproveitou para uma ida à praia na sexta por achar que fosse 
chover. Ao contrário, foram três dias lindos de ‘maior sol’. 

A mulher dele havia cobrado uma ‘descida de serra’ para 
Caraguatatuba, alegando estar a casa de praia, já havia alguns 
meses, entregue a ratos e baratas. Quem mandou acreditar na 
moça do tempo da TV prenunciadora da chuva? “Só porque 
era mulher bonita você logo acreditou no que ela dizia e deu 
nisso!”, jogara-lhe na cara a esposa durante o café naquela 
manhã também de sol lindo. Depois, mal havia chegado ao 
trabalho, vem a funcionária falar de uma ave agourenta que 
arrasta asa em sua agência bancária situada em pleno centro 
da cidade; “me poupem!”, resmungou. 

---
Havia de fato um urubu no estacionamento privativo do 

banco; “um urubu em carniça e osso” con= rmou o Medrado, 
funcionário metido a piadinhas de mau gosto “e ainda por cima 
são-paulino”. Nada contra alguém torcer pelo tricolor, mas ain-
da lhe estavam ‘enroscados na garganta’ os 2x0 da última quar-
ta-feira que o time de Ney Franco, na época, havia metido goela 
abaixo nos corintianos do Tite, como ele.

Para completar, urubu lembrava o Flamengo, então do Van-
derlei Luxemburgo, que o Corinthians enfrentaria na quarta-
-feira seguinte pelo campeonato “Brasileirão” – haja agouro!

Na verdade, o que mais lhe doía era saber que fatalmente 
iria ouvir Medrado a contar vantagens pelo resto do dia – e pro-
vavelmente da semana – por ter aproveitado o sol daquele fe-
riadão emendado na praia “de sei lá onde”. Ricardo nem queria 
saber o local, de tanta raiva...

---
Lá fora, o urubu andava para lá e para cá, impaciente, ar-

rastando a tal da asa. Por certo havia batido em algum poste e 
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despencara. O céu e os postes de Jacareí desde havia muito não 
estavam mais para aves pesadas.

Terezinha assustada mais que o normal insistia que Ricardo 
tomasse alguma providência:

– Que é que a gente faz?!
– Faz o que?!
– O urubu! No estacionamento!
– Não deixa entrar! A agência vai abrir daqui a pouco. A 

menos que ele seja um cliente muito especial. Ele tem conta 
aqui? (“Esta foi boa”, pensou Ricardo numa tentativa de melho-
rar o próprio astral).

– Seu Ricardo, trata-se de um u-ru-bu!
– Seja quem for só vai entrar às 11h – disse, sem tirar os 

olhos da pilha de cheques, mas um tanto aliviado pela segunda 
piadinha (no fundo ele concorria com o Medrado naquele festi-
val de bobeiras). Sinal de que a vida continuava.

– É urubu ave: Cathartidae sarcohanphus (Terezinha man-
java de zoologia).

– Também, não precisa apelar, dona Therezinha; sem pa-
lavrões! Olha o respeito. Sou o chefe! (“Bingo! outra boa!” 
– festejou olhando desafiador para a mesa do Medrado, que 
fingiu não ter ouvido).

---
Desanimada, a funcionária desistiu. Desceu as escadas arra-

sada, com a expressão dos incompreendidos e abandonados pelo 
mundo. Foi lamentar-se com os colegas. Não era supersticiosa, mas 
começava a descon= ar que urubu era de fato uma ave agourenta. 

No caminho, foi abordada pela Ritinha Sorridente, moça 
cheia de gás e prestativa como todas as estagiárias da agência:

– Quer que eu veja se o ‘urubuzinho’ precisa de ajuda, Tê?!
Uma gerente de contas que andava com as “metas a cum-

prir” bem baixas também resolveu fazer gracinha para esquecer 
a má fase que atravessava:

– Será que ele compra um de nossos produtos? Preciso fe-
char o mês e as coisas andam meio devagar; talvez um seguro 
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contra asa quebrada kkkkk!
Os demais, como sempre, não deram ouvidos às duas, mas, 

por coincidência, olharam para o segurança interno da agência, 
que reagiu e de um quase salto aproximou-se da porta giratória:

– Garanto que por aqui ele não entra! Só respondo pelo que 
se passa desta porta para dentro!

– Que tal ligar para os bombeiros? – alguém perguntou.
– Acho que não adianta! Eles socorrem apenas cães e gatos; 

‘corvos’ deve ser com o Ibama.
De novo os conhecimentos de Terezinha reagiram:
– Corvo é de outra espécie, menina. Aliás, uma espécie no-

bre e muito decente! – disse em tom professoral. 
O gerente, que também havia descido, aproximara-se do 

grupo. Estava mais calmo por ter superado o ‘concorrente’ nas 
primeiras ‘piadinhas’ do dia e meteu-se na conversa:

– E daí dona Terezinha?! A senhora acha que aves nobres 
e descentes não “aterrissam” em nossa agência? Cadê seu es-
pírito corporativo?

Antes que todos rissem para agradá-lo, deu 11 horas. A 
agência foi aberta ao público já aglomerado na porta. Inexplica-
velmente, o segurança colocou a mão no revólver, como fazem 
todos os seguranças quando dizem algo importante, e repetiu:

– Por essa porta ele não passa! – e permaneceu olhando 
fixo para a entrada.

---
Mas, o pobre urubu desgarrado não queria nada com 

aquele povo. Mal também foi aberto o portão eletrônico do 
estacionamento ele saiu arrastando a asa pela Praça do Rosário 
e entrou pela rua do correio rumo ao mercadão municipal. Ti-
nha certeza de que por lá encontraria um membro da espécie 
para ao menos desabafar.

Quanto aos pedestres?! Não houve qualquer incidente. Via-
-se de tudo nas calçadas de Jacareí. Ao cruzarem com ele pelo 
caminho, alguns imaginavam estar “vendo coisas” e seguiam 
em frente; outros até acreditavam na cena, mas correndo que 
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estavam pelas contas a pagar, não quiseram perder tempo com 
uma ave tão vulgar na calçada; “ora, urubus”, desdenhavam.

A certa altura a ave infeliz passou por uma criança. Des-
viou-se, mas arrasada que estava nem percebeu o comentário 
que ela fez para a mãe que a levava para uma creche ali perto:

– Mamãe, veja! Um urubu andando pela calçada!
– Urubu na calçada menina?! Urubu voa! – disse a mãe 

sem olhar, preocupada com o portão da creche que naquela 
manhã abrira às 10. Teria de contar uma boa história para 
justificar o atraso.

--- 
A ave, porém, nada percebeu. Se tivesse ouvido seria um 

consolo saber que fantasia de criança é mais real que a fantasio-
sa realidade adulta. 

A menina, emburrada por não ter merecido crédito da mãe, 
jurou a si mesma que quando crescesse acreditaria em tudo o 
que as crianças lhe dissessem.

Acreditaria?! Difícil prever. Provavelmente não. Adultos 
preferem fantasias mais so= sticadas. Urubus de asa quebrada 
caminhando em calçadas de Jacareí numa segunda-feira de sol 
pós-feriadão?! Imagine!
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Bala! Bala! Bala!
Pedro Paiva

Era próximo da Rua Aliança. Eu, meu irmão Neto e mais 
dois garotos esperávamos na calçada enquanto um primo re-
mexia o mato. Com uma corda, ele saiu puxando um boneco 
e gritou com um sorriso no rosto: “Este é nosso Judas. Hoje é  
sábado! Sábado de Aleluia!”

Assim, começamos a puxar o “Judas” pela rua de terra. Já 
não éramos mais cinco moleques; acho que uns vinte a vinte 
cinco. E apareciam mais. Alguns pulavam os muros das pró-
prias casas, outros encontrávamos pela rua. Tomamos o cami-
nho do centro da cidade.

