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PREFÁCIO
Uma obra necessária

Zina C. Bellodi

Os jovens, e por que não os adultos, 
podem, agora, usufruir de uma obra absolu-
tamente necessária que está se construindo e 
que se propõe a apresentar a biografia de mu-
lheres e homens que fazem parte da História 
de Jaboticabal.

Diante desta afirmativa, faço uma refle-
xão.

A complexidade humana é inquestioná-
vel, o que me permite dizer que todo homem, 
do mais simples ao mais notável, possui rica 
vida interior, com inúmeras ramificações que 
dificultam o acesso a sua explicação. E todos 
são autores de feitos importantes ainda que 
passem despercebidos do público. Não é fácil 
compreender na íntegra os movimentos e as 
reações que permeiam o comportamento hu-
mano que são, via de regra, quase sempre in-
suspeitados. Sim, porque é o comportamento 
que facilita ou dificulta a compreensão do que 
acontece com o ser humano sobretudo na sua 
relação com o outro.

Por conta desta característica poderia 
imaginar que se justificam a análise, interpre-
tação e estabelecimento de valor de qualquer 
pessoa. Mas, se na teoria isto é algo perfeita-
mente verossímil, na prática não se pode con-
tar com a fácil viabilidade. Encarando o fato 
estritamente do ponto de vista teórico pode-
ria dizer que todos, dadas suas características 
particulares, merecem ser biografados; do 
ponto de vista prático, alguns necessaria-
mente precisam ser biografados.

Claro está que esta necessidade se deve 
a realizações da pessoa, realizações com re-
percussão pública e valor histórico, feitos que 
marcaram época, que explicam o aparecimen-
to de cidades, por exemplo, feitos científicos e 
políticos que revolucionaram o pensamento. 
Nem sempre percebemos os fatos e feitos que 
marcam nosso passado. Por isto é importan-
te que apareçam pessoas como os Professores 

Doutores Luiz Carlos Beduschi e Dorival Mar-
tins de Andrade que têm a capacidade para 
buscar na História os nomes importantes para 
explicar o que somos, o que nos foi permiti-
do construir a partir de atitudes deles. Esta é 
uma das funções de relevo de estudiosos como 
Beduschi e Dorival: encontrar as mulheres e 
os homens os quais, de forma decisiva, reali-
zaram feitos que acabaram por definir, ainda 
que parcialmente, uma comunidade – o nosso 
Município. 

Beduschi e Dorival são Memorialistas 
do melhor calibre.

Os autores apresentam-nos o 1º fascícu-
lo da obra o qual traz um texto sobre o funda-
dor de Jaboticabal, João Pinto Ferreira (1779-
1857), outro sobre Adolpho Vaz de Sampaio 
(1875-1913), nosso primeiro Prefeito, outro 
que enfoca Carlos Tonanni (1877-1967), um 
dos maiores empreendedores que por aqui 
passaram (evito a afirmação o maior para 
não ser injusta com possíveis outros do mes-
mo nível), e o derradeiro sobre Alberto Bot-
tino        (1917-1980), político importante que 
levou o nome de Jaboticabal para a Câmara 
Federal no Rio de Janeiro, num momento 
de efervescência política, tendo boa atuação, 
comprovada por pesquisa levada a efeito por 
Beduschi.

Beduschi e Dorival prometem continuar 
a apresentação de nomes importantes para a 
confecção de novos fascículos o que só nos fará 
enriquecer o conhecimento de nossas figuras 
exponenciais.

Fique aqui registrada a minha alegria 
pelo belo trabalho apresentado e os melho-
res votos para os próximos volumes que, se-
guramente, receberão o aplauso de nossos 
munícipes. Parabéns e sucesso aos autores 
idealizadores de tão importante trabalho que, 
seguramente, permanecerá para todo jabotica-
balense como obra necessária. 



NOTA DOS AUTORES

Com o presente fascículo, damos início 
à publicação intitulada: Personagens 
da História de Jaboticabal, que 
visa resgatar a memória de pessoas que 
participaram ativamente da vida da 
comunidade jaboticabalense.

A publicação foi idealizada sob a forma 
de fascículos, visando facilitar sua aquisição 
por parte do público interessado, em 
especial os mais jovens que terão, assim, a 
oportunidade de conhecer a história de vida 
de personagens marcantes de Jaboticabal. 

Deste primeiro fascículo constam as 
biografias de: João Pinto Ferreira (Fundador 
da cidade), Adolpho Vaz de Sampaio 
(Primeiro Prefeito de Jaboticabal), Carlos 
Tonanni (um dos maiores empreendedores 
do município) e Dr. Alberto Bottino 

(Vereador, Deputado Federal e Prefeito de 
Jaboticabal em duas oportunidades).

Um segundo fascículo já está sendo 
delineado e deverá enfocar as biografias 
de Duílio Poli, Prof. Francisco Berlingieri 
Marino e Dom José Varani.

Personagens importantes da História 
da “Athenas Paulista”, tais como: Joaquim 
Garcia, Coronel Vaz, Major Novaes, Juca 
Quito, Taide de Souza e Castro Tódaro, 
Alice Kamla, Jocelyn de Godoy, Ayres de 
Campos, Antonio Gonzáles Sobrinho, e 
muitos outros, também terão suas biografias 
divulgadas nos próximos fascículos.

De bom grado os autores receberão 
críticas, sugestões e colaboração de pessoas 
que comungam o mesmo objetivo, qual seja 
o de preservar a memória de nossa cidade.

Jaboticabal, março de 2014. 
Luiz Carlos Beduschi

Dorival Martins de Andrade
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ADOLPHO VAZ DE SAMPAIO

LUIZ CARLOS BEDUSCHI

Adolpho Vaz de Sampaio nas-
ceu em Araraquara, no dia 22 
de fevereiro de 1875. Era fi lho 

de Francelina Vaz de Sampaio e de Benedi-
to Alves de Lima. 

Francelina era fi lha de Ana Esméria 
de Arruda e de Adão Vaz de Sampaio, sendo 
irmã de José Manoel Vaz de Sampaio, mais 
conhecido por Coronel Juca Vaz.

