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“Não saber o
que houve
antes de nós é
permanecer
crianças”
(Do Filme: O
Clube do
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POMPÍLIO

A LV E S P E R E I R A :
uma história incorporada
a nossa memória.

* Gaudêncio Amorim

1ª PARTE
“O historiador e os fatos históricos são
necessários um ao outro. Sem estes fatos o
historiador é privado de suas raízes e torna-se
estéril; sem o seu historiador, os fatos são
privados do seu significado e tornam-se uma
coisa morta. É por isso à pergunta: o que é a
história? A minha primeira resposta é: a
história é um processo continuo de interação
entre o historiador e os seus fatos, um diálogo
sem fim entre o passado e o presente.”
(Edward Hallett Carr. What is history, Londres, 1962)

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Quem escreve, escreve motivado por algo ou por alguém.
O assunto que será aventado é resultado dessa simbiose do
escritor e dos fatos, gentilmente narrados por personagens do
tecido social, a maioria, testemunhos oculares do enredo que ora
se inicia.
Entretanto, para ser justo à essência dos escritos, cumpreme ressaltar que este trabalho, pesquisado a quatro mãos, duas
delas, generosamente emprestadas por César Cardoso Pereira,
(filho do biogrado) a serviço da pesquisa e da análise do resultado,
a quem deixo registrado os meus agradecimentos e o faço, com
mesmo zelo, a Dona Elza Cardoso Pereira, cujo testemunho e
material bibliográfico foram fundamentais ao subitem: “Dr. Edésio
Cardoso: Um médico a serviço da vida” e pela forma carinhosa
com que nos recebeu em sua residência, em Cuiabá.
Agradeço ainda a Leônidas Alves de Matos que, numa
tarde ensolarada de domingo enriqueceu este trabalho com ricas
informações sobre o Hospital e Maternidade São João Batista, sobre a
FAG e sobre o trabalho titânico do Pe. Pedro Melesi, desenvolvido em prol
do hospital. Agradeço a Jurandir da Cruz Xavier, afilhado de casamento de
Pompílio e Dona Elza e ainda Almitônia Vieira Ruicci e Maria do Carmo
Ruicci, funcionárias do Banco Brasil, agência de Poxoréu, pela
cordialidade, simpatia e eficiência com as quais se apresentaram à
produção desta pesquisa, além de agradecer também a memória viva e
sempre prestativa de Francisco Dorilêo, cujas contribuições enriqueceram o tema sobre a Mineração São José e a Vinda do então Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a Poxoréu em 1979, na época, líder sindical da
região do ABC paulista, constante da 2ª parte desta história.
Agradeço por fim aos anônimos, cuja pesquisa, pelo método da
oralidade dialógica, sobressaiu fatos inusitados desvelando verdade que,
por mais alguns anos, seriam impossível resgatá-los.
O autor
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2. INTRODUÇÃO.
Alguns Seres humanos generosos fazem o que fazem
fundamentados num dos mais importantes mandamentos
cristãos: “o de fazer o bem sem olhar a quem” e sem esperar que
as gerações do presente ou do futuro reconheçam seus feitos e
de como eles influenciaram na melhoria da qualidade de vida da
sociedade na qual estão. Uns por ignorância dos fatos, outros
pela resistência em reconhecê-los. Durante a pesquisa esse
fenômeno foi manifesto reincindidas vezes no comportamento
social dos vários atores com os quais nos defrontamos.
De uma forma geral a
sociedade se mira e se apóia
na história oficial, muitas
vezes maqueada pela visão
etnocêntrica da cultura dominante, reconhecendo heróis
que não passaram de cruéis
vilões ou que, na prática, nada
fizeram pela sociedade
Entretanto, a história é
também dialética. Pode ser
negada e reconstruída incorporando elementos omissos,
o que, por si, resulta numa
nova tese. É o que vamos
tentar demonstrar com a
história de Pompílio Alves
Pereira, baiano nascido na
primeira metade do século XX
que deixou à Poxoréu contribuições inequívocas e irrefutáveis, como muitos outros
nordestinos que, se tirados do
anonimato, seriam dignos de
honrarias e comendas.
Os caminhos do mundo teorizados por Hegel
(filósofo alemão do séc.XIX)
sustenta que a história é um
processo dialético e que a
verdade só pode ser
desvelada por essa mesma
história, à medida que se
reconhece todos elementos
e variáveis de sua maturidade pela categoria de sua
totalidade, sem contudo abarcá-la, integralmente. Aliás, seria
muita pretensão do historiador saber toda história, como
seria pouco sábio o homem se contentar com o pouco que se
sabe.
Não é nossa pretensão abarcar o todo que sabemos
como “a única história” como também não o é aceitar
passivamente apenas a parte que sabemos, mas incorporar
ao conhecimento que temos novos condicionantes, sem, no
entanto, negar a história oficial, porém, propiciar a negação
da negação, pela incorporação da história de Pompílio Alves
Pereira à memória de nossas gerações, cujo resgate de seus
feitos não o torna mais ilustre do que já é, mas incrusta na
galeria dos varões que emolduram a rica e abundante história
de Poxoréu.
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3. A VIAGEM DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA A MATO GROSSO
O pai de Pompílio veio a Poxoréu entre 1923 e 1924, este
último, ano que marca a descoberta de jazidas diamantíferas em
São Pedro por João Ayrenas Teixeira e que se tornaria trágico na
noite de 25 de dezembro com a chacina dos maranhenses
naquela região.
O Sr. Vicente considerou promissora a região e resolveu
que para cá traria toda a família, desejo que se consumou em
1936, depois de voltar a Bahia, reunir a família e resumir os
minguados negócios que se tinha por lá. Pompílio tinha na época
17 anos, um jovem impetuoso, desejoso de mudanças e,
também, um andarilho em busca de prosperidade nos sertões
inóspitos do velho leste mato-grossense engrossando as fileiras
dos milhares de nordestinos que deixava a Bahia na luta pela
sobrevivência, por alternativas econômicas e por uma melhor
qualidade vida para suas famílias.
O pai de Pompílio era um comerciante na região do Barro
Vermelho. O negócio era insuficiente à geração da renda
