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INTRODUÇÃO

A imprensa brasileira aparece no processo histórico que resultou na nossa

independência política, ou seja, durante a vinda da família real portuguesa para o nosso país.

Em 1808 surgia o jornal Correio Braziliense e a Gazeta do Rio de Janeiro, terminando com

um ostracismo da imprensa vivido no período colonial. O primeiro jornal impresso do estado

de São Paulo surgiu em 1827, com o título O Farol Paulistano e o primeiro jornal do interior

paulista nasceu em Sorocaba em 1842, com o nome O Paulista.

Muitos teóricos da comunicação, historiadores, sociólogos, jornalistas já escreveram e

pesquisaram sobre a chamada grande imprensa. Todavia a respeito dos jornais impressos das

cidades interioranas, encontramos poucos trabalhos bem elaborados. O poderio econômico e o

fascínio pela capital, contribuem para essa situação. Entretanto o número de pessoas que

vivem no interior é muito grande, merecendo estudos e trabalhos mais consistentes.

Uma cidade do porte de Botucatu, com 108.000 habitantes e 148 anos, situada na

região centro-sul do estado, e com uma importância histórica dentro da região, corre o risco

de ficar renegada em segundo plano. O que podemos afirmar sobre a história da imprensa

nesta cidade? Como ela se comportou em determinadas situações, como a importante greve

ferroviária ocorrida em 1963? Qual a repercussão da implantação da ditadura militar sobre a

imprensa botucatuense? Houve atos arbitrários envolvendo jornais ou pessoas ligadas a

imprensa botucatuense após a decretação do AI cinco?
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O JORNAL A GAZETA DE BOTUCATU E A GREVE FERROVIÁRIA DE 1963

Desde os primórdios da humanidade a questão da locomoção e da comunicação

revestiu-se de enorme importância. A ferrovia surgiu na Inglaterra, e no Brasil teve relevância

no desenvolvimento econômico do país. Embora seja difícil para as novas gerações

perceberem, a ferrovia “já foi à bola da vez”. Entretanto na década de 50, com a valorização

da rodovia, a ferrovia iniciou um lento processo de decadência. Em 1963 os ferroviários da

extinta Estrada de Ferro Sorocabana partiram para uma greve, com enorme repercussão entre

as cidades servidas por esta estrada, como Botucatu, Sorocaba, Assis, Ourinhos e outras.

O então governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, não cumpriu com

uma promessa de reestruturação de carreiras dos ferroviários e além disto, havia a prática de

admitir funcionários apadrinhados com altos salários, passando por cima do estatuto da

ferrovia. Esta situação revoltou os ferroviários e levou a uma greve de dezoito dias. O

movimento sindical apresentava duas tendências, os democratas, com um discurso moderado

e anticomunista e os nacionalistas, constituído de setores progressistas do PTB e de

comunistas. Esta última tendência predominava entre os ferroviários. Dois jornais noticiaram

esta greve, o Correio de Botucatu e A Gazeta de Botucatu. Devido ao limite deste artigo

optamos por analisar, a maneira como o jornal A Gazeta de Botucatu enfocou o movimento

ferroviário.

O jornal A Gazeta de Botucatu, surgiu em 15/11/1957, e constitui-se no jornal mais

antigo de Botucatu em circulação. Este jornal noticiou o início da greve, mas não apresentou

nenhuma informação ao leitor, durante os dezoito dias. Quando terminou a paralisação, o

jornal publicou um editorial, no qual há uma avaliação geral. O depoimento de Adolpho

Dinucci Vendito, diretor do jornal desde 1967, este respondeu um questionamento referente à

posição política do jornal e à razão do pouco espaço à greve dos ferroviários, da seguinte

maneira: o jornal A Gazeta de Botucatu primou por não ter vínculos partidários, apesar de

alguns de seus diretores ser da UDN. Era um jornal que não gostava de estardalhaço.