A respeito de Francelina, em artigo 
publicado no jornal “O Combate”, edição de 
16 de julho de 1997, Nelson Coutinho escre-
veu:

Francelina casou-se duas vezes. 
A primeira, contrariando a vontade 
do pai, porque o pretendente era “fra-
co do peito”, embora fosse bom parti-
do (membro da Família Assumpção, 
de Tietê). O casamento durou apenas 

Adolpho Vaz de Sampaio
(Acervo de Clóvis R. Capalbo)

três meses e dele não houve fi lhos. A 
“fraqueza do peito” transformou-se 
em tuberculose e logo Luiz Assump-
ção faleceu.

O segundo casamento foi com 
o tieteense Benedito Alves de Lima, 
considerado “bom partido”. Foi ca-
samento feliz, mas de pouca duração, 
terminando em tragédia. Dele resul-
tou o nascimento de um menino que 
iria ter vida pública notória em Jabo-
ticabal, na primeira década do século 
XX.

O casal iniciou a vida em Tietê. 
Adão Vaz de Sampaio deu ao genro 
um quinhão de terras que fora desta-
cado da Fazenda do “Rio Sorocaba”. 
Benedito e Francelina viviam nessa 
área de terras como verdadeiros pro-
prietários.

Em 1875, Adão decidiu se transferir 
de Tietê para Jaboticabal, atendendo con-
vite e sugestão de seu genro Luiz Bernardo 
Pinto Ferraz. Na migração para Jabotica-
bal, Francelina quis acompanhar o pai. 

Conforme afi rmou Nelson Coutinho, 
Francelina era teimosa e brava. Quis 
porque quis acompanhar o pai. Adão 
não queria: “Não carece mecês ir 
porque já estão no que é vosso.” Ela, 
porém, insistiu teimosamente e, à co-
mitiva do pai, incorporou a sua, com 
escravos e pertences.
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tino como membro da Comissão Especial 
constituída para analisar os termos do pro-
jeto de lei que dispunha sobre habilitação 
do casamento civil.

O jornal Última Hora, de 25 de 
março de 1953, consignou em suas 
páginas signifi cativo ato pratica-
do pelo Deputado Alberto Bottino 
que causara emoção na cerimônia 
de encerramento da Convenção do 
PTB. Segundo o jornal, o Deputa-
do Bottino, em nome dos corre-
ligionários paulistas, fez entrega 
ao Diretório Nacional da fi cha de 
inscrição do Presidente Getulio Vargas nas 
fi leiras do PTB, em 1945. O precioso docu-
mento do partido foi, por duas vezes, sub-
traído do arquivo 
da seção paulista, 
sendo entregue à 
guarda do Diretório 
Central para que fos-
se conservado como 
seu maior troféu.

O prestígio de 
Alberto Bottino jun-
to à bancada do PTB 
crescia a olhos vis-
tos. 

O jornal Cor-
reio da Manhã, do 
dia 24 de junho de 
1953, noticiava a es-
colha do Deputado 
Alberto Bottino para 
desempenhar as 
funções de vice-líder 
do PTB na Câmara 
Federal, conforme 
fac-símile mostrado 
a seguir.

O Jornal do 

Brasil, edição do dia 25 de junho de 1953, 
também deu destaque à condução do De-
putado Alberto Bottino à vice-liderança do 
PTB, como se verifi ca no fac-símile exposto 
a seguir.

No dia 8 de agosto de 1953, segundo 
constou do jornal Diário Carioca, o Pri-
meiro Congresso de Previdência Social foi 

objeto de pronunciamen-
to do Deputado Alberto 
Bottino em defesa da re-
união dos trabalhadores.

Proporcionar as-
sistência de crédito dire-
tamente aos agricultores 
era uma das preocupa-
ções de Alberto Bottino.

O jornal Última 
Hora, edição de 20 de 
agosto de 1953, informa-
va que o Deputado Alber-
to Bottino estava elabo-
rando um projeto de lei 
que autorizava todos os 
bancos a conceder em-
préstimos aos lavradores, 
com prazo de seis a nove 
meses de carência, para 
fi nanciamento da produ-
ção agrícola. A proposição 
do Deputado Bottino ga-
rantia aos estabelecimen-
tos bancários o direito de 
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te”, na coluna “Um dia na Câmara”, di-
vulgou matéria relacionada ao assunto.

Os membros da CPI foram até a cida-
de de Presidente Prudente-SP para apurar 
denúncias relacionadas à prática abusiva de 
elevação dos preços da carne. 

O Deputado Alberto Bottino integra-
va a referida CPI e o jornal “A Noite”, edi-
ção do dia 28 de março de 1952, divulgou 
o pronunciamento que fez na tribuna da 
Câmara, destacando algumas reivindi-
cações mais urgentes que lhe foram 
apresentadas pelo povo e autorida-
des daquela zona, salientando entre 
elas a construção de uma Hospedaria 
de Imigrantes, para acolhimento dos 
retirantes do nordeste, que deman-
dam o sul do país e têm passagem 
obrigatória pela cidade de Presidente 
Prudente.

O jornal “Diário Carioca”, na edi-
ção de 30 de abril de 1952, fazia referência 
à crise vivida pelos plantadores de algodão 
do Estado de São Paulo, assunto que prati-
camente monopolizara os debates da sessão 
do dia anterior. 

Vários representantes de São Paulo 
ocuparam a tribuna do Palácio Tiradentes 
para comentar a situação afl itiva dos coto-
nicultores que, por falta de amparo dos po-
deres públicos, estavam expostos à ganân-
cia desenfreada dos proprietários de usinas 
de benefi ciamento de algodão. Segundo a 
matéria do jornal, os maquinistas recebiam 
o produto em caroço, sem fi xar preço, e o 
estocavam a fi m de forçar a baixa do pro-
duto, em detrimento dos interesses dos pe-
quenos plantadores.

O Deputado Alberto Bottino foi o pri-
meiro orador a tratar do assunto e narrara 
em cores vivas o drama que afetava os plan-
tadores de algodão. De acordo com o parla-

mentar, em Marília e Pompéia, por exem-
plo, ocorreram incêndios nos algodoais, en-
quanto em outras localidades verifi caram-
-se depredações por falta de armazéns para 
estocar o produto.