No início da Avenida Siqueira Campos, vários meninos co-
meçaram a chutar o boneco. Entrei na brincadeira e o = z com 
toda minha força. A cabeça separou do corpo. Os moleques in-
dignados me cercaram. Por sorte, meu irmão entrou no meio e 
me defendeu (ele era um pouco mais crescido que a maioria). 
Meu primo ajeitou o boneco dando-lhe um nó com os panos 
entre a cabeça e o corpo. E o nosso Judas = cou remendado e 
mais feio ainda.
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Lembro do primeiro lugar em que a gente parou para pedir 
balas, que até hoje é o objetivo da algazarra da malhação do Ju-
das: a pastelaria do chinês na praça Conde Frontin! 

Não tem como esquecer! A molecada gritava “bala! bala! 
bala!”, e o pobre oriental tentava dizer que não ia dar... Não 
perdoamos; gritamos mais alto. Alguns gritos eram ofensi-
vos. Hoje eu entendo o ‘china’: ele não conhecia nossa cultu-
ra. Dar ou não balas era, para ele, uma decisão própria, fora 
do contexto da brincadeira.

Outra situação interessante foi na antiga rodoviária. Um 
menino e uma menina, com roupas melhores do que as nossas, 
entraram no grupo. Alguns dos moleques os cercaram dizendo: 
“vocês têm dinheiro para comprar balas! Aqui não é pra riqui-
nho!”. Meu primo interviu: disse que era o dono do boneco e ele 
quem mandava. Os dois = caram.

O melhor aconteceu depois, na Rua Rui Barbosa. Havia 
um supermercado ao lado da rodoviária. O gerente apareceu 
com um enorme saco de balas. A gente não precisou gritar 
muito, e ele já começou a jogá-las para cima e com força. Foi 
uma festa! As crianças se amontoavam, pulavam e pegavam 
as guloseimas no ar. 

Eu notei várias caídas atrás do gerente e corri para pegá-las. 
Neste momento nosso benfeitor deu um passo em falso, trope-
çou em minha perna e caiu. As balas caíram em cima dele, no 
chão e todos queriam pegar o máximo possível. Pensei que o 
pobre homem = caria bravo comigo; pura besteira de criança, 
seu rosto era só risada.

Aquele ‘Sábado de Aleluia’ foi maravilhoso para mim. Um 
dos melhores dias de minha infância, quando meninos e me-
ninas, pardos, negros, brancos, ‘riquinhos’ e pobres brincavam 
juntos pelo centro da cidade em uma única festa.

Meu primo não queimou o Judas. Preferiu guardá-lo para o 
próximo ano para que acontecesse tudo de novo. 
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Experiência Centenária
Lucas de Souza Andrade

Com uma surpreendente alegria em seus olhos,
Evanildo concordou sobre a importância dos livros, 

mas recomendou que eu também lesse o mundo. 

Jacareí sempre me impressionou pelos seus idosos ativos. 
Assim, não poderia ser diferente com a quantidade desses Ja-
careienses que passaram dos cem anos mantendo ritmo de vida 
que pode ser considerado normal. 

Existem entidades respeitáveis, como a Ordem Rosacruz 
por exemplo, que admitem serem os humanos capazes de chegar 
bem aos 140 anos, se em condições de vida adequadas. Portan-
to, segundo essa teoria, neste novo milênio, atingimos a metade 
dessa média existencial possível em quantidades maiores. Há 
muito que progredir ainda. Você tem conhecimento de alguém 
que tenha atingido essa marca de vida? 

Em Jacareí não precisa procurar muito. De passagem, para 
citar alguns nomes de memória, temos Maria Aparecida Cunha 
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Ribeiro, moradora de Altos de Santana, que completou 102 em 
2020; Rafaela Mercadante, que viveu até os 104 anos, Júlia Bur-
rattino, com cem anos mais cinco meses e Bolívia Zonzini Car-
derelli que faltou dois meses para atingir o centenário.

Na verdade, não há divulgação o= cial desses longevos. Tal-
vez porque a família ou eles próprios pre= ram a tranquilidade 
do anonimato. Vista por outro ângulo, essa demonstração de 
modéstia só reforça a teoria de que nossos veteranos, atingem 
essa marca em pleno gozo do juízo. 

Mas, divulgando ou não, a sociedade local teve nomes po-
pulares como a citada Rafaela Mercadante, admirada por todos, 
que se orgulhava, numa entrevista concedida aos 103, de não 
usar lápis e papel para fazer contas básicas (somar, multiplicar, 
dividir). Ralhava com os mais jovens da casa por usarem calcu-
ladoras para fazê-las nas simples compras domésticas. 

Em recente tarde de domingo ensolarado, suor escorren-
do pelo rosto, caminhava eu em direção ao Parque da Cidade. 
Nas minhas costas pesava a mochila preta com um livro de 
psicologia dentro dela, além de outros pertences. Ao chegar 
ao parque fui logo à procura do ponto mais refrescante para 
sentar e ler. Achei um, em meio aos arbustos. Era um banco 
de madeira e, por coincidência, nele estava seu Evanildo, um 
senhor que eu conheci numa de minhas andanças por ali. 
Com sua licença, sentei-me ao lado dele, cumprimentei-o, 
abri a mochila e retirei o livro para começar minha leitura ao 
ar livre, hábito que gosto de cultivar. 

Desta vez, aproveitei a presença do Evanildo para comparti-
lhar com ele a leitura sempre que surgia um ponto interessante. 
Cada página virada provocava uma reK exão. Meu parceiro de 
banco na maior parte do tempo permanecia atento, mas calado 
aos meus comentários. Logo, substituí o livro pela conversa di-
reta; quando comentei que lia para melhor viver cada momento, 
ele interferiu. Então, tive a oportunidade de conhecer um pouco 
sobre a história daquele companheiro ocasional. 
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Com uma surpreendente alegria nos olhos, Evanildo con-
cordou com a importância dos livros, porém recomendou que 
eu também me dedicasse à “leitura do mundo”. Explicou que 
todos os domingos sai de casa para ir ao parque “respirar um 
pouco e sentir a natureza feita pelas mãos de Deus”. Costuma 
sentar-se naquele mesmo lugar e passa a observar tudo; = ca 
“lendo” o parque que considera uma biblioteca viva. 

Depois, contou-me que hoje, aos 77 anos, é um feliz = lho, 
pai, avô e já prepara o coração para receber sua primeira bisneta. 
Usufruiu vários níveis de sua geração que considera muito rica. 
Eu me encantava com cada detalhe exposto, até que ele chegou 
ao que mais o enchia de orgulho: falar do pai, Jerônimo, “nor-
destino arretado que não tem medo de nada”. 

Segundo ele, hoje, aos 103 anos, o velho tem saúde im-
pressionante. Sempre foi muito teimoso, mas – talvez até por 
isto – fez de tudo e conseguiu manter sua família unida. Per-
guntei se Jerônimo vivia com ele em Jacareí. Respondeu que 
o pai vivera muitos anos na cidade, até o final de 2019, e em 
parte desse período trabalhou pesado na roça e em várias in-
dústrias. Agora, porém, nessa fase da vida, tudo que o velho 
mais queria era descansar em Teresina, no Piauí, sua terra 
natal. Evanildo fez a vontade do pai. 

Em seguida, me mostrou algumas fotos de Jerônimo, en-
quanto “lia” algumas que mantinha numa das mãos e disfarça-
va, para não mostrar as lágrimas. Os olhos brilhavam com o sol 
batendo em seu rosto. Fiz questão de me sentir ali mais um re-
presentante da cidade que abrigara tão bem o nordestino como 
os abriga aos milhares que sempre chegam. 

Senti, naquele momento, um pouco do orgulho transbor-
dante em Evanildo, como se adivinhasse sua imensa honra de 
fazer parte de um legado que já vem por dois séculos, bem como 
a gratidão de estar vivo para poder contar às novas gerações.
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Avareí dos meus encantos
Sandra Hasmann

As Festas eram famosas 
e vinha gente de toda a região. Esse bairro 

tinha para mim certa magia 
porque lá nasceu a FAPIJA

Falar sobre o bairro do Avareí é mergulhar num tempo re-
moto, rico em causos, lendas, e – como não poderia deixar de 
mencionar – a história de minha família, minha infância, mi-
nhas mais ternas lembranças. E como o belo e o bom devem 
ser compartilhados, convido para um breve tour pelo passado 
distante, quando tudo começou...