Estamos diante de um posicionamento risível.  Por que não assumir declaradamente a

posição favorável à UDN existente na época? Esta postura do diretor da A Gazeta de

Botucatu, de permanecer distante da política, como se ele não fizesse parte dela, denuncia um

comportamento ilusório. Enfocar a greve dos ferroviários significava refletir sobre as
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diferenças e conflitos inerentes à sociedade. Contudo, para A Gazeta de Botucatu, colocar-se

numa posição eqüidistante significou um menor comprometimento. O discurso de Dinucci

também pode ser encontrado em Antônio Tilio Júnior, um dos fundadores de A Gazeta. Este

se referiu à preferência por um "perfil discreto" e também não assumiu francamente a

vinculação com a UDN.

A intenção de camuflar os conflitos está intimamente relacionada não apenas em

determinados espectros políticos, mas também na maneira como muitos meios de

comunicação constroem a notícia. A seleção realizada por jornalistas e editores é uma ação

ideológica por excelência. Na ótica de Ciro Marcondes Filho, a existência de normas técnica

de padronização existentes no jornal contribui para uma desvinculação com o real e um

empobrecimento do potencial questionador da notícia. Em relação a esta questão o autor é

categórico:

A política de produção de notícias conduz a despolitização do real é a
apresentação do fato como algo unívoco, fechado, somente
positividade, sem contradições, há uma adaptação ao modelo. Existe
uma ideologia do “não-conflito”, somada à prática de transformar o
serviço noticioso em pura “prestação de serviço”, onde nada é tocado,
nada é ferido (MARCONDES FILHO, 1986:16).

O jornal A Gazeta de Botucatu, no dia 13 de novembro de 1963, estampou o início

da greve. Entretanto houve um pequeno espaço para essa notícia localizada na 1ª página. Com

o título Novamente em greve os ferroviários, apresentam o motivo alegado para o início da

paralisação. Existe a reclamação do pagamento de atrasados decorrentes da reestruturação das

carreiras. Enquanto o Correio de Botucatu destacou o começo da greve, com a manchete Em

greve os ferroviários, a Gazeta colocou um "Novamente", como forma introdutória. Há uma

referência à greve anterior dos ferroviários ocorrida entre 03/10/1963 a 07/10/1963. Este

"Novamente" pode ter um sentido negativo e pejorativo: mais uma greve dos ferroviários!

Mais uma agitação!

Mas levando em consideração a direção política da Gazeta, podemos elencar também

outra interpretação. Noticiar a greve implicava dar espaço aos ferroviários e aos seus

dirigentes, nitidamente contrários à UDN. Embora suas reivindicações possam aparecer como

"apolíticas", localmente eram por demais sabidas as preferências políticas dos líderes
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grevistas. Mesmo contrários a João Goulart, o que poderia justificar a cobertura do evento, o

jornal preferiu silenciar e adotar o papel que já mencionamos. Da forma como aparece a

notícia, servia tanto para criticar os trabalhadores da ferrovia como o próprio governo. Os

primeiros seriam baderneiros e agitadores e o segundo incompetente e inoperante, incapaz de

solucionar esse impasse.

Este posicionamento também se encontra no editorial Greve Encerrada do dia

04/12/1963. Na primeira página e com um espaço razoável, realiza uma avaliação da

reivindicação ferroviária. Como se trata de um editorial bastante representativo do

posicionamento do jornal A Gazeta de Botucatu, efetuaremos uma transcrição do primeiro e

do último parágrafo, seguida de uma análise:

Finalmente chegou a notícia esperada por todos com ansiedade:
terminou a greve da E. F. Sorocabana, que deixou em "suspense" toda
uma região, causou vultosos prejuízos e trouxe a intranqüilidade à
numerosos lares de todo o País. Isto porque a parede da Sorocabana
estava num ponto de se tornar num caso nacional, diante da ameaça das
supercúpulas sindicais de promoverem uma greve geral nacional de
solidariedade aos ferroviários paulistas.
Assim tudo terminou bem ... Afora, é lógico, os vultosíssimos prejuízos
que mais uma greve veio trazer ao Brasil, tão combalido pelos
sucessivos movimentos operários, que ultimamente vem ocorrendo com
freqüência. (A Gazeta de Botucatu, 04/12/1963).