O ano de 1952 serviu para mostrar 
aos demais parlamentares a disposição de 
Alberto Bottino para o trabalho no legisla-
tivo federal.

Mercê de seu desempenho na tribu-
na, de sua aplicação e dedicação no trata-
mento dos temas submetidos às comissões 
das quais havia participado, no início de 
1953, o Deputado Alberto Bottino passou a 
integrar a Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara Federal. 

Leitura do Diário do Congresso 
Nacional, edição do dia 23 de janeiro de 
1953, confi rma a presença do Deputado 
Bottino nessa comissão permanente, consi-
derada uma das mais importantes daquela 
Casa de Leis. Entre os demais integrantes 
dessa comissão, destaco os nomes dos de-
putados: Benedito Valadares (PSD), Flores 
da Cunha (UDN), Gurgel do Amaral (PTB), 
Marrey Júnior (PTB) e Ulisses Guimarães 
(PSD).

Segundo a referida publicação, além 
de participar dessa importante comissão, 
Alberto também fazia parte da Comissão 
Permanente de Serviço Público Civil, na 
condição de substituto permanente. Como 
membro titular, Alberto Bottino participa-
va da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre as atividades da C. C. P. – Comissão 
Central de Compras. A Comissão Parla-
mentar de Inquérito era presidida pelo De-
putado Castilho Cabral (PSP), tendo como 
relator o Deputado Tancredo Neves (PSD).

As páginas do Diário do Congres-
so Nacional registram, ainda, uma outra 
atividade desempenhada por Alberto Bot-
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Nelson Coutinho continuou sua nar-
rativa afi rmando:

Em Jaboticabal o casal recebeu 
um quinhão de terras e nele fundou 
a Fazenda Capuava. Começou vida 
nova. Construiu uma pequena casa 
e cercou-a de benfeitorias: jardim, 
horta, pomar...

Aconteceu, porém, uma tragé-
dia.

O escravo Gaudêncio, que viera 
revoltado na comitiva e que Franceli-
na não deixou fi car em Tietê (“negro 
não tem querer”), certa noite tentou 
matar o “sinhô” Benedito Alves de 
Lima, esfaqueando-o selvagemente. 

Francelina (ela era brava, mas 
também destemida) avançou resolu-
ta sobre o negro, em defesa do mari-
do. Recebeu uma só facada e está se-
pultada no Cemitério de Jaboticabal.

Nelson Coutinho em seu artigo infor-
mou: tudo isso que se conta resumi-
damente são fatos ocorridos por vol-
ta de 1877 e estão bem narrados por 
Orôncio Vaz de Arruda Filho, no livro 
“Andanças” (p. 134 e seguintes).

Benedito Alves de Lima sobre-
viveu. Ele e o fi lho Adolpho, que o 
escravo Gaudêncio na sua fúria cega 
não encontrou.

Outro aspecto interessante, envolven-
do a família de Adolpho Vaz de Sampaio, 
também foi relatado por Nelson Coutinho e 
se referiu à decisão da família Vaz de Sam-
paio de pretender casar Benedito Alves de 
Lima com Gabriela, irmã de Francelina.

Segundo Nelson Coutinho, con-
chavos de família (naqueles tempos, 
casamento fazia parte da política 
da família) quiseram unir o viúvo à 
cunhada Gabriela. Benedito recusou. 

Foi escorraçado pela família de sua 
mulher, sem conseguir sequer des-
pedir-se do fi lho. A isso se opuseram, 
ferozmente, Gabriela e Durçulina.

Consta da narrativa de Nelson Cou-
tinho que o Coronel Vaz enviou um 
recado a “nhô” Dito: “Não volte aqui 
porque senão mando matar você”.

Benedito voltou para Tietê. O fi lho, o 
pequeno Adolpho, foi criado pela tia Durçu-
lina e pelo tio, o Coronel Juca Vaz que a ele 
se dedicou inteiramente.

Adolpho assinava-se Adolpho Vaz de 
Sampaio e não Adolpho Alves de Lima, por 
imposição da família materna que preten-
dia, assim, apagar de sua memória a fi gura 
do pai.

Ao atingir idade adequada, Adolpho 
foi para Minas Gerais cursar a Faculdade de 
Farmácia de Ouro Preto, escola criada na 
Província de Minas Gerais, no ano de 1839.

Adolpho formou-se em 1895, aos 20 
(vinte) anos de idade. Anos depois, casou-
-se com uma prima, Maria Inocência Vaz de 
Arruda, fi lha de seu tio Major Evaristo Vaz 
de Arruda.

 De volta a Jaboticabal com o diploma 
de farmacêutico, Adolpho logo se envolveu 
na política do município. Seu retorno deve 
ter ocorrido no fi nal do século 19.

Naquela época, o país se encontrava 
sob a égide do regime republicano e seu tio 
Juca Vaz exercia total liderança como Chefe 
Político do município.

Cabe ressaltar que a Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, no dia 21 de novembro 
de 1889, endereçou ofício aos membros do 
Governo Provisório da República do Brasil 
declarando que: “Esta Câmara Munici-
pal por si e como legítima represen-
tante de seus munícipes, aderindo 
jubilosamente à Proclamação da Re-
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pública no Brasil, felicita os grandes 
patriotas que por ela tanto se esfor-
çaram com indescritível dedicação”.

No início do ano seguinte (1890), 
ocorreu a dissolução da antiga Câmara de 
Vereadores, com a conseqüente nomeação 
de um Conselho de Intendência para exer-
cer provisoriamente a administração mu-
nicipal. Tais instruções estavam contidas 
em ofício assinado, no dia 20 de janeiro de 
1890, pelo Governador do Estado de São 
Paulo.  

Com a mudança de regime, de impé-
rio para república, pontifi cou no município 
de Jaboticabal a liderança do Coronel Juca 
Vaz.