A palavra Avarehy (“abadeig”), que na língua indígena quer 
dizer “rio do abade”, por distorções da linguagem portuguesa e 
a fraca pronúncia dos índios, deu nome de= nitivo ao bairro do 
Avareí. Supõe-se que a Igreja de São Sebastião tenha sido de fato 
a primeira Igreja da cidade, sendo o tal abade nada menos do 
que o jesuíta José de Anchieta que, segundo consta, passou pela 
região buscando resgatar índios fugitivos de Piratininga. 



Ja
ca

re
í -

 C
rô

n
ic

as
 d

a 
ci

da
de

91

“Mas como assim?!” hão de perguntar-me. “E a Igreja Ma-
triz da Imaculada Conceição, ao redor da qual se desenvolveu 
Jacareí?!” E eu respondo que, segundo a tal suposição, a Capela 
de São Sebastião, construída em taipa, com altar lindamente en-
talhado em madeira, situava-se num lugar muito alagadiço. Por 
esta razão, seu núcleo foi transferido para uma segunda e pos-
terior Igreja, a da Matriz da Imaculada Conceição. Meu tio José 
Carlos Garcia de Mello, que foi um dos serventes de pedreiro na 
reforma, conta que quando desencaixaram o altar, encontraram 
por detrás dele uma data. Mas isto é outra história...

A primeira grande reforma da Igreja do Avareí foi feita en-
tre as décadas de 1960/70, por iniciativa do Engenheiro Agrô-
nomo Fernão Paes Leme Zamith. Teve como mestre de obras 
meu avô José Garcia Mello, seu compadre, zelador da Igreja até 
os últimos dias de sua vida e cuidou dela como se fosse uma joia 
de inestimável valor. 

Lembro-me dessa reforma como se fosse hoje... E posso 
“visualizar” meu avô, anos depois e já velhinho ainda zela-
dor da Igreja. Sentado em seu banquinho ao lado da porta, 
como se fosse um guardião a postos, com sua bengala-espada 
de guerreiro estrategicamente colocada a seu lado, todo impe-
cável como sempre fora – terno, gravata e chapéu de feltro –, 
saudando cordialmente a todos que chegavam, e “ralhando” 
com a criançada ou com os baderneiros...

Vir nas férias de julho e dezembro era uma adorável aven-
tura, tanto para mim quanto para minha irmã Solange. Após 
todo o semestre de internato no colégio Santa Inês em São 
Paulo. Era grande nossa alegria e expectativa, pois sempre nos 
aguardavam muitas aventuras.

As Festas Juninas do Avareí eram famosas e vinha gente 
de toda a região, aliás, esse bairro tinha para mim certa magia 
porque lá também nasceu a famosa “Fapija”, na Escola Agrícola 
(hoje Etec Cônego José Bento), que anos depois traria gente de 
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todo o Brasil para seus shows, rodeios etc.

Toda minha família se envolvia nas quermesses juninas: 
vovó Odila cuidava das barracas de bolinhos e quentão com ou-
tras senhoras do bairro, os = lhos mais velhos na barraca das ri-
fas, onde o “seu Carmo” cantava os números... Nos alto-falantes, 
durante o dia, os recadinhos e as oferendas de músicas – “Pedro 
dedica essa canção à sua amada Juliana...”– a singela inocência 
dos namoricos e as arrebatadoras paixões adolescentes que nas-
ciam assim, com essa inocência, muitas terminando em casa-
mentos que duram até hoje. 

O Correio Elegante, pelo qual os rapazes e moças trocavam 
bilhetinhos em formato de coração, era entregue por um emis-
sário que exercia a função com toda seriedade, fazendo muitos 
corações dispararem dentro do peito.

À noite, a grande quadrilha; a apresentação dos músicos, o 
ponto alto da festividade. “Germano barbeiro e seus cometas”, lá 
no futuro distante (quem diria?!) seria o bisavô de minhas = lhas, 
pois o destino me traria seu neto Ronald Hasmann, = lho do Ar-
mando Hasmann (irmão do tão conhecido Florêncio Hasmann, 
da “Casa Florêncio”), para ser meu esposo. Era o inusitado tra-
çando suas artimanhas.

Nas férias de dezembro, a grande aventura era montar o 
enorme presépio da Igreja. Um ritual familiar que durou muitos 
anos, e que varava a madrugada, executado com amor, união e 
consciência da sacralidade do ato. Esse presépio era lindo, ar-
mado logo na entrada da Igreja, todo articulado, com o rio de 
água corrente, os pescadores e trabalhadores de madeira com 
movimentos nos braços, o monjolo que se movia... Era uma 
miniatura da vida cotidiana do nosso povo, colocada ali como 
contemporânea de Nosso Senhor, no tempo de Seu nascimento. 

O primeiro parque infantil da Escola Agrícola foi comprado 
de minha mãe, Virgínia Garcia de Mello, pois meu pai – Sid-
ney M. Carvalho, que tinha fábrica de brinquedos para parques 
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na capital, havia nos presenteado com um parquinho comple-
to, mas como mudamos para uma casa menor não havia mais 
como mantê-lo. Tinha balanços, upa-upas (aqueles cavalinhos 
com mola para a criançada cavalgar sem sair do lugar), escorre-
gador, gangorra, carrossel... 

Naquele tempo a Escola Agrícola era anexa à igreja, ou seja, 
uma porta lateral dava acesso à escola. Aliás, falando daquela 
porta, me vem à mente uma história que todos do bairro conhe-
ciam: a da freira que, pontualmente à meia noite, saía pela porta 
lateral da igreja, atravessava a rua, entrava por uma das casas, 
exatamente na que morava uma grande amiga minha de infân-
cia, atravessava a casa, saia pela porta que dava para o quintal e 
desaparecia. 

Ela não abria nenhuma porta, apenas passava através de-
las. Tal “passeio” era sempre testemunhado por uma ou outra 
pessoa dada família. Lenda urbana? Tudo o que sei é que, assim 
como essa, muitas outras histórias de assombração local eram 
contadas pelos mais antigos...

Casinhas pequenas, geminadas, com pessoas queridas, al-
gumas delas descendentes dos antigos escravos, ou até mesmo 
escravos alforriados, como diziam ser o “seu João Crioulo”, pre-
to velho respeitado por seus dons espirituais e... sua magia! 

As histórias sobre essa pessoa mítica e peculiar são famosas. 
Tem uma na qual diziam que ele podia fazer a cabeça de uma 
pessoa separar-se do corpo e = car girando no ar ao lado dela!!! 
Muita gente tinha muito medo desses dons e poderes.

 João Crioulo era um especialista em cura com ervas, re-
zas fortes e benzimentos, coisas que lá na frente se tornariam 
objetos de minhas pesquisas. Mas em meu coração ele era tão 
somente aquele velhinho que chamava a gente pra ir ao “bar 
do Pinho” comprar alguma coisa pra ele, e o prêmio era um 
punhado de balas que nos fazia sair pulando de alegria... Ele 
amava as crianças. A imagem dele debruçado na varandinha 
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de sua casa, olhando o movimento da rua de terra, dos cavalos 
e das charretes, me é tão viva... 

Ainda nos dias de hoje muita gente busca alcançar mi-
lagres no túmulo de “João Crioulo”, no cemitério do Avareí 
(Cemitério Campo da Saudade), assim como no túmulo de 
Adélia, outra personagem instigante cuja vida está ligada à 
história de meus ancestrais, e que teve sua história tão de-
turpada que, ao sabê-la, prometi marrá-la em meu próximo 
livro do modo correto, fiel à verdade.