Uma característica importante desta matéria relaciona-se a sua categoria dentro do

jornal. O editorial possui uma grande importância, pois através dele percebemos a maneira

como o jornal deseja ser encarado. Podemos observar seu posicionamento político e sua

ideologia, diferenciando-se dos artigos assinados, onde encontramos a postura defendida por

uma determinada pessoa. Na sua tese de doutorado, Maria Aparecida de Aquino enfatiza o

papel do editorial para o pesquisador, e o considera como um elemento camuflador do

pensamento do jornal. As idéias e valores defendidos são apresentados como se fossem da

maioria da população, da sociedade e não dos "donos" do jornal. De maneira bastante clara

essa autora afirma:

Pode-se argumentar que, ao lado de ser considerado como "o
pensamento do jornal", o editorial é também a forma pela qual os
interesses representados na empresa querem ser mostrados a seu



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado na Sessão de Temas Livres, XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo
Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

público. Portanto, da mesma maneira que, arvorando-se em
"formadores de opinião", divulgam seus pontos de vista como se
fossem significativos para o conjunto da população, aqui nos
encontraríamos frente a outra forma de ocultação dos interesses  "de
fato" do periódico” (AQUINO, 1994: 20).

O jornal, meio de comunicação impresso, tende para uma linguagem culta, enquanto

outros meios podem apresentar uma linguagem mais popular. Dentro desse contexto, ocorre a

busca da objetividade e de uma pretensa imparcialidade. No editorial Greve Encerrada

encontramos uma euforia pelo final da greve, um alívio redentor, em função do entendimento

entre ambas as partes, o governo e os ferroviários. Há um posicionamento contrário à greve,

mas em vários momentos houve uma tentativa de ocultamento desse ponto de vista. O

editorial se coloca na posição de informante, como se não importasse quem está narrando e a

maneira de narrar. Pelo menos dois trechos são claros nesse sentido:

Não nos cabe julgar de quem estava com a razão, se o Governo do
Estado ou os ferroviários.
Como cronistas só nos cabe assinalar o importante acontecimento e
externar a nossa satisfação pelo final da greve (A Gazeta de Botucatu,
04/12/1963).

Existem diversas maneiras e técnicas para se contar alguma coisa. Na Grécia Antiga,

houve um grande desenvolvimento da retórica, ocorrido em função do surgimento da

democracia, forma de governo onde ocorre um estímulo ao debate e a discussão.   Num

mundo essencialmente oral filósofos como Aristóteles criaram técnicas de persuasão, com o

objetivo de convencer um determinado interlocutor. Esse predomínio da oralidade aconteceu

até o surgimento e difusão da imprensa, ocorrida no século XV. A partir desse momento

paulatinamente constituiu-se um mundo burguês, calcado no predomínio da escrita. O jornal

impresso é um desses elementos.

As técnicas de persuasão se apresentam de forma sutil. Até um nome de rua

estampado numa placa traz uma história oculta possível de ser revista e analisada. Adilson

Citelli faz alusão a um caso bem ilustrativo no qual a intencionalidade deve ser levada em

consideração, o nome da Rodovia Castelo Branco (CITELLI, 1998: 29). Aparentemente, esse

nome pode parecer um a mais dos muitos encontrados pelas estradas que passamos. Uma

análise mais detalhada revela componente importante subjacentes a esta nomenclatura.
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Castelo Branco está intimamente relacionado com o período militar ditatorial. Mais

precisamente foi o primeiro presidente a chegar ao poder após o golpe de 1964. Ao se

vincular o seu nome ao de uma rodovia importante, se estabelece uma clara relação entre os

valores promovidos pela ditadura e a grandiosidade da obra rodoviária. Um lembra o outro e

se juntam de maneira clara e direta.

Uma técnica bastante utilizada na produção de um texto jornalístico é a chamada

ancoragem. Através dela há uma relação entre o discurso produzido, com pessoas, espaços e

datas reconhecidos como reais pelo público leitor. No 4º parágrafo de Greve Encerrada, o

leitor lembraria do movimento da estação e dos transportes das mercadorias. Numa associação

entre essas coisas concretas e vivenciadas pelo leitor com o editorial, este se apresentaria

como uma verdade.