O tieteense José Manoel Vaz de Sam-
paio havia fi ncado raízes em Jaboticabal há 
aproximadamente 15 (quinze) anos e já se 
tornara Intendente do Município. Foi nes-
sa condição que, no dia 12 de abril de 1890, 
Juca Vaz encaminhou ofício ao Governador 
do Estado de São Paulo, solicitando “que 
seja aprovado por decreto o projeto 
de constituição que vier a ser apre-
sentado pela comissão encarregada 
de redigi-lo”.

Adolpho passou a exercer sua profi s-
são de farmacêutico (boticário) na Farmá-
cia Popular que, segundo Nelson Coutinho, 
Juca Vaz comprara para o sobrinho se esta-
belecer.

Na Farmácia Popular, Adolpho gran-
jeou a confi ança da classe médica e da po-
pulação. 

A farmácia encontrava-se situada na 
Rua da Redenção (atual Ruy Barbosa) e, de-
pois, na Rua do Comércio (atual Juca Qui-
to), em frente ao sobrado de Basiliano da 
Costa Fontes. A farmácia era bem montada 
e tinha grande freqüência. 

Nela se fazia muita política.

Admitido no dia 8 de junho de 1901, 
Adolpho também fez parte do quadro de 
membros da Loja Maçônica “Fé e Perseve-
rança”, à semelhança do que já acontecera 
com seus tios: José Manoel Vaz de Sam-
paio, Cláudio Vaz de Arruda e Vespasiano 
Vaz.

A participação de Adolpho na polí-
tica jaboticabalense deve ter principiado a 
partir de uma dissidência política ocorri-
da no Estado de São Paulo. Adolpho deci-
diu tomar parte ativa na política municipal 
atuando ao lado de seu tio, o Coronel Vaz, 
tornando-se seu principal aliado.

É provável que, seguindo orientação 
de seu tio Juca, Adolpho Vaz de Sampaio, 
aos 24 anos de idade, tenha decidido par-
ticipar da fundação do semanário “O Ata-
laya”, jornal que se intitulava “Órgão do 
Partido Republicano”, e que passou a ser 
editado a partir de 17 de fevereiro de 1899.

A primeira oportunidade que Adol-
pho teve de participar de um evento de in-
teresse da comunidade surgiu nesse mesmo 
ano.

A praça onde se instalara a Matriz de 
Nossa Senhora do Carmo necessitava de 
completa remodelação.

 Visando angariar fundos para a re-
alização do mencionado melhoramento, 
decidiu-se realizar uma festa com leilão de 
prendas arrecadadas pelas senhoras: Amá-
lia Monteiro, Aurora de Carvalho Homem, 
Adelaide Lacerda, Hortência Maria Vaz, 
Durçulina Vaz, Almerinda Votta e Philome-
na Berlingieri.

Notícia veiculada no dia 15 de maio 
de 1899 dava conta de que fora nomeada 
uma comissão encarregada de promover o 
ajardinamento da praça, comissão da qual 
Adolpho fazia parte ao lado dos cidadãos: 
João Nobre de Almeida, Elydio Homem, 
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Fac-símile da notícia publicada pelo 
jornal Imprensa Popular está exposto na 
página anterior.

No ano de 1951, o Deputado Alberto 
Bottino esteve presente em duas solenida-
des levadas a efeito em Jaboticabal. 

A primeira delas, no dia 21 de abril, 
para participar das festividades comemo-
rativas do Cinqüentenário de Fundação da 
Sociedade Filarmônica “Pietro Mascagni”, 
ocasião em que fez uso da palavra para sau-
dar os membros da diretoria e os integran-
tes daquela sociedade.

A segunda, no dia 11 de agosto, quan-
do pronunciou discurso na solenidade de 
inauguração do prédio do Banco do Estado 
de São Paulo.

Outro aspecto que merece destaque, 
em relação à participação do Deputado Al-
berto Bottino na política jaboticabalense, 
está relacionado ao apoio dado à candida-
tura do Dr. Renato Bruno para concorrer 
à Prefeitura de Jaboticabal. Em julho de 
1951, além do apoio do Deputado Alberto 
Bottino, Dr. Renato contava, também, com 
o apoio do Presidente Getúlio Vargas, do 
Governador Lucas Nogueira Garcez e do 
Deputado Duílio Poli2.

Quando o Prefeito Dr. Renato Bruno 
tomou posse, o jornal “O Combate”, edi-
ção de 8 de janeiro de 1952, registrou a pre-
sença do Deputado Alberto Bottino entre as 
autoridades que prestigiaram o concorrido 
evento, que também contou com o compa-
recimento do Bispo Coadjutor de Jabotica-
bal, Dom José Varani, do Deputado Esta-
dual Duílio Poli e do Sr. Hugo Borghi.

Em 1952, já contando com maior ex-
periência a respeito do funcionamento do 

parlamento federal, Alberto Bottino come-
çou a chamar a atenção dos jornalistas que 
faziam a cobertura dos trabalhos da Câma-
ra dos Deputados.

Faço tal afi rmação em razão do nú-
mero de citações do nome do Deputado 
Alberto Bottino nas páginas dos jornais 
do Rio de Janeiro. Naquela época, os par-
lamentares não dispunham de assessores 
de imprensa para divulgar suas atividades 
junto às redações dos jornais. Os deputados 
que se destacavam em razão do trabalho 
realizado nas comissões, ou pelos pronun-
ciamentos feitos, passavam a ter espaço nas 
colunas dos jornais.

Em janeiro de 1952, o jornal “A Noi-
te”, edição de 31 de janeiro de 1952, divul-
gou matéria em que destacava a solidarie-
dade prestada ao Presidente Getulio Vargas 
pela bancada do PTB paulista registran-
do os nomes dos parlamentares: Alberto 
Bottino, Nelson Omegna, Frota Moreira, 
Coutinho Cavalcanti, Paulo Abreu, Marrey 
Júnior, Arthur Audrá, Ivete Vargas e Ortiz 
Monteiro.

Segundo fi cou registrado, a bancada 
do PTB colocava-se ao inteiro dispor 
para os trabalhos de reestruturação 
a serem desenvolvidos, a fi m de que 
seja realizada ampla convenção es-
tadual, com participação de todas as 
forças vivas do partido, de todos os 
municípios, inclusive da capital.

