Comunicações
!876 – A primeira linha telegráfica de Monte Mor era um fio singelo ao longo da estrada de
ferro que ia a “São João de Capivary”.
1879 – Manoel Ferraz da Silva dá procuração com a finalidade de conseguir o titulo de
Agente de Correio da Villa de Monte Mor.
1885 – Frederico Antonio de Almeida dá procuração para conseguir da Administração
Geral dos Correios, na Capital de São Paulo, autorização da condução das malas de correio
entre esta Vila e a Estação de Monte Mor.
1888 – Foi pedido a inclusão da condução das malas do correio de Rebouças (Sumaré) na
atividade desta Agência.
1911 – Existia um jornal semanal que no próximo ano deixou de circular.
1911 – Cogitava a ligação telefônica na cidade.
1912 – O prefeito autorizou Francisco de Paula Penteado vulgo Chico Chapadão, a instalar
e explorar, pelo prazo de vinte anos, o serviço telefônico, ligando Monte Mor a Rebouças e
Campinas.
1915 – O Prefeito cancelou a licença, declarando “insubsistente e de nenhum efeito a
concessão feita por esta municipalidade ao Senhor Francisco de Paula Penteado”.
1919 – Foi fundada a Empresa Telefônica de Monte Mor de Rage Maluf.
1920 – Começou a circular o jornal “O Progresso” sob a direção de Filipe Reimão Stipp.
1926 – Circulava o jornal “A Semana” cujo proprietário era Antonio Nabor da Silva, que
também era agente do Correio Paulistano.
1930 – Outro jornal “Folha de Monte Mor” começou a circular sob a direção de Lourenço
Rodrigues e Afonso Bertoni.
1933 – Havia no Município um centro Telefônico com 50 aparelhos ligados à rede
Estadual.
1933 – Circulavam os jornais “A Semana” e “Folha de Monte Mor”.
1935 – A Empresa Telefônica passou a ser mantida por José Maluf.
1935 a 1963 – Durante 33 anos Dna. Maria Leopoldina Aguirre foi Agente do Correio em
Monte Mor.

1950 – Para a construção da Agência do Correio foi declarado de Utilidade pública o
Prédio nº 7 da rua Padre Civetta e respectivo terreno.
1973 – A TELESP encampou os serviços da antiga Empresa.
19882 – Foi publicado o primeiro número do jornal Aberto.
1986 – O Jornal Aberto deixou de circular.
1986 – Começou a circular semanalmente, o jornal Folha de Monte Mor.
1988 – O jornal Folha de Monte Mor passou a circular com o nome Folha da Cidade.
1989 – Começou a circular o jornal Informativo Municipal.

