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Curiosidade sobre Guarulhos
Profissionais liberais nascidos em Guarulhos
Quem foram os primeiros profissionais liberais de Guarulhos? Nunca
vi esta resposta. Conversando com pessoas bem informadas como o sr. João
França Filho fiquei sabendo que:
Os primeiros médicos de Guarulhos foram André Paperini e Renato
Rodrigues de Lima que estudaram na mesma faculdade e se formaram no
mesmo ano. O dr. André Paperini era também médico veterinário.
O primeiro advogado Guarulhense foi o dr. Heitor Mauricio de
Oliveira, formado na famosa Faculdade de Direito São Francisco da
Universidade de São Paulo.
Quanto a dentistas, os primeiros guarulhenses foram os irmãos
gêmeos Paulo Mauricio de Oliveira e dr. Nelson Mauricio de Oliveira.
O primeiro engenheiro civil de Guarulhos é Plínio Tomaz que estudou
na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
O primeiro escritório de engenharia localizado em Guarulhos foi do
Eng Élio de Castro Mesquita, que ficava no prédio da Câmara Municipal de
Guarulhos na rua d. Pedro II. Trabalhei como desenhista e topógrafo.
Escritores de Guarulhos
O sr. João França Filho contou que morava em Guarulhos na avenida
Esperança, Vila Progresso o sr. Arlindo Vergas dos Santos que era
professor de inglês e francês no Ateneu Rui Barbosa localizado na Penha.
Era um escritor e seu irmão era o redator do jornal o Correio Paulistano.
Pintores de Guarulhos
Em Guarulhos quando criança fui uma vez com os meus primos Ernane
e Pitida visitar o pintor Caetano Pedroso. Morava numa casa em frente ao
cemitério na rua Felício Marcondes. Sua casa estava cheio de quadros já
pintados e em andamento.
Todos os quadros dos prefeitos de Guarulhos foram pintados pelo
Caetano sendo que o último do prefeito substituto Alemão foi pintado por
seu aluno de pintura e assinado pelo Caetano, pois já estava muito doente.
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Funcionários da Prefeitura de Guarulhos na década de 30
O sr. João França Filho contou-me que a prefeitura de Guarulhos na
década de 1930 tinha somente quatro funcionários administrativos.
O tesoureiro era o sr. Vasco Brancoleoni, o Gentil Bicudo era
secretario do prefeito e sr. Paulo de Moraes era funcionário. O sr. José
Barbosa era o fiscal. Somente estes quatros eram os funcionários da
prefeitura.
Havia três motoristas sendo um deles o sr. Oswaldo Ribeiro pai do
Roney Ribeiro e 1 tratorista o sr. Rubens Delafina.
Bandas de Guarulhos
Havia duas bandas em Guarulhos. A banda Lira de Guarulhos e a Banda
Sete de Setembro.
A banda Lira tinha como mestre sr.Silvério Gabriel Teles e a Banda
Sete de Setembro o italiano Luiz Turri.