No início do ano de 1952, um assun-
to que polarizava a atenção dos deputados 
federais estava relacionado ao preço da car-
ne. Para analisar a questão foi constituída 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

No dia 28 de março, o jornal “A Noi-

2No dia 21 de setembro de 1951, o Deputado Duílio Poli veio a público para esclarecer que retirava seu apoio à candidatura de 
Renato Bruno e passava a apoiar a candidatura de Antonio Roque Geraldes à Prefeitura Municipal de Jaboticabal.
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(PTB), Menotti Del Picchia (PTB), Carlos 
Luz (PSD), Gustavo Capanema (PSD), Is-
rael Pinheiro (PSD), José Alkimim (UDN), 
Tancredo Neves (PSD), Benedito Valadares 
(PSD) e muitos outros.

A propósito de Benedito Valadares, o 
jornal Diário Carioca, edição de 2 de ju-
nho de 1951, na coluna “Câmara dos De-
putados”, sob o tópico: “Bicho Minei-
ro”, fez referência a um pronunciamento 
do Deputado Alberto Bottino, transcrito a 
seguir: “O Sr. Alberto Bottino narra 
a situação afl itiva em que se encon-
tram os agricultores paulistas. Além 
da especulação de que são vítimas, 
uma nova praga começa a destruir os 
cafezais; trata-se do ‘bicho mineiro.”

O colunista publicou ao lado dessa 
nota, uma outra que denominou Em Gri-
fo – O “Bicho Mineiro”, cujo fac-símile 
está exposto na página anterior.

Antes desse pronunciamento, feito 
da tribuna da Câmara, Alberto ganhara 
notoriedade quando o jornal Imprensa 
Popular, edição de 17 de maio de 1951, 
publicou fac-símile de sua assinatura ao 
lado das assinaturas dos deputados: Cou-
tinho Cavalcanti, Arthur Audrá e Anísio 
Moreira, apostas na Declaração de apoio 
ao documento elaborado pelo Conselho 
Mundial da Paz.

Naquela época, havia uma grande 
preocupação com a possibilidade do desen-
cadeamento de um novo confl ito mundial. 
O “Apelo por um Pacto de Paz” entre as cin-
co grandes potências procurava sensibilizar 
os líderes mundiais para a construção de 
uma Paz duradoura.

Ao assinar a declaração, Alberto Bot-
tino fez questão de destacar que era “con-
tra todos os imperialismos, em todos 
os sentidos. Pela Paz!”
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Philomeno Votta e José Manoel Vaz de 
Sampaio.

Sob a direção de Adolpho, o jornal 
“O Atalaya” se esmerava em proporcionar 
as melhores condições para que seus anun-
ciantes divulgassem seus produtos da me-
lhor forma possível. 

O “Hotel dos Viajantes”, proprieda-
de do Sr. João Votta, desejava fazer a di-
vulgação do estabelecimento pelas páginas 
do semanário. A direção do jornal mandou 
confeccionar, numa empresa especializada 
da capital paulista, um clichê no qual a fa-
chada do hotel era destacada, acrescentan-
do a informação de que o mesmo dispunha 
de 30 (trinta) quartos independentes. 

O hotel localizava-se na Rua do Co-
mércio (atual Juca Quito), onde hoje se en-
contram as instalações da sede da Socieda-
de Filarmônica “Pietro Mascagni”.

Assoberbado com as atividades polí-
ticas e com seus afazeres profi ssionais, no 
dia 7 de junho de 1900, Adolpho decidiu 
transferir as responsabilidades da gerên-
cia do jornal “O Atalaya” para o Sr. Antonio 
Blumer, que assumiu as funções de admi-
nistrador dos negócios do semanário, bem 
como a supervisão das atividades realizadas 
nas ofi cinas do jornal.

Se o jornal “O Atalaya” deixava de ter 
a participação de Adolpho, a Farmácia Po-
pular, de sua propriedade, passava a con-
tar, a partir de 25 de novembro de 1901, 
com os trabalhos profi ssionais de Lourenço 
Záccaro, imigrante italiano, Farmacêutico 
diplomado pela Universidade de Nápoles.

Em dezembro de 1901, realizaram-se 
eleições para escolha de novos vereadores e 

juizes de paz. Adolpho Vaz de Sampaio, aos 
26 anos, foi eleito primeiro Juiz de Paz, car-
go no qual pode provar o elevado conceito 
que desfrutava no seio da comunidade. 

Naquela época, anos iniciais da Pri-
meira República, as funções desempenha-
das por um Juiz de Paz tinham grande im-
portância junto à sociedade. Como se sabe, 
esse cargo fora criado por D. Pedro I, em 
1827, durante a vigência do sistema impe-
rial. Para alguns historiadores, a principal 
conseqüência da criação do cargo de Juiz 
de Paz fora a ampliação do poder local dos 
proprietários de terras e de escravos. Para 
esses historiadores tal poder não diminuíra 
com a proclamação da república.

Adolpho Vaz de Sampaio, que já deti-
nha a patente de Capitão da Guarda Nacio-
nal1, no dia 30 de outubro de 1904, foi eleito 
Vereador à Câmara Municipal de Jabotica-
bal, juntamente com os cidadãos: Ezequiel 
Alves da Cunha Mattos, Gabriel Ribeiro de 
Lacerda, Bento Vieira de Albuquerque, An-
tonio Zeferino Gonçalves, Joaquim Ferraz 
Filho, Manoel da Silva Gírio e Fortunato 
Antonio da Silva.

No início de 1905, o Capitão Adolpho 
Vaz de Sampaio foi eleito Intendente Muni-
cipal pelos demais Vereadores.

O Intendente2 era o responsável pela 
realização das atividades concernentes ao 
poder executivo municipal, enquanto o po-
der legislativo fi cava a cargo da Câmara de 
Vereadores.

No caso de Jaboticabal, o mandato do 
Intendente era de um ano, sendo permitida 
a recondução.

Para aquilatar o desempenho do In-

1Guarda Nacional – força paramilitar criada por lei no Brasil, em agosto de 1831, durante o período regencial, para servir de 
“sentinela da constituição jurada”. A Guarda Nacional foi desmobilizada em setembro de 1922.
2Anteriormente à denominação de “Intendente”, o responsável pela execução das deliberações da Câmara Municipal recebia o 
título de “Procurador”.