No editorial Greve Encerrada temos claramente a pretensão da neutralidade, já

mencionada anteriormente, quando surgem elogios para ambas as partes. Embora não

queiramos defender a idéia de que é impossível alguém enxergar “aspectos positivos numa

contenda” entre dois lados, podemos notar no editorial analisado uma isotopia da neutralidade

e da omissão o tempo todo. Nos trechos abaixo, temos elogios aos ferroviários e depois ao

governo:

A par disso as reuniões disciplinadas e ordeiras dos

ferroviários, revelando o cuidado em não deixar o movimento

reivindicatório descambar para a violência ou para a exploração.

O Governo, desta feita, no que tange ao policiamento e serviço de
repressão esteve impecável e os ferroviários puderam cruzar os braços
sem praticamente serem molestados. (A Gazeta de Botucatu,
04/12/1963).

No último parágrafo do editorial, há um caráter ideológico bastante acentuado,

refletindo a posição assumida pela A Gazeta de Botucatu. Esta corresponde à postura da

UDN, partido da maioria dos diretores desse jornal. O partido de Carlos Lacerda realizava

uma campanha difamatória do governo de João Goulart, apresentado como "incentivador do

sindicalismo radical". Quando analisamos a finalização de Greve Encerrada, não temos

nenhuma dúvida, encontramos um correspondente com a mentalidade geradora do golpe

militar de 1964.
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José Luiz Fiorin mostra como os militares construíram um discurso elaborado para

convencer a população brasileira de que João Goulart estava levando o país para o caos

(FIORIN, 1988: 35). O presidente, acusado de romper o contrato estabelecido durante as

eleições, passa a ser descrito como um traidor. Este teria estabelecido uma aliança com os

comunistas internacionais, fato não mencionado por ele durante a época da campanha

eleitoral.  Se Jango não cumpriu o acordo pré-estabelecido, tornava-se necessário o

surgimento de um novo destinatário para se estabelecer um novo contrato com o povo, ou

seja, as Forças Armadas. No editorial analisado, temos algumas palavras e expressões

bastante representativas desse discurso "anti-João Goulart": intranqüilidade, lares, ameaça das

supercúpulas sindicais, costumeiros aproveitadores, agitadores contumazes, vultosíssimos

prejuízos e sucessivos movimentos operários.

 Na verdade João Goulart nunca foi comunista. Chegou ao poder de forma legítima. A

constituição determinava o óbvio; quando o presidente se ausentasse do cargo por qualquer

razão, morte ou renúncia, o vice deveria assumir. Mas mesmo assim os militares conseguiram

através do seu discurso convencer a maioria da população brasileira de que naquela

conjuntura eles eram a única “salvação” para o país.

A IMPRENSA BOTUCATUENSE NA ÉPOCA DOS GENERAIS (1964-1985)

Os historiadores que se dedicam à história política brasileira apresentam pouco espaço

a influência da imprensa. Luís Felipe Miguel, no seu artigo Retrato de uma ausência: a mídia

nos relatos da história política do Brasil cita historiadores como Boris Fausto e o brasilianista

Thomas Skidmore, que não reconhecem a grande importância da mídia, nas várias

conturbações políticas ocorridas no período pós-30. Durante o Estado Novo, por exemplo,

sabemos da grande importância do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para a

produção da imagem de Getúlio Vargas, entretanto o espaço destinado a este órgão nos livros

destes autores não se apresentou de maneira proporcional a sua relevância. O mesmo

aconteceu com Assis Chateaubriand e a influência de Roberto Marinho durante a ditadura

militar com a Rede Globo.
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A Rede Globo teve papel decisivo na consolidação da nossa "integração nacional",

bem como na afirmação da ideologia de grandiosidade construída pelos militares. Embora a

maioria da grande imprensa tenha apoiado o golpe militar de 64, depois do endurecimento do

regime, ela começou a ser perseguida e principalmente após o Ato Institucional nº 5 uma série

de intervenções, censuras e prisões atingiram pessoas relacionadas à imprensa.

Na cidade de Botucatu, ocorreram várias perseguições e os policiais ligados ao setor

político-social atuaram na repressão. No depoimento do jornalista e memorialista

botucatuense João Carlos Figueroa, encontramos informações a respeito da prisão de Pedro

Rocha logo após o golpe militar. Pedro Rocha escrevia os editoriais do jornal Correio de

Botucatu, de 1964 a 1968 e pertencia ao PCB. Sua prisão durou uma semana e foi Plínio

Paganini, dono do jornal e político importante do período, quem interviu na sua defesa.