São muitas as lembranças e histórias sobre o Avareí, com 
pessoas tão queridas que já não se encontram nesse “mundão de 
meu Deus”, como Dona Lêta (Julieta) e o marido Seu Raphael 
Decária, sempre tão ativo e bem-humorado; seu João da chá-
cara, Seu Zé Pires, Dona “Maria Preta”, Dona Ditinha e tantos 
outros. Mas, prometo compartilhar tudo isso num livro que já 
comecei a escrever, com depoimentos de várias pessoas e muita 
pesquisa, pois esse bairro onde (eu creio!) nasceu Jacareí, é o 
nosso berço, e guarda em suas entranhas nossas raízes, nossos 
mistérios, nossos encantos...
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Tragédia em Jacareí  (I)
(Visão de um policial)

Ismael Xavier de Oliveira

Ao chegarmos à sua casa, Caveira abriu 
um enorme caixote com várias metralhadoras,

 revólveres, pistolas e granadas de todo tipo

Em 1981, eu morava na Rua Ramira Cabral, 155, no centro 
da cidade de Jacareí. No dia 14  de fevereiro, um sábado, assistia 
a um programa de TV quando bateram na porta. Era o Geraldo 
“Caveira” dizendo que estava acontecendo um motim na cadeia 
pública, e vários presos estavam debelados querendo fugir. Ha-
via, inclusive, um policial militar e um carcereiro como reféns.

Imediatamente eu disse ao Geraldo, meu amigo de longa 
data, que iria pegar meu revólver Taurus 38” e calçar os sapatos. 
Ele era um sujeito paciente –  embora tivesse tirado a vida de 
muitos “bandidos” em confrontos quando trabalhara na ‘Oban’ 
(Operação Bandeirantes, apelidada “esquadrão da morte”, sob o 
comando do temido delegado Sérgio Paranhos Fleury.

“Venha até minha casa para pegar um armamento mais po-
tente do que revolver 38” disse Geraldo. Ao chegarmos à sua 
casa, Caveira abriu um enorme caixote com várias metralha-
doras, revólveres, pistolas e granadas de todo tipo. Como eu era 
Policial Militar, apanhei uma metralhadora INA, com 2 carre-
gadores, e entramos no carro dele em direção à Delegacia da 
Avenida Siqueira Campos. Chegando lá, a avenida já estava in-
terditada e um preso estava na porta com o Soldado Macedo. 
Em seguida foi colocado à disposição dos rebelados um carro 
no qual entraram alguns presos e dois reféns: um carcereiro e 
um escrivão, o Cido.

Minutos depois, conversando comigo, o então Tenente 
Galegari, comandante do Pelotão de Choque de São Paulo, 



Ja
ca

re
í -

 C
rô

n
ic

as
 d

a 
ci

da
de

96

disse que estava tudo sob controle, mas um juiz, de nome 
Pistorezi ordenara que deixassem os presos fugirem, pois 
poderiam matar os reféns se assim não fosse feito. Galegari, 
contrariado, obedeceu.

Em seguida foi colocado outro veículo à disposição dos de-
mais presos para fuga. Neste instante, o escrivão Cido, solto pe-
los bandidos, vinha pela Avenida em direção à cadeia. Fui até 
ele e segurei-o, impedindo que entrasse na delegacia para tomar 
providências, como desejava. 

Os presos começaram a entrar no segundo veículo, junto 
com o advogado Franz de Castro Holzwarth, que também in-
termediava a situação; quando os fugitivos tentaram colocar 
também o soldado Macedo no veículo, o Capitão Antônio de 
Oliveira, do outro lado da rua, levantou-se e gritou com os pre-
sos. Disse que “o combinado era não levar o policial militar e 
apenas o advogado Franz”! 

Combinado ou não, a reação de um dos amotinados deu 
origem à tragédia: numa fração de segundos, um tiro atingiu 
a cabeça do Capitão derrubando-o. Seguiu-se, daí, um tiroteio 
violento no qual morreram além do Capitão Oliveira e do advo-
gado Franz, mais cinco presos. Nesta altura, me mantive pro-
tegido do tiroteio, ao lado de um fusca amarelo que estava um 
pouco antes do quartel dos Bombeiros, pois não sabia de onde 
vinham os projéteis. 

Ao = nal, o Capitão foi levado ao Hospital Alvorada, mas 
não conseguiu se salvar. Também lamentável, na ocorrência, é 
que o Capitão Oliveira seria, naquela data, padrinho de casa-
mento de seu irmão, Arthur, em Jacareí.

Cinco outros presos conseguiram fugir, Quatro morre-
ram dias depois em confronto com a polícia. O outro, ja-
mais foi encontrado.
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Tragédia em Jacareí  (II)
(Visão de um familiar)

Margarida Reis

Nesta caminhada de fé e de esperança 
no Cristo Ressuscitado eu me pergunto: 
“Há mártires? Há heróis? Há rebeldes? 

E chego à conclusão de que não. 
Não há mártires, não há rebeldes, não há heróis.

Noite de 14 de fevereiro de 1981. 

Dois corpos são velados na Câmara Municipal de Jacareí. Um, 
do jovem advogado, solteiro, Franz de Castro Holzwarth; outro 
do, também ‘jovem’, 41 anos, casado, pai de quatro = lhos, duas 
meninas e dois meninos: Antônio de Oliveira, o Capitão Oliveira. 
Comandante da Polícia Militar em São José dos Campos, forma-
do pela Academia de Polícia do Barro Branco, em São Paulo. 

Naquele sábado ensolarado, Capitão Oliveira chegou mais 
cedo à sua casa, em Jacareí, a = m de participar da cerimônia de 
casamento de seu irmão mais moço, Arthur. Ele seria o padri-
nho. Porém, teve de deixar o almoço na mesa para atender ao 
chamado da Delegacia de Polícia de Jacareí. Acontecia ali uma 
rebelião de presos e o comandante da PM de Jacareí não se en-
contrava na cidade.

Durante a ação policial, na tentativa de inibir a revolta no 
entorno da Delegacia e = el ao juramento que prestara como sol-
dado, Oliveira assumiu o comando. Logo depois, em meio às ne-
gociações, recebe um tiro e tomba morto. Foi considerado herói, 
por ter morrido em serviço, e recebeu todas as honras militares. 

Voltemos à Câmara Municipal naquela noite. Pai, mãe, avó, 
esposa, = lhos, parentes e amigos choravam aquelas perdas. Cho-
cou a todos, a morte do “Cola”, apelido de infância. Do outro 
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lado, a mãe, familiares e amigos do advogado Franz de Castro 
também choravam pelo mesmo motivo. Na delegacia, cinco ca-
dáveres de presidiários aguardavam a presença de parentes para 
o devido reconhecimento.

Muitos anos depois aconteceu a Campanha da Fraternidade 
de 2009, cujo tema foi “A paz é fruto da Justiça” (Is, 32, 17), que 
me remeteu à tragédia de 1981. Na época = zemos, em Jacareí, 
uma caminhada de abertura relembrando o fato. Ainda hoje, 
não me canso de perguntar: “Há mártires? Há heróis? Há rebel-
des? E respondo a mim mesma, que não. 

Não há mártires, não há rebeldes, não há heróis, porque en-
tendo que todos foram, naquele ano, e somos nos tempos atuais, 
vítimas de uma estrutura carcerária injusta e falida que a Cam-
panha da Fraternidade/ 2009 denunciou ao escolher o tema. 

O sangue de todos os mortos, que lavou o chão da rua e da 
cadeia pública de Jacareí, deve levar-nos à consciência de que so-
mos = lhos de um Deus contrário à injustiça, à violência, aos pre-
conceitos e à discriminação. É preciso que aprendamos a lutar por 
uma política carcerária que evite tragédias violentas como aquela. 

Tia do Capitão Oliveira, dou testemunho do sofrimento in-
descritível vivido pelos familiares. Naquele dia fatídico eu morava 
em São Paulo e tinha vindo, com meu marido Darcy, para tam-
bém participar do casamento de meu sobrinho do qual, infeliz-
mente, o Capitão Oliveira não participou por obra do destino.