PERSONAGENS DA HISTÓRIA DE JABOTICABAL

20    FASCÍCULO 1  |  MARÇO 2014 

tendente Adolpho Vaz de Sampaio se dará 
destaque a alguns acontecimentos havidos 
durante o período em que exerceu seu man-
dato. 

Uma das primeiras providências to-
madas pelo novo Intendente foi a de en-
tregar à direção do Hospital Santa Isabel 
a importância de 1:200$000 (um conto 
e duzentos mil reis) como ajuda de custo 
referente aos atendimentos prestados aos 
munícipes durante o período de julho a de-
zembro do ano anterior.

Em março de 1905, o Intendente re-
cebeu uma delegação de comerciantes que 
exigiam, em caráter de urgência, a remo-
delação do Cemitério Velho3, o qual se en-
contrava desativado, visando transformar o 
local num belo jardim.

No fi nal do mês de abril de 1905, o 
Intendente e o Delegado de Polícia enfren-
taram situações de desrespeito ao patrimô-
nio público e privado. Mais precisamente, 
na madrugada do Sábado da Aleluia alguns 
marginais promoveram desordens na cida-
de. Várias casas foram pichadas, placas fo-
ram arrancadas e inutilizadas e apareceram 
dizeres ofensivos em alguns muros e pare-
des de residências. Os desordeiros também 
roubaram alguns cabritos que pastavam no 
Largo da Santa Cruz (área onde hoje se ins-
tala a Praça Joaquim Nabuco).

No ano seguinte, para evitar situações 
semelhantes às verifi cadas no ano de 1905, 
o Delegado de Polícia, Dr. Raphael Canti-
nho Filho, expediu rigoroso edital, alertan-
do a população que, da noite de Sexta-Feira 
Santa e na madrugada do Sábado de Ale-
luia, o destacamento policial iria realizar 
rígida vigilância na cidade e que qualquer 
cidadão que viesse a infringir a ordem pú-

blica seria preso.
Por meio de notícia publicada no dia 

4 de junho de 1905, a população tomava co-
nhecimento de que se cogitava a possibili-
dade de geração de energia elétrica a partir 
de uma queda d’água existente na proprie-
dade do Sr. Carlos Augusto Heiland.

Com relação à preservação da saú-
de da população, naquela época Jabotica-
bal contava, entre outros, com os serviços 
profi ssionais de dois médicos italianos: Dr. 
Filippe Di Filippo e Dr. Giuseppe Zácca-
ro. Notícia veiculada no dia 11 de junho de 
1905 informava que os referidos facultati-
vos retornavam de viagem à cidade do Rio 
de Janeiro aonde haviam ido, especialmen-
te para submeterem-se a exames de profi ci-
ência, com a fi nalidade de se habilitarem a 
clinicar no país, uma vez que haviam obtido 
seus diplomas na Europa.

A importância desses profi ssionais 
para a população jaboticabalense e para a 
colônia italiana era de tal ordem que a Ban-
da de Música da Sociedade Filarmônica 
“Pietro Mascagni” se fez presente na gare 
da estação para recepcionar os dois ilustres 
médicos, que também foram alvo de bri-
lhante discurso proferido pelo Advogado 
Dr. Irineu Vilela.

O assunto geração de energia elétri-
ca voltava ser destaque no dia 4 de agosto 
de 1905. Notícia publicada num dos jornais 
da cidade informava que o Sr. Gerôncio 
Teixeira do Amaral estava disposto a colo-
car o manancial de água existente em sua 
propriedade à disposição da empresa que 
viesse a instalar a unidade de geração de 
energia elétrica, exigindo, em contraparti-
da, o fornecimento de energia elétrica, gra-
tuitamente, à sua fazenda. 

3O antigo cemitério estava localizado onde hoje se encontra a Praça Nove de Julho, no centro da cidade.
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Naquela oportunidade, o Deputado 
Federal Alberto Bottino não havia deixado 
o PTN, visto que o Jornal da Noite, edi-
ção de 12 de março de 1951, ao relacionar 
os deputados que haviam prestado o com-
promisso regulamentar na Câmara dos 
Deputados, deixava claro que o Deputado 
Alberto Bottino estava vinculado ao PTN. 
Sua fi liação ao PTB – Partido Trabalhista 
Brasileiro - deve ter ocorrido logo depois de 
sua posse. 

A propósito da migração de Alberto 
do PTN para o PTB, transcrevo parte de dis-
curso proferido da tribuna da Assembléia 
Legislativa de São Paulo pelo Deputado 
Vicente Botta, publicado na página 36 do 
Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, edi-
ção de 1º de setembro de 1984, extraído da 
Internet em 15 de janeiro de 2014. (www.
jusbrasil.com.br/diarios)

Vicente Botta, que durante muitos 
anos representou a cidade 
de São Carlos no Legislativo 
Paulista, fez seu pronuncia-
mento lembrando episódio 
vivido em 1951, tendo ao seu 
lado o Deputado Federal Al-
berto Bottino.

Segundo Vicente Bot-
ta, uma vez eleito deputado 
estadual, em 1950, provindo 
da Câmara Municipal de São 
Carlos, sem haver completa-
do seu mandato de Vereador, 
logo depois de empossado, 
ainda incipiente na políti-
ca estadual, recebeu convite 
da bancada de seu partido, o 
PTB, para comparecer a uma 
reunião com o Presidente 
Getúlio Vargas, ocasião em 
que os deputados estaduais 

e federais da agremiação discutiriam com 
o Chefe da Nação o comportamento a ser 
adotado pelo PTB em relação ao Governa-
dor Lucas Nogueira Garcez, que triunfara 
em São Paulo.

Botta continua o relato afi rmando 
que o Ministro do Trabalho, Comércio e 
Indústria, Danton Coelho, fazia as vezes 
de anfi trião e apresentava ao Presidente da 
República os deputados recém eleitos.