necessária ao sustento da família. Assim, insatisfeito com o
desempenho do comércio, adquire um pedaço de terra em São
Gonçalo, uma espécie de distrito da época, ainda na região de
Macaúbas, onde passa labutar com pequenas lavouras. Todavia,
a escassez de chuvas e a intensidade da seca não contribuíram
para a prosperidade familiar. Aquela experiência foi definitiva
para que ele deixasse a Bahia e viesse conhecer os eldorados
mato-grossenses, a partir de 1923 e para onde voltaria em 1935,
na companhia da família.
4. O PERSONAGEM POMPÍLIO ALVES PEREIRA
Nasceu em 31 de março de 1918 na cidade de Barro
Vermelho, no município de Macaúbas – BA, uma cidadezinha do
outro lado do Rio Pará-Mirim, um rio temporário que deságua no
Rio São Francisco, na altura do município de
Bom Jesus da Lapa.
Filho de Vicente Alves da Silva e Dona
Marcolina Pereira da Silva, baianos de fibra
radicados naquela região do agreste baiano, a
custo, sobrevivendo do humor das chuvas
que denotava ano da fartura ou das
privações, já que a agricultura rudimentar de
economia primária era a principal fonte de
renda e também, caprichosamente, conseqüência de pobreza e privações.
Pompílio deixou a Bahia no dia 17 de
maio de 1935 na companhia dos pais e da
comitiva que, como eles, sonhavam viver
n’outro lugar que não aquele que até então se
encontravam.
Na verdade, Pompílio e a família, com
aquele ato heroico de deixar a Bahia em busca
de prosperidade realizava ali uma revolução
silenciosa, mesmo sem organizar a marcha
contestatória dos oprimidos pelo sem regime. Desprovidos de
terras e vítimas das crises econômicas, era preciso deixar o sertão
para fazer da sobrevivência a luta pela vida, mas não só isso, para
uma vida melhor.
O movimento tenentista e outros movimentos
reacionários ao poder político de época, diferente da revolução
silenciosa da família de Pompílio, agigantou forças para quebrar o
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regime de opressão e de privações. Luis Carlos Prestes, num
manifesto de 1930, professa, segundo FAORO (1997), os
objetivos utópicos de sua revolução:
“Somos governados por uma minoria que, proprietária
das terras, das fazendas e dos latifúndios e senhores dos meios
de produção e apoiadas nos imperialismos estrangeiros que nos
exploram e nos dividem, só será dominada pela verdadeira
insurreição generalizada, pelo levante consciente das mais
vastas massas das nossas populações dos sertões e dos
serrados” (p.680)
As palavras do Cavaleiro da Esperança, na exata medida
do socialismo científico de Karl Marx que incitava os proletários à
revolução, não encarnava as aspirações daquele comunista,
como não encarnou o ideal da maioria dos baianos que deixaram
seu berço em direção ao centro Oeste. Ainda naquela manifesto
comunista de Prestes se notava os indícios de problemas sociais e
políticas ainda\mais graves, um deles, a exploração de terras
pelas multinacionais, conforme veremos mais adiante, na 2ª
parte desta história. Mas continuava o manifesto: “Lutemos pela
completa libertação dos trabalhadores agrícolas de todas as
formas de exploração feudais e coloniais, pela confiscação,
nacionalização e divisão das terras, pela entrega de terras
gratuitamente aos que trabalham. (...) concessões, vias de
comunicações, serviços públicos, minas, bancos...” (idem,
ibidem).
As armas com as quais a família de Pompílio Alves Pereira
sabia lutar eram suas ferramentas de trabalho. Tinha um ideal
que, genericamente, era o mesmo de Luis Carlos Prestes, pois,
massacrar o regime era um desejo nacional, por terra
agricultáveis e uma vida digna.
A viagem tomou o rumo do Estado de Goiás, decurso que
percorreu com paradas para suprir os mantimentos adquiridos
da prestação de serviços aos fazendeiros do caminho e para
revigorar a tropa, exaurida pelo cansaço e pela fome.
A viagem seguiu com o destino previamente estabelecido
pelo pai, já que em 1923, ele tinha estado em Poxoréu. Era para lá
o destino da família. Logo, a família alcançou o território de
Lageado (mais tarde, Guiratinga). Naquele lugar a família
permaneceu mais de um mês, já que além de se aventurar nos
garimpos, realizar pequenos serviços para abastecer a viagem,
Pompílio ganhou mais um irmão. Ali nasceu Francisco Solano
Pereira da Silva, uma criança viçosa, ainda sem entender nada do
que encontraria pela frente, e que continuaria na tenra idade a
rasgar os caminhos íngremes das estradas vicinais, as vezes
trilhas, na direção de Poxoréu. Em poucos dias estavam lá.
Em Poxoréu já estava estabelecido, o Sr. José Antônio
Pereira, irmão de dona Marcolina, sua mãe, numa fazenda da
região do distrito de Alto Coité à altura do garimpo da
Cambaúva. Ali, a família foi acolhida e por longos anos retirou
daquelas terras férteis a sua subsistência, seja da lavoura, da
pecuária ou do garimpo, este último em menor escala, quando
muito, um ou outro “meia praça”.
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importantes currutelas,
tendo no seu interior uma
vida intensa e um comercio
abundante onde se vendia e
se comprava quase de tudo,
formavam o epicentro da
vida econômica, sem contar
a sede municipal da recém
currutela do morro da mesa
que tomava contornos de
vida urbana.
Poxoréu já se
havia tornado município em
1938 e vivia à época dos
prefeitos nomeados por
intervenção federal. De 1°
de janeiro de 1939 a 1946 o município foi administrado por
Luis Coelho de Campo e Rachid J. Mamed.
Neste contexto, Pompílio Alves Pereira, com 22 anos
e ainda vivendo com os pais na Fazenda do seu tio José
Antônio Pereira, em 1940, conhece Elza Cardoso Pereira,
nascida na sua mesma cidade baiana no dia 06 de julho de
1929, uma jovem adolescente, na época com 12 anos, um
“sublime botão de rosa” a se desabrochar para vida, mas
ainda, sem se encantar, definitivamente, pelos mistérios do
coração, embora o jovem Pompílio já muito a despertasse.
Dona Elza era filha de Ricardo José Cardoso e dona
Jovelina Rita Cardoso, radicado no Barro Vermelho – Ba, cujo pai
perderia, 10 meses, após chegar em Poxoréu, deixando os três
filhos, incluindo ela, Edésio e Élson Cardoso.

