236 – Mylton Mesquita
Hoje, dia 4 de setembro de 2016, o dr. Mylton Mesquita tem 90 anos. Nasceu em
1926, em Duartina, no Estado de São Paulo.
Em 1937, quando tinha 11 anos, veio com seu avô Martins Junior visitar a cidade
de Guarulhos. Pegaram dois ônibus para chegar a Guarulhos e, lá chegando, o seu avô o
levou à única padaria que existia, a Padaria Tupã, que era do meu avô Etore Thomaz
Tamassia. Lá, apresentou o Mylton para as minhas tias que trabalhavam no balcão e
comprou alguns pães e foram para a Fazenda Bela Vista.
A Fazenda Bela Vista tinha sido recém adquirida por Martins Junior, em 1937,
que mudou o nome original que era Fazenda São Joaquim.
Tinha uma casa grande em dois pavimentos e cheguei a ir a uma festa junina no
local.
O Mylton se formou em Direito, casou com uma mineira chamada Vissi que anos
mais tarde faleceu e casou-se novamente com a Ivone.
Com a primeira mulher teve 4 filhos: Myltinho, Isaura, Hugo e Lucio.
O dr. Mylton tinha vários irmãos e a partir do mais velho temos: Carlito, Alvaro,
Clovis, Mylton, Elio e Paulinho.
O dr. Mylton foi eleito duas vezes vereador e chegou a ser presidente da Câmara
Municipal de Guarulhos. O interessante é que naquele tempo os vereadores não recebiam
salário.
Li, em um livro da família Mesquita de uma outra cidade, que os mesmos eram
judeus que se converteram ao catolicismo em Portugal e, como eram perseguidos, vieram
para o Brasil.
A minha irmã Neusa Thomaz se casou o dr. Elio de Castro Mesquita.
O dr. Mylton era muito amigo do meu pai Egisto Thomaz que pertencia ao mesmo
partido político, o PRP- Partido de Representação Popular. O dr. Noronha também fazia
parte do mesmo partido.
O meu pai gostava tanto do Plinio Salgado que eu recebi o seu nome Plinio Tomaz.
Lembro que, quando prestei o vestibular na Escola Politécnica e passei nos
exames, estavam demarcando o loteamento chamado Jardim Gumercindo, no centro de

Guarulhos. O dr. Mylton parou o carro bem longe e veio no meio mato me cumprimentar
e eu fiquei muito contente pelo respeito que tinha por ele.
A Fazenda Bela Vista mais tarde foi loteada e vinha desde o Taboão até a Vila
Fátima. Era realmente enorme e foi dividida em vários loteamentos pelo Engenheiro
português dr. Antonio, que cheguei a conhecer.
A Fazenda Bela Vista era tão grande que o pai do dr. Mylton, o sr. Otavio Braga
de Mesquita, teve em sua homenagem a estrada que vai para o Taboão.
O dr. Mylton segue a boa tradição dos Mesquitas, que são pessoas cultas, honestas
e de bom carácter.
Guarulhos, 4 de setembro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