Coincidentemente, ele, Vicente Botta, 
e o Deputado Alberto Bottino, eleito Depu-
tado Federal, representando Jaboticabal, 
um após ao outro, cumprimentaram Getú-
lio Vargas, que sorriu à sua maneira e des-
fi lando o indefectível charuto, afi rmou: “O 
PTB de São Paulo está muito bem cal-
çado! Tem Botta e Bottino!”

Vicente Botta concluiu seu discurso 
afi rmando: “Guardo desse encontro 
grata lembrança e, a partir daí, dei se-

qüência à minha atividade 
parlamentar. Aprendi a ad-
mirar o Presidente Vargas 
por sua cultura, inteligência, 
personalidade e idealismo.”

No primeiro ano de sua 
atuação na Câmara Federal é 
provável que Alberto Bottino 
tenha se limitado a observar os 
parlamentares mais antigos e se 
inteirar a respeito do regimen-
to e do funcionamento daquela 
Casa de Leis.

Durante seu mandato, Al-
berto Bottino conviveu com fi gu-
ras proeminentes da política bra-
sileira, tais como: Cunha Bueno 
(PSD) Emilio Carlos (PTN), Fro-
ta Moreira (PTB), Herbert Levy 
(UDN), Mario Beni (PSP), Mou-
ra Andrade (UDN), Ivete Vargas 
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Brasil.
Fazendo uso dessa ferramenta digital, 

verifi quei que o nome do Deputado Federal 
Alberto Botino aparece em 12 (doze) publi-
cações que compõem o acervo da Hemero-
teca, num total de 157 ocorrências.

Algumas dessas ocorrências consti-
tuem-se em simples referência ao uso da 
tribuna da Câmara Federal, por parte do 
deputado, para comunicação pessoal. Em 
outras, os periódicos destacam sua partici-
pação nas comissões da Câmara Federal e 
as manifestações por ele proferidas a res-
peito de diferentes temas da vida nacional, 
trazidos à consideração dos parlamentares 
daquela época.

Selecionei as referências julgadas 
mais importantes para compor um cenário 
que permite avaliar a participação do Dr. 
Alberto Bottino nas atividades da Câmara 
Federal durante o exercício de seu manda-
to.

Cópias de todas as informações ex-
traídas dos periódicos e utilizadas neste 
trabalho serão enfeixadas numa pasta que 
fi cará à disposição dos interessados no Mu-
seu Aloísio de Almeida de Jaboticabal.

Antes mesmo de tomar posse na Câ-
mara Federal, já se especulava a possibili-
dade de Alberto Bottino e Duílio Poli dei-
xarem o PTN e migrarem para outra agre-
miação. 

Uma simples visita de cortesia ao Go-
vernador Adhemar de Barros, cujo manda-
to à frente do Governo Paulista iria se expi-
rar no dia 31 de janeiro de 1951, foi motivo 
de especulação por parte do Jornal de Notí-
cias, edição de 4 de janeiro de 1951, que in-
formou, equivocadamente, que Alberto iria 
aderir ao PSP – Partido Social Progressis-
ta – agremiação liderada pelo Governador, 
conforme fac-símile exposto a seguir. 

Clóvis Capalbo inseriu no livro “His-
tória de Jaboticabal 1828 – 1978”, 
uma foto que registra a visita das lideranças 
jaboticabalenses ao Governador.

Visita ao Governador Adhemar de Barros, no 
início do mês de Janeiro de 1951. Da esquerda para a 
direita aparecem: os Vereadores Prof. Ayres de Cam-
pos e Dr. Renato Bruno, Deputado Federal eleito Dr. 
Alberto Bottino, Sr. João Batista Marcondes (Ma-
cuco), Dr. Adhemar de Barros, Sr. Oswaldo Pereira 
Teixeira, Deputado Estadual eleito Duílio Poli, e Dr. 
Heróphilo da Silveira.
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A implantação do serviço de energia 
elétrica em Jaboticabal estava na ordem 
do dia dos trabalhos da Câmara Municipal, 
uma vez que, no dia 28 de agosto de 1905, 
seu Presidente determinou a abertura de 
concorrência pública para a aquisição de 
2.000 (dois mil) postes de aroeira a fi m de 
possibilitar a instalação da rede de distri-
buição de energia elétrica no município.

No dia 16 de outubro de 1905, a admi-
nistração do município de Jaboticabal pas-
sou por signifi cativa transformação. Os Ve-
readores da Câmara Municipal aprovaram 
a indicação do Vereador Fortunato Antonio 
da Silva no sentido de que a “Intendên-
cia” passasse a denominar-se “Prefeitura” 
e, conseqüentemente, que o “Intendente” 
passasse a ter a denominação de “Prefei-
to”. Dessa forma, o Capitão Adolpho Vaz de 
Sampaio tornou-se o primeiro prefeito da 
história do Município de Jaboticabal.

Em agosto de 1906, Adolpho renun-
ciou aos cargos de Vereador e de Prefeito, 
juntamente com o Capitão Bento Vieira de 
Albuquerque, então Presidente da Câmara 
Municipal.

Em setembro desse mesmo ano, Adol-
pho foi reeleito Vereador, sendo novamente 
investido no cargo de Prefeito pela terceira 
vez consecutiva. 

Em 1907, Adolpho renunciou ao car-
go de Prefeito, provavelmente para assumir 
as funções de tesoureiro do Banco de Cus-
teio Rural, estabelecimento implantado em 
Jaboticabal nesse mesmo ano. A presença 
de Adolpho em cargo de destaque na dire-
ção do mencionado banco contribuiu para 
que o estabelecimento ganhasse a confi ança 
de seus usuários.

Em 1908, Adolpho transferiu resi-
dência para Guariba, retirando-se da mili-
tância política, passando a dedicar-se ex-

clusivamente à sua profi ssão e à sua família.
Orôncio Vaz de Arruda Filho, em seu 

livro Andanças, afi rma que Evaristo Vaz 
de Arruda, tio e sogro de Adolpho, comprou 
uma farmácia para o sobrinho-genro em 
Guariba.

É bem provável que a decisão de Adol-
pho de mudar-se para Guariba, bem como 
a de afastar-se da política, tenham sido mo-
tivadas por desentendimentos havidos no 
seio da Família Vaz.