Durante o famoso ano de 1968, Botucatu foi palco de acontecimentos com repercussão

nacional e internacional. Um conflito ocorrido dentro da Igreja Católica teve enorme

destaque, com os jornais locais e a grande imprensa, O Estado de São Paulo, Folha de São

Paulo, Jornal da Tarde e outros noticiando amplamente. Devido à renúncia do bispo D.

Henrique G. Trindade, o papa nomeou como seu sucessor, o bispo de Bauru na época, Dom

Vicente M. Zioni. Na arquidiocese de Botucatu havia padres afinados com as mudanças do

Concílio Vaticano II, portanto com uma postura progressista e defensores de uma igreja mais

ligada a questões políticas, visando uma melhoria das condições de vida dos mais pobres.

Como Dom Zioni pertencia a uma linha conservadora e tradicional da Igreja, uma parte

considerável dos padres botucatuenses "não aceitaram a nomeação do novo bispo", alegando

que pela nova legislação canônica deveria haver uma consulta aos presbíteros. Os padres

ameaçaram sair da arquidiocese caso a posse de Dom Zioni se concretizasse.

Estas informações sobre esta questão religiosa estão no livro, da historiadora

Terezinha Santarosa Zanlochi, intitulado: Padres Rebeldes? O caso de Botucatu. Através

desta obra podemos perceber o entrelaçamento da crise religiosa com o movimento estudantil

da época. Os estudantes já vinham reivindicando verbas, equipamentos, contratações de

professores para a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu desde a sua

implantação em 1963. Em 1967 aconteceu a chamada "Operação Andarilho", na qual os

estudantes andaram, pegaram carona e acamparam no Ibirapuera em São Paulo, como forma



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado na Sessão de Temas Livres, XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo
Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

de pressionar o governo para obter verbas para a Faculdade. Este episódio também foi

fartamente documentado pela pequena e grande imprensa.

O médico Sebastião Camargo Schimdt Filho, em 1967 um estudante de medicina,

guardou documentos desta movimentação política. Para a realização da viagem, os estudantes

criaram normas veiculadas através do Estatuto da Operação Andarilho, editado pelo Centro

Acadêmico Pirajá da Silva. Há também dois exemplares do jornal O Prisma, onde as

reivindicações dos estudantes e o seu cotidiano são colocados.

Em 1968 o movimento estudantil botucatuense deixou de ser apenas uma questão

específica dos estudantes e passou a ter uma maior conotação política. Dentro deste contexto

ocorreram manifestações estudantis reprimidas pela polícia local. Numa ocasião os estudantes

resolveram fazer uma serenata e a polícia ordenou a dispersão, mas os estudantes resolveram

continuar a serenata em outro local, quando um estudante levou um tiro. Na seqüência dos

acontecimentos temos assembléias e acampamentos na praça Emílio Peduti, e estudantes

perseguidos conseguindo abrigo no seminário de Botucatu, que naquele momento estava

sendo administrado por Dom Romeu, nomeado pela Igreja para intermediar a questão da

posse de Dom Zioni.

Há um padre que teve destaque devido ao seu enorme envolvimento com os

estudantes, suas posições francamente contrárias ao conservadorismo da igreja e sua opção

por denunciar arbitrariedades do governo. Padre Augusti foi preso devido a estas posições,

enquadrado dentro da Lei de Segurança Nacional por subversão da ordem. Durante a sua

militância criou um jornal intitulado Manifesto que teve pouca duração, uma vez que o

terceiro número foi apreendido pelo DOPS, Departamento de Ordem Pública Social. No livro

Perfil dos Atingidos Projeto Brasil: Nunca Mais, encontramos a seguinte referência ao caso:

BNM 527:
Processo contra o padre José Eduardo Augusti, de Botucatu, Estado de
São Paulo, preso em flagrante naquela cidade, no dia 17 de julho de
1968, quando apoiava ostensivamente um acampamento dos estudantes
de medicina da faculdade local, em luta por melhores condições de
ensino e verbas para seu hospital-escola (ver BNM nº 440).
É acusado também de ter oferecido o seminário para abrigar os
estudantes quando tropas policiais ocuparam e desmantelaram o
acampamento. Os autos focalizaram ainda a sua participação em vários
programas que a rádio local reservava a representantes da Igreja, assim



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado na Sessão de Temas Livres, XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo
Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

como a realização de 'propaganda subversiva' através do jornal
'Manifesto' (ARNS, 1988, pp. 228-229).

