PEDRO FREIRE MARTINS

Pedro Freire Martins, mais conhecido como Pedrinho Freire,
nasceu em São Paulo, estado de São Paulo, em 10 de junho de 1925.
Filho de Oswaldo Freire Martins e Isabel Deoclésia Ferreira
Martins. Teve sete irmãos.
Mudou-se para Guararema junto com os pais que adquiriram a
fazenda Putim. Iniciou a carreira profissional na Bremensse,
representante da Catterpiller no Brasil, atuando na área de
máquinas e equipamentos mecânicos.
Em meados dos anos 40, montou uma empresa de transporte de
cargas, transportando verduras e frutas para cidade. Neste
período, conheceu Dirce, com quem se casou em 1953 e teve dois
filhos: José Marcos Freire Martins e Paulo Ricardo Freire Martins.
Em 1949, trocou os caminhões e entrou para o ramo da construção
civil.
Além de várias obras que ajudaram no crescimento econômico da
região, participou da construção da Rodovia Presidente Dutra, que
ficou pronta em 1951.
Com a experiência adquirida e tendo uma visão de crescimento
futuro, no final dos anos 50 montou, junto com o pai e os dois
irmãos, João Freire e Lico Freire, a Freire Martins Mineradora,
uma das empresas que geraram o maior número de empregos na cidade
por
vários
anos.
Posteriormente,
montou
uma
torrefação
e
beneficiadora de areia, considerada uma inovação para época, onde
passou a comercializar a areia em sacos de 50 quilos com vários
tipos de granularidades para atender vários mercados.
No início de 1970, quando a Rua Dona Laurinda era apenas uma
rua de acesso, adquiriu um terreno da Dona Tita, montou um posto
de gasolina para abastecer seus caminhões e também automóveis na
cidade. Também trabalhou na Valmet, em Mogi das Cruzes.
Quando jovem, era bastante envolvido com os esportes, fez
atletismo em São Paulo e também jogou no time de futebol de campo
do Guararema Futebol Clube.

Faleceu em 20 de março de 1980, aos 54 anos.
Pela Lei Nº 2841, de 22 de dezembro de 2011, Anexo II, foi
homenageado com a denominação do logradouro público “Rua Pedro
Freire Martins”, no bairro Fazenda do Banco.

Informações fornecidas pelos filhos, José Marcos Freire Martins e Paulo
Ricardo Freire Martins.