Depreende-se de leitura de trecho do 
livro Andanças que deve ter havido um es-
tremecimento de relações entre o Coronel 
Vaz e o Capitão Basiliano da Costa Fontes, 
que era casado com Durçulina Vaz, irmã do 
Coronel Juca Vaz e mãe adotiva de Adol-
pho.

Orôncio Filho afi rma: as desaven-
ças dos Vaz com os Costa Fontes cres-
ciam a todo momento. Todos eles 
eram prestigiosos demais para briga-
rem sem incomodar o sossego da co-
munidade. As palavras, ditas ou não, 
consideravam-se proferidas e, chega-
das aos adversários – se não fossem 
deturpadas no caminho – eram, na 
certa, pelos ouvintes de má vontade. 
Durçulina Vaz Fontes considerava in-
gratidão de Adolpho, sobrinho criado 
por ela, o fato de ele fi car ao lado do 
tio Juca nas brigas.

Se a política e a população de Jabo-
ticabal não contavam mais com a partici-
pação de Adolpho, a cidade de Guariba se 
benefi ciava com sua presença, pois como 
afi rma Orôncio Filho, os negócios da farmá-
cia de Adolpho em Guariba iam de “vento 
em popa”.

Decorridos cinco anos de bonança, no 
dia 26 de janeiro de 1913, aos 38 anos de 
idade, Adolpho faleceu, vitimado por uma 
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síncope cardíaca, deixando viúva e seis fi -
lhos.

Jornais daquela época, com notícias 
compiladas por Aloísio de Almeida, reve-
lam que seu corpo foi trasladado de Guari-
ba para Jaboticabal, em trem especial, com 
grande acompanhamento de pessoas de 
Guariba e das Bandas de Música “Lira Gua-
ribense” e “Filarmônica Guaribense”.

Na gare da estação de Jaboticabal, o 
esquife foi recepcionado por inúmeras pes-
soas de todas as classes e posições sociais, 
sendo conduzido à residência do Coronel 
Vaz, onde uma das salas fora transformada 
em câmara mortuária.

Adolpho Vaz de Sampaio encontra-
-se sepultado no Cemitério de Jaboticabal, 
existindo uma lápide sobre o jazigo na qual 
estão registradas as seguintes palavras: 
“Saudades de sua esposa, seus fi lhos 
e de seus tios Gabriela e Juca Vaz”.
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ao Seminário Menor Diocesano de Jabo-
ticabal, no valor de CR$50.000,00 (cin-
qüenta mil cruzeiros). Dom José Varani 
externou seus agradecimentos ao deputado 
(setembro de 1953)

 Em outubro de 1953, os jornais lo-
cais noticiaram a composição da Comissão 
Executiva do PTB de Jaboticabal, da qual o 
Deputado Alberto Bottino era o presiden-
te, tendo como companheiros de diretoria: 
Ayres de Campos, Celeste Poli, Pedro Al-
ves Faria, João Batista de Souza Sampaio, 
Wilson Pavanelli, Américo Batista, José 
Pavanelli e Gerson Boarini.

Na segunda quinzena de maio de 
1954, mereceu destaque a grandiosidade 
de um comício realizado, em Jaboticabal, 
pela Frente Popular Trabalhista em prol 
da candidatura de Hugo Borghi, líder tra-
balhista que foi recepcionado por uma co-
mitiva comandada pelo Deputado Alberto 
Bottino.

No fi nal do mês de maio de 1954, fi -
cou registrada a presença e o pronuncia-
mento feito pelo Deputado Alberto Bottino 
na solenidade em que foram prestadas ho-
menagens ao Prof. Mario de Campos, em 
razão de merecida aposentadoria.

No dia 3 de outubro de 1954, foram 
realizadas eleições gerais no Brasil para re-
novação de governos estaduais, entre eles o 
de São Paulo, renovação de dois terços do 
Senado Federal e renovação da Câmara Fe-
deral e das Assembléias Legislativas.

Alberto Bottino concorreu a uma 
vaga na Assembléia Legislativa, obtendo, 
na Comarca de Jaboticabal, a soma de 1.813 
votos. Foi o candidato a Deputado Estadual 
que maior votação recebeu na Comarca. 
Também foram votados: Duílio Poli (1.364 
votos), Antonio José Rodrigues Filho (1.013 
votos), José Pizarro (632 votos) e Túlio Car-

los Rampazzo (357 votos).
Nessas eleições, Jânio Quadros se 

elegeu Governador do Estado e Porfírio da 
Paz foi eleito Vice-Governador. Os senado-
res eleitos por São Paulo foram Auro Moura 
Andrade e Lino de Matos.

Jaboticabal não conseguiu manter 
nenhum de seus deputados. Alberto Botti-
no e Duílio Poli não se reelegeram.

Tendo encontrado parcas referências 
à atuação do Deputado Federal Alberto 
Bottino nos periódicos e livros referidos, 
vali-me do acervo da Biblioteca Nacional, 
em especial da Hemeroteca Digital Bra-
sileira, disponível no endereço eletrônico 
www.fi nep.gov.br , para destacar as princi-
pais atividades do mencionado parlamen-
tar.

Por julgar interessante, transcrevo, a 
seguir, parte dos dois primeiros parágrafos 
que caracterizam as fi nalidades da Heme-
roteca, com vistas a destacar a grande utili-
dade que essa ferramenta eletrônica poderá 
ter para outros pesquisadores.

A Hemeroteca Digital Brasilei-
ra, portal de periódicos nacionais, 
proporciona ampla consulta, pela in-
ternet, ao acervo de periódicos – jor-
nais, revistas, anuários, boletins, etc. 
– e de publicações seriadas.

Na Hemeroteca Digital Brasilei-
ra pesquisadores de qualquer parte 
do mundo passam a ter acesso, intei-
ramente livre e sem qualquer ônus, a 
títulos que incluem desde os primei-
ros jornais criados no país – como 
o Correio Braziliense e a Gazeta do 
Rio de Janeiro, ambos fundados em 
1808, a jornais extintos no século 
XX, como o Diário Carioca e Correio 
da Manhã, ou que não circulam mais 
na forma impressa, caso do Jornal do 