Estes episódios com grande repressão são características do período ditatorial

brasileiro, principalmente de 1968 a 1974. A historiadora Maria Aparecida Aquino aponta

uma característica da repressão a imprensa: buscava-se prioritariamente os proprietários ou

responsáveis dos jornais e não as pessoas que escreviam. Um caso típico é da proprietária do

Correio da Manhã, Niomar Moniz Sodré Bittencourt, incriminada devido a editoriais que não

eram da sua autoria. O livro Brasil Nunca Mais aponta 15 processos envolvendo

essencialmente jornalistas e AQUINO realiza a constatação de que a maioria dos processos

atingia jornais de pequeno e médio porte. Estes "atendem a questões de interesse regional e

afetam pessoas de destaque local. São as chamadas “questiúnculas locais" que, na maior

parte dos casos, os movem." (AQUINO, 1994, p. 248).

A Ditadura Militar brasileira geralmente é estudada em três períodos, de 1964 a 1968,

quando os militares estavam se estabelecendo, de 1968 a 1974, onde houve um enorme

endurecimento político e 1974 a 1985, no momento de abertura política. Em relação a esta

última fase, há episódios evidenciando uma tentativa dos militares da linha dura, de se

perpetuar no poder. O caso do Rio Centro é emblemático neste sentido e estes acontecimentos

tiveram repercussão em Botucatu. De acordo com o jornalista Haroldo Amaral, durante um

período de aproximadamente seis meses, várias bancas de jornais botucatuenses, negavam-se

a vender jornais alternativos e oposicionistas, com receio de sofrer atentados com bombas.

Haroldo em conjunto com outras pessoas, como o jornalista João Carlos Figueroa fizeram o

trabalho de venda e distribuição destes jornais. Este acontecimento e outros denunciam a

história da imprensa botucatuense neste momento de maior repressão vivida pelo país. A

pertinência de se estudar este período, é de observar as marcas deixadas na nossa conjuntura

atual.

Ao percorrer todo esse caminho, observamos a cobertura do jornal A Gazeta de

Botucatu em relação à greve ferroviária de 1963. Procuramos desmascarar a ideologia

expressa nas notícias e encontramos uma tendência vinculada a mentalidade legitimadora do

golpe militar de 1964. O jornal A Gazeta de Botucatu não desenvolveu unicamente a função

de informar o público sobre o andamento da greve, ao contrário, apresentou um
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posicionamento claramente anti-Goulart. No período posterior ao golpe, entramos numa fase

bastante repressora, onde todos que se opunham ao governo, arcavam com as conseqüências.

O fim do padre Augusti, que tentou editar um pequeno jornal alternativo para vincular suas

idéias, foi de prisão e tortura. A preservação da memória é essencial para a construção de uma

sociedade mais democrática.

FONTES

1) Depoimentos:
1.1) Adolpho Dinucci Vendito, atual diretor do jornal A Gazeta de Botucatu.
1.2) Antônio Tilio Júnior, jornalista e um dos fundadores de A Gazeta de Botucatu.
1.3) João Carlos Figueiroa, jornalista no início da década de 60 e atual memorialista.
1.4) Haroldo Amaral, jornalista botucatuense desde o início dos anos 80.
1.5) Sebastião Camargo Schmidt Filho, médico e um dos fundadores do Centro Acadêmico

Pirajá da Silva.

2) Artigos de jornais:
2.1) Novamente em greve os ferroviários. A Gazeta de Botucatu, 13/11/1963, p. 1.
2.2) Em Greve os Ferroviários. Correio de Botucatu, 14/11/1963, p. 1.
2.3) Greve Encerrada. A Gazeta de Botucatu, 04/12/1963, p. 1.
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