Que Deus seja louvado por todas as criaturas em todos os 
momentos, até nos mais dolorosos de suas vidas. Assim Seja.

Notas:

1 Capitão Antônio de Oliveira tem rua com seu nome no Jardim San-
ta Maria, em Jacareí (SP).

2 Franz de Castro Holzwarth é nome de rua em Jacareí, da cadeia 
pública de Volta Redonda (RJ) e corre na Cúria Romana o processo para 
sua beati# cação e posterior santi# cação.
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O parque da minha cidade
Geraldo José da Silva

Era um terreno baldio bem no coração da cidade. 
Ninguém entendia por que área tão nobre 
# cou sem aproveitamento por tanto tempo

Hoje a história justi= ca essa espera. Esse espaço tinha servi-
do como pátio de manobras para a Estrada de Ferro Central do 
Brasil, que ali fazia a composição de vagões. No meio de tantos 
trilhos de aço e bitolas semicirculares com mecanismo de mu-
danças de direção, os vagões eram condicionados para formar o 
“trem” que circulava entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Um pouco ao lado do pátio = cava o armazém alfandegário que 
recebia implementos importados para uso na agricultura da região, 
máquinas e equipamentos para as indústrias que começavam a se 
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instalar em Jacareí, ao mesmo tempo em que servia ao transporte 
da nossa produção agrícola, principalmente café e arroz.

A Estrada de Ferro foi a principal empregadora de mão de 
obra de Jacareí na sua época. Seus funcionários se orgulhavam 
de ser “funcionários públicos federais”. Eram considerados mão 
de obra quali= cada para diferentes postos de serviço. Alguns até 
se tornaram ilustres pessoas públicas da cidade, como José Cris-
tóvão Arouca que foi vereador e prefeito municipal de Jacareí, 
Aldo Lopes da Costa, vereador e presidente da Câmara Muni-
cipal e João Rosa da Silva, presidente do Esporte Clube Elvira.

Todavia, depois de relevante contribuição para o progresso 
da cidade a Estrada de Ferro foi extinta, substituída pelos trans-
portes rodoviários com a inauguração da Via Dutra. Da EFCB 
restaram somente alguns prédios e pequeno trecho da malha 
ferroviária, conjunto que ganhou o nome de Pátio dos Trilhos, 
hoje símbolo de Jacareí.

E o pátio de manobras não foi vencido. Apenas deu lugar 
ao uso nobre da população de Jacareí. Nasceu ali o Parque da 
Cidade com muita elegância e conforto.

Quem não conhece por inteiro a história e a virada ocu-
pacional dessa área vai saber agora, que os pesados trilhos de 
aço do pátio de manobras foram substituídos por um verdejante 
gramado com arbustos leves; no lugar das locomotivas e vagões 
que se movimentavam como “dança das cadeiras”, plantou-se 
árvores ornamentais; o barulho estridente das operações de 
manobras e os apitos dos trens foram suavizados com revoa-
das e gorjeio dos pássaros que encantam o Parque; em vez dos 
trabalhos árduos dos operários, hoje, jovens crianças e adultos 
praticam esportes de quadras e fazem ginásticas coletivas e in-
dividuais; as bitolas da ferrovia foram substituídas por trilhas 
pavimentadas que emolduram a área do Parque e são utilizadas 
para caminhadas.
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E ainda tem os quiosques, as pérgulas de madeira e um 
minijardim japonês que, juntos, compõem o visual do parque 
e dão a sensação de descanso aos visitantes. Na parte alta do 
parque, num misto de nostalgia e de paz, vale uma parada para 
contemplar árvores frondosas e frutíferas que foram plantadas 
pelos antigos mestres da ferrovia que ali residiram. A antiga 
casa do diretor hoje é a sede de administração do Parque. Vale 
até um momento de reK exão e lembrança da vila e das famílias 
que nasceram e viveram naquele espaço, deixando-o apenas por 
uma causa também nobre.

O Parque da Cidade, além de se tornar um recanto de lazer 
ao público, veio melhorar o acesso no centro da cidade, com 
mais opções antes obstruídas pelo velho complexo ferroviário.

Portanto, embora a cidade tivesse perdido o “charme” das 
velhas “Maria-fumaça”, apelido carinhoso que se dava às lo-
comotivas a vapor, ganhou um importante recanto de lazer, o 
“Parque da Cidade”.
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A Sorveteria Leal!
Vadô Cabrera

A famosa Sorveteria Leal, um marco 

histórico no comércio que chega, em 2020, 

aos 90 anos de fundação ininterruptos.

Antigamente, Jacareí era servida por trens cujos trilhos cor-
tavam o município ao meio na principal praça da cidade, a Con-
de de Frontin.  Eles faziam o trajeto São Paulo/Rio de Janeiro, e 
a parada dos trens de passageiros na ‘Estação Jacareí’ era muito 
comemorada e concorrida, além de ser atração imperdível para 
os moradores. 

Quando estava próximo da hora do trem chegar, os vende-
dores movimentavam-se para adentrar nos vagões e oferecer suas 
mercadorias. Desde jornais e revistas – do pioneiro Otávio Scia-
marella –, aos famosos Biscoutos Jacarehy, na sua inconfundível 
lata quadrada azul ou em pequenos pacotes individuais, entre ou-
tros produtos. Era uma festa! Além de proporcionar momentos 
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inesquecíveis, o comércio local vivia uma grande euforia. 

Hoje, o trem não existe mais. Há anos desativaram a linha e, 
tempos depois, até seus trilhos foram retirados, restando a velha 
estação restaurada servindo de ‘cartão postal’.

Mas, ainda bem que nem só de trem vivia nossa pacata ci-
dade interiorana. Nesta mesma e importante praça existia – e 
existe até os dias atuais – uma tradicional atração.  A famosa 
Sorveteria Leal, um marco histórico no comércio que chega, em 
2020, aos 90 anos de fundação ininterruptos; sempre no mesmo 
local, encravada entre a Igreja do Bom Sucesso e o antigo Cine 
Rio Branco, que foi desativado para ceder o espaço para a Igreja 
Universal. Atualmente, a Sorveteria Leal pertence aos herdeiros 
da família Nascimento, fundadora, à frente do negócio. Ou seja: 
“de pai para = lho desde 1930”. 

Quando o trem partia, as pessoas se dirigiam à famosa Sor-
veteria para saborear suas delícias, ou para um simples e aromá-
tico cafezinho preparado com muito carinho.

A Sorveteria Leal goza de um grande prestígio. Tem cliente-
la = el, inclusive de cidades vizinhas. Tudo o que vende é produ-
ção própria e receitas da família. Desde o sorvete de massa, seu 
carro-chefe, até o delicioso bolo caseiro, passando pela coalha-
da natural, de simples receita, porém nunca revelada. Também 
famosos a salada de frutas, o pão francês com queijo fresco, o 
chocolate quente, nos dias frios,os pastéis... E o inigualável cafe-
zinho disponível o dia todo. São sabores inesquecíveis. 

Durante a parada do trem algumas pessoas se dirigiam à fa-
mosa sorveteria para saborear suas delícias, ou um simples e aro-
mático cafezinho preparado com muito carinho. Este tradicional 
ponto é marco no comércio local; resistiu ao tempo e a numerosas 
crises, foi ponto de encontro de importantes personalidades e po-
líticos de todos os matizes. Bastava chegar um ilustre visitante à 
nossa cidade, que não poderia partir sem conhecer a Casa e sabo-
rear seu famoso cafezinho de coador de pano. Bons tempos.
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Pedalando na chuva
Enéas Alves dos Santos

Hoje dou risada ao me lembrar
em cima da bicicleta vestindo terno e gravata e com a
perna das calças presas com presilhas  para impedir

que as barras enroscassem nas correntes

Lá pelas décadas de 1950 a 1960, na Rua João Américo 
da Silva (ou Tiradentes), existia o Bar do Maneco, muito fre-
quentado por notívagos e boêmios que ficavam madrugada 
a dentro tomando cerveja e outras bebidas, bem como sabo-
reando deliciosos quitutes. Era um espaço importante para 
quem gostava ‘da noite’. 

Diga-se de passagem, os petiscos do Maneco eram delicio-
sos e de grande variedade. Era um local simples e sem nenhum 
luxo ou formalidade. Aliás, a simplicidade era o cartão de visita 
do local. Fui lá várias vezes a partir de 1956 com meus amigos 
de futebol ou de passeio. 

Nessa época havia, no início da Rua do Carmo (hoje Rua 
Pompílio Mercadante), quase em frente à Praça Conde de Fron-
tin, a Padaria Santa Terezinha, que além de fazer deliciosos pães 
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atendia como bar e lanchonete. Ela estava sempre cheia. Pudera, 
de frente para a praça, ao lado do Cine Rio Branco e do jardim 
dos footings da mocidade romântica. Neste tempo só os mais 
ricos – que eram poucos – possuíam carros e não existiam mo-
téis. A diversão da juventude restringia-se aos cinemas, clubes e 
paqueras nas praças, além dos bares e bilhares. 

A Padaria Santa Terezinha tinha um espaço para estacio-
namento e guarda das bicicletas. Pagávamos uma pequena taxa 
e podíamos = car tranquilos. Para quem morava em locais mais 
afastados do centro, como eu na Vila Formosa recém-criada 
pelo fazendeiro Zeca Moreira, era costume deixar lá o veículo. 

Era um tempo em que para irmos ao cinema ou ao foo-

ting colocávamos terno e gravata para = car o mais alinhado 
possível. As moças colocavam os melhores vestidos, broches, 
brincos e colares para des= lar seus encantos para nós que as 
paquerávamos no passeio. 

Terno e gravata

Hoje dou risada ao me lembrar em cima da bicicleta vestin-
do terno e gravata e com a perna das calças presas com presilhas 
para impedir que as barras enroscassem na corrente. 

Quando chovia era mais engraçado. Pedalávamos com 
uma das mãos controlando a bicicleta e com a outra segurá-
vamos o guarda-chuva aberto. Se ventasse, o único jeito seria 
ir a pé, empurrando o veículo. Acrescente-se ainda o fato que 
eu vinha pela Rua Barão, onde seu maior trecho era de terra 
batida, sem nenhum calçamento e cheia de barro. Só ao cruzar 
a General Carneiro, já próximo ao centro, perto da Fábrica de 
Tapetes Santa Helena, começava o calçamento de paralelepí-
pedos. Mas nada disso nos impedia de estarmos à noite, nos 
= nais de semanas e feriados, todos bem arrumadinhos para 
podermos atrair as donzelas. 
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Havia na padaria uma passagem ao fundo que fazia a co-
municação com o Bar do Maneco. Assim, ao guardarmos nos-
sas bicicletas, poderíamos ir sossegados à praça ou ao bar. Lá 
encerrávamos as noites nos = ns de semana. Isso, quando não 
íamos para os bailes do Elvira, Trianon ou Ponte Preta, os três 
principais clubes sociais da cidade.

O Maneco, apaixonado por galos de briga, realizava com-
petições e organizava apostas. Eu fui ver uma certa vez; saí 
logo e nunca mais voltei. Fiquei com pena dos galos que bri-
gavam e se feriam muito. Alguns morriam. Os apostadores e 
donos das aves gritavam e iam ao delírio com o espetáculo, 
para mim deprimente. 
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Ao passar pela via Dutra no ‘retão’ de Jacareí, 
em plena madrugada, avisto a minha frente 

um grupo de pessoas numa movimentação incomum

Jacareí (SP), maio de 2018, quase 3h da manhã de uma terça-
-feira. Nono dia da paralisação dos caminhoneiros que haviam 
deK agrado uma greve nacional por melhores preços na tabela do 
frete e redução no valor do diesel.

Após uma verdadeira maratona de peregrinação por pos-
tos de combustível, voltava eu para casa com o tanque do carro 
cheio e dois galões de reserva. Motorista de aplicativo, eu preci-
sava abastecer para continuar trabalhando e, assim, garantir o 
sustento e pagar as contas.

Ao passar pela via Dutra, no ‘retão’ de Jacareí, avisto a mi-

Cuidado! Pelada na Dutra!
Renato Isique 



Ja
ca

re
í -

 C
rô

n
ic

as
 d

a 
ci

da
de

110

nha frente, em meio à densa neblina, um grupo de pesso-
as numa movimentação incomum; uma “muvuca” bem no 
centro da pista. Assustado, pensei: “será um piquete dos 
grevistas? Mas, a esta hora?!” 

Quando me aproximei um pouco mais o grupo saiu para o 
acostamento liberando a passagem. Eu, por precaução, acionei o 
pisca-alerta, reduzi a marcha e passei devagar. Não queria atro-
pelar ninguém nem ser confundido com um fura-greve, ter o 
carro apedrejado, vai saber?!

Enquanto passava pelos caminhoneiros ainda pude ver um 
deles sinalizando, ansioso, para que eu seguisse logo; tal qual 
um guarda de trânsito. Em seguida eu vi, já pelo retrovisor (e 
juro que estava sóbrio!) outro deles chutar uma bola para a es-
trada e os grevistas retomarem sua ‘atividade esportiva’. Sim, 
era uma “pelada”; os caras estavam jogando futebol no asfalto 
da Via Dutra, a rodovia mais movimentada do país e que liga os 
seus dois maiores centros urbanos.

Até deu vontade de juntar-me a eles naquele bate-bola, mas 
estava cansado e desaquecido; fazia tempo que não me alongava, 
de forma que minha atuação acabaria por ser um = asco. Desisti. 
Apenas sorri e segui meu rumo.

O Brasil, de= nitivamente, não é para amadores.
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Três vezes em Jacareí
Paul Constantinides

Primeira vez (1974-1979) 
Enquanto eu comia um pedaço de bolo, 
os adultos blasfemavam diante da TV 

ante o gol da Holanda

“Quem bebe desta água, sempre volta aqui!” - Faz um 
bom tempo que ouvi esta frase e, sempre que lembro dela, con-
cordo que sim. Pois é esta a terceira vez que aqui vivo. Antes, 
por duas vezes, deixei Jacareí e por duas vezes voltei.

A primeira foi difícil. Tinha 14 anos, estávamos no início 
de 1974 e eu tinha vivido cinco anos em Lorena. Meus pais 
possuíam uma pequena rede de lojas de roupas feitas (como se 
dizia na época) em três cidades per= ladas pela Via Dutra no 
Vale do Paraíba sentido São Paulo: Lorena, Taubaté e Jacareí. 
Decidiram fechar as duas primeiras e se dedicar apenas à de 
Jacareí para onde mudamos.
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A notícia repercutiu terrivelmente na minha vida. Estava no 
início da adolescência, e a ideia de abandonar amizades, patotas, 
garotas a= ns e relações construídas em Lorena soava absurda. 
Por sorte meu irmão, um ano mais velho, sofreu o mesmo im-
pacto e foi assim que nossos pais concordaram em fazer a tran-
sição lenta da família. Inicialmente iriam pra Jacareí e = cávamos 
nós em Lorena; eles voltavam em = ns de semana alternados en-
tre uma e outra cidade. Assim passamos o primeiro semestre.

Mudei em definitivo no dia 2 de julho de 1974. Lembro 
bem; aniversario em 3 de julho. A família preparou uma festa 
para aquele domingo. Reuniram-se parentes em nossa nova 
moradia para celebrar meus 15 anos. O que ninguém espe-
rava é que, naquela tarde, o Brasil perderia para a Holanda 
a semifinal da Copa do Mundo na Alemanha. Enquanto eu 
comia um pedaço de bolo, os adultos blasfemavam diante da 
TV ante o gol da Holanda.

A despeito desse aspecto familiar, Jacareí daquele dia em 
diante, tornou-se um desa= o, uma descoberta que vivi apren-
dendo e errando por suas ruas. Lorena tinha ruas planas, amplas 
e um centro contido em quatro, cinco quadras; Jacareí, naquela 
época se mostrava imponente e misteriosa com ruas estreitas e 
longínquas. Foi batendo perna que descobri a cidade que depois 
de então tornou-se a que mais vivi.

Lembro-me de uma aura perfumada na Praça da Matriz, 
um local que se dizia ser bom para namorar no = m da tarde. A 
Padaria Paris vendia um ‘pão de forma’ integral que = cava pron-
to perto das 17 horas. Saía de uma forma quente e uma máquina 
no balcão a fatiava instantaneamente. Ao descer a Carlos Por-
to você deparava com a Loja Bidu numa esquina, passava pela 
Cerealista Jacareí, a primeira loja de supermercado da cidade, 
e culminava no sombrio edifício do Mercado Municipal, onde 
podia comprar pastéis de palmito ou de carne numa banca diri-
gida por um jovem casal de japoneses; a mãe, por quantas vezes 
a vi preparando massa, fritando os pastéis e ao mesmo tempo 
segurando as crias.
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Lembro-me da Doceria Cândia, da Loja King, que vendia 
miudezas entre linhas e agulhas, o Foto Osvaldo, que até hoje 
resiste no mesmo endereço. Havia o recém inaugurado Su-
permercado Abelha, com uma seção de produtos importados 
do Japão. Seguindo pela Lúcio Malta, em direção a Senador 
Joaquim Miguel, ouviam-se gritos dos encarcerados acenan-
do aos transeuntes das janelas engradeadas da cadeia que fi-
cava no edifício da Polícia.

Seguindo em direção ao Largo do Rosário pela rua dos Cor-
reios, que então tinha mais residências que comércio, lembro da 
casa da família Naves, os dois meninos que viraram arquitetos. 
Os Correios já estavam lá. O antigo prédio tinha no seu interior 
um balcão para os frequentadores e sobre ele havia um pote com 
goma líquida e pincel para colar selos e lacrar envelopes.

Algum tempo depois, na esquina com o Largo do Rosário, 
as Lojas Riachuelo recebiam visitas de curiosos para ver e andar 
na primeira escada rolante da cidade. O Edifício Juca Azevedo 
abrigava uma das maiores estrelas locais, o Ubiratan, titular do 
quase invencível time de basquete do Trianon, onde podíamos 
ver as melhores equipes jogarem por aqui.

O Cine Rosário exibia os = lmes da temporada. Lá assisti 
‘O Exorcista’. Lembro dos gritos da plateia. Havia sempre uma 
concentração intensa com o público que saia do cinema e o que 
aguardava a próxima sessão conversando, fumando, comendo 
pipoca ocupando todos os espaços. 

Na esquina do Largo com a Alfredo Schurig, o sempre 
lotado bar do Xodó exalava cheiro de fritura misturado ao 
som das conversas de seus frequentadores, que sentados 
em mesas dispostas na calçada dobravam a esquina e inva-
diam o espaço dos pedestres.

Cursei o Ensino Médio (na época chamado Colegial) em São 
José dos Campos. Foi quando conheci a rixa entre as duas cida-
des. Era só nossa Kombi de Jacareí estacionar diante da escola 
para os alunos, na calçada, começarem a gritar repetidamente:
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 – Os índios de Jacareí chegaram! Os índios de Jacareí che-
garam!

Lembro-me da Lavalpa (Lanifício Vale do Paraíba), das ir-
mãs loiras e esguias que moravam lá e estudavam também em 
São José dos Campos e tinham um leve sotaque francês. Da ado-
lescência, da ‘prainha do Malek’, do rio sem poluição, do trem 
passando na praça. 

Foi algo especial e deslocado no tempo, pois a Jacareí que 
vi e vivi nos anos 70 não a reencontrei em minha volta de São 
Paulo, em 1986. 

Segunda vez (1986-1999)
O Brito, com ‘o melhor parmegiana do mundo’;

o Senzala com um tutu de feijão fabuloso;
o Ladeira da Quitanda. O Bar do Bexiga, o Arandela,

o Choppão, onde vi um show do Belchior

Em 1986, voltei a morar em Jacareí após sete anos em São Pau-
lo. Chegava adulto, arquiteto recém formado, com uma câmera fo-
tográ= ca na bagagem e muitos escritos. Foi um convite de emprego 
o motivo do retorno. Iria trabalhar numa construtora envolvida em 
dois grandes empreendimentos: um conjunto habitacional chama-
do Apinagés, na Avenida Getúlio Vargas, e o Loteamento Maria 
Amélia, expansão do bairro Parque Santo António.

No = nal dos anos 80 a cidade crescia. Bairros como Jardim 
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Paraíso, Cidade Salvador, Esperança eram separados da região 
central. O Jardim Santa Maria expandia-se sobre a várzea.

Ainda assim, a cidade guardava algo típico de cidades in-
terioranas, como as seleções de música sertaneja invadindo as 
casas e locais de trabalho transmitidas em rádio FM. A urbe 
preservava seus “loucos” como o Sebastião, que diariamente 
atravessava o Paraíba equilibrando-se no corrimão da ponte, 
o Tinguera, sempre zangado, tocando viola nas imediações da 
Conde Frontin.

Mas, transformações estavam ocorrendo. A construção de 
um Shopping na Barão com edifício de escritórios; os trilhos da 
Central do Brasil removidos da região urbana possibilitando a 
duplicação da Orlando Hardt. Houve a ocupação da antiga es-
tação de trens que, reformada, abrigou a Fundação Cultural, e 
o local passou a chama-se Pátio dos Trilhos. A cidade ganhava 
com ele novo espaço cultural e ‘cartão postal’ de grande sentido 
na preservação histórica.

Outro fato marcante foi a instalação de cervejarias em Jaca-
reí, graças ao precioso lençol freático. A vida gastronômica da 
cidade tinha opções diversas; o Gordo, com seu chope popular 
e pizza diferenciada. Nesse período, outros restaurantes surgi-
ram, como o Farol do Rio, na beira do Paraíba, e o Portuga, 
numa travessa da Barão. O Farol fechou, e o Portuga = cou. 

Outros restaurantes também = caram na saudade. O Brito, 
que servia ‘o melhor parmegiana do mundo’; do outro lado da 
ponte, na entrada do Jardim Didinha, o Senzala com um tutu 
de feijão fabuloso servido direto de um fogão a lenha que = cava 
no centro do estabelecimento; o Bar Ladeira da Quitanda, que 
tinha cerveja ‘estupidamente gelada’ e música ao vivo. O Bar do 
Bexiga, na Tiradentes, oferecia a melhor isca de = lé ao molho 
pardo que já comi. O Arandela, no = m da Av. Avareí, trazia 
atrações de São Paulo, às vezes internacionais, capitaneado pelo 
boliviano Fernando Medrano. No Choppão, na Rua XV, vi um 
show do Belchior.

Nessa época, no Parque dos Eucaliptos teve a apresentação 
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do genial Hermeto Paschoal. Foi por este tempo que a Fapija¹ 
viveu seu momento áureo com shows expressivos como o ‘Ti-
tãs Acústico’. Lembro-me de ter levado minha = lha sobre os 
ombros pra ver a Daniela Mercury quando ela explodia com o 
“Canto da Cidade”.

O transtorno urbano vivido anualmente com a Fapija, como 
o fechamento de ruas centrais, era recompensado pela alegria 
dos shows importantes numa área espaçosa e central; também 
pelo K uxo de turistas e pela atividade do comércio informal no 
entorno da escola agrícola. Um ambulante contou que no perí-
odo de 1980 a 1990 conseguiu dinheiro su= ciente para comprar 
um terreno e construir a casa onde mora hoje, graças à venda de 
cachorro-quente na saída da feira.

Desta época, a lembrança do Seu Moura, do Viveiro Mu-
nicipal, no Campo Grande, me remete à identi= cação de várias 
questões ambientais que começaram a surgir na cidade: a re-
gularização dos portos de areia no Meia Lua foi uma delas.  O 
marcante é a = gura do Seu Moura a sonhar com um Horto Flo-
restal que ele desenvolvia no Viveiro e ligado à ideia da defesa e 
preservação daquela área. O espaço, que ainda hoje pulsa e leva 
seu nome, muito deve a ele.

Foi nesse período que muitas locadoras de vídeo e pizzarias 
surgiram em garagens de casas. E foi também nesse período, no 
apagar das luzes da década de 1990 que me mudei com esposa 
e = lhos para os Estados Unidos. Pela segunda vez, deixava Ja-
careí. Mas, diferentemente da primeira, naquele momento, se 
estabelecia em mim, em de= nitivo, sabores, teores, cores, valo-
res, labores, dissabores, bastidores, dores, primores e as K ores 
da cidade.

(¹)Fapija  Feira Agropecuária e Industrial de Jacareí
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Terceira vez (2011)
Mas, cadê o calçadão que # cava aqui?!

Para quem conhece Jacareí e a sobrevoa é encantador ver 
as curvas que o Rio Paraíba faz, e identificar pontes, edifí-
cios, praças, escolas, e outras localidades; ver a planície onde 
a maior parte da cidade se instala: a Mantiqueira pra lá, os 
morros e a Serra do Mar pra cá. 

A geomorfologia nos faz entender como o Vale se apresenta: 
duas montanhas e um rio entre elas. A ocupação antrópica que 
de= ne os meios encontrados para ocupar, construir e habitar o 
espaço; por = m, as ações sociais e suas consequências, incluindo 
sua história. Estas ações sociais você só conhece vivendo na ci-
dade, não podemos vê-las de um avião.

Voltei no = nzinho de 2010 e, saudoso, comi um pão de quei-
jo no aeroporto. Depois encontrei a carona que ia me levar para 
a terrinha, Jacareí, onde da água bebi muito, muito mais que 
uma vez. Meu pai estava doente, vim vê-lo, indeciso ainda se 
= caria por aqui ou não. Aos poucos, com os fatos da vida e cir-
cunstâncias fui = cando de volta, me sentindo meio de fora, meio 
de dentro dela. Voltei numa sexta à noite e a primeira coisa que 
= z na manhã de sábado foi ir a uma feira para sentir seu frescor, 
coisa que reencontrei acrescida do cheiro de fritura dos pasteis.

A cidade ‘era e não era’ a mesma. Reencontrados rostos conhe-
cidos e envelhecidos e gente nova desconhecida. Novas edi= cações, 
a loja daquela esquina, não estava mais na Lúcio Malta, poucas 
resistiram no mesmo lugar, muito se transformou. O Mercadão, 
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como uma embarcação antiga, ainda se mantém, sempre receben-
do algumas reformas. Às vezes passo por lá e me pergunto: 

 Cadê o calçadão que = cava aqui?
Faço a mesma pergunta quando passo pela Lucinda Pires. 
Resistiram no centro, desde o tempo que aqui comecei a 

viver, a Sorveteria Leal, a Padaria Paris, a Riachuelo e, até pou-
cos meses atrás, a Padaria Auxiliadora. Percebi o boom das fa-
culdades, que colaborou em = xar jovens que antes saiam para 
estudar, e isto resultou na intensi= cação de serviços e eventos 
direcionados a esse público. Como consequência, bairros como 
o Santa Maria,  hoje têm bares com música ao vivo, restaurantes, 
pizzarias, pastelarias e casas de lanches.

 Penso que encontrei um jacareiense mais feliz com sua 
cidade, ainda que haja quem viva à sombra de cidades vizinhas. 
Hoje temos uma Jacareí não apenas industrializada, mas pres-
tadora de serviços e que sonha com novas pontes, um sistema 
viário mais amplo e mantém viva a sua perspectiva histórica. 
Pode-se notar isto quando se avista a antiga caixa d’água no 
Pátio dos Trilhos e depois, mais adiante, se vê a contemporânea 
edi= cação do ‘Educa+mais’ Jacareí, no Parque dos Sinos. 

 Vivemos a transição do ‘sanduíche de pernil de porco na 
chapa’ para o ‘café gourmet’. A valorização do bolinho caipira e 
a inserção da cerveja artesanal coexistindo num espaço em que 
um não anula o outro. O maior dom da cidade são as pessoas. 

Vejo em Jacareí ações positivas que passam por ações comu-
nitárias, de grupos artísticos, de gente que faz cinema, de pesso-
as = lantropas, de pessoas ativistas todas cheias de vida e razão. 
Percebo uma vertente de várias origens e matizes. Elas estão ali 
traduzidas em eventos, feiras, jantares, lançamentos de = lmes, 
livros, peças de teatro, shows, festivais musicais e coisas a= ns.

 Da cidade mocinha revelando dotes, que conheci nos 
anos 1970, da cidade transloucada e transformadora que vivi 
nos anos 1990, voltei em 2011 encontrando uma Jacareí senhora, 
mais tranquila com o que é, mais ciente de si, com seus acertos 
e seus defeitos.
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A rodovia que me leva 
para Jacareí 
Alda Nilma de Miranda

Entre tantas idas e vindas, a estrada sempre me traz
despedidas, mas também proporciona reencontros. 
Aprendi a chegar e a ir embora. Acho que me tornei 

um pouco “Olá” e um pouco “Adeus”

Como é bonita a estrada que me leva para casa!

Vejo além do asfalto uns morros bem verdes, nada de mon-
tanhas altas, mas uns pequeninos e amigáveis montes. E as 
águas da represa envolvem as pontes, e por vezes, dou a sorte de 
ver o azul da água se misturar em alguns pontos com o azul do 
céu; a gente confunde o que é começo com o que é = m.

Há umas curvas teimosas, mas nada amedrontadoras, e ora 
aqui ora ali umas retas demoradas. Uns barrancos preguiçosos, 
com ares de bons vizinhos, se debruçam pelo caminho.
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As placas sinalizam as cidadezinhas que se empoleiram pelo 

percurso, e uma igrejinha branca vigia sossegada a metade da 

estrada. E é bonito ver a água do lago beijar a beirada das riban-

ceiras. Existe, a certa altura, a bifurcação que leva em direção a 

Minas, como que discreto convite, breve aceno das montanhas 

mineiras; vontade de comer pão de queijo...

Bom mesmo é viajar na hora do pôr do sol, quando o trajeto 

= ca mais belo: há um pouco de amarelo, um pouco de alaran-

jado, e o horizonte vira uma tela borrada como um desenho da 

criança que fui um dia. É uma lindeza de se olhar.

Como é bonita a rodovia que me leva para casa! São 126 

quilômetros de pensamentos, de memórias, de histórias mi-

nhas. A distância é feita para ser atravessada e o silêncio da 

estrada é que instiga a travessia.

Cruzar a longa Dom Pedro é como voltar à infância, ir de 

reencontro ao riso do pai, ao beijo da mãe, do irmão e da irmã; é 

antecipar o cheiro do café da manhã, com direito a bolo caseiro. 

É relembrar a Matriz que abraça a praça, a escola do bairro, os 

bolinhos de festa junina que só se acha por aquelas bandas...

No = m da rodovia começa a minha cidade com um rio a di-

vidi-la pelo meio. Ou, vai ver, é a minha saudade que a corta ao 

meio: pra cá, as minhas lembranças... pra lá, os sonhos por vir.

 Entre tantas idas e vindas, a estrada sempre me traz despedi-

das, mas também proporciona reencontros. Aprendi a chegar e a ir 

embora. Acho que me tornei um pouco “Olá” e um pouco “Adeus”.

Ah, como é bonita essa estrada que me leva para casa! Não 

tivesse a beleza que tem, eu ainda a acharia linda; um traço de 

asfalto riscado em meio ao verde por cima das águas. Um risco 

que me leva ao outro lado; o lado melhor que há em mim. 

   Quanta saudade, quanta expectativa essa pista encerra! Ao 

= m da estrada me esperam o calor da minha gente, o marrom 

da minha terra... o meu eu permanente.
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