Élson Cardoso

Elza Cardoso

Edésio Cardoso

Dona Jovelina, herdando as habilidades comerciais que aprendera no Barro
Vermelho, por anos, esteve à frente do
Novo Hotel, empresa que administrava
com o auxílio da prestativa filha – Elsa
Cardoso.
Na sociedade conservadora da
época, o namoro parecia não resultar de
uma futura família, até porque, dois anos
mais tarde, além do namoro sobreviver
aos poucos encontros ocasionais e sob
vigilância rigorosa da mãe e da sociedade da época, Pompílio
ingressa no exército, no 16BC de Cuiabá, de onde se desvencilha
no dia 17 de maio de 1945, quando também terminava a 2ª
Guerra Mundial.
De volta a Poxoréu, quando dona Elza somava seus 17
anos, o namoro revigora e em 14 de Agosto de 1946 ocorre o
casamento na presença da sociedade local realizado pelo Juiz de

5. O EXERCITO, O CASAMENTO E OS FILHOS.
Os anos 40 foram anos promissores em Poxoréu.
A economia “bombava” e atraia olhares de todos os
cantos. A extração de diamantes, principalmente nos
garimpos de São Pedro e Raizinha, este último descoberto em
1934, em torno do qual se consolidou uma das mais
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Paz – Sr. Amarílio Bento de Brito, este, no ano seguinte, faria parte
da 1ª Câmara de Poxoréu, na eleição de 1947.
Pompílio, por sua vez, na companhia da jovem esposa,
Dona Elza, passava se especializar na criação, compra e venda de
gado, desta vez, n´outra fazenda localizada na cabeceira do
córrego “Águas Emendadas” . Ali, a partir de 1947, a família foi
abençoada com o nascimento anual dos filhos até 1949 e depois,
com interstícios maiores até 1955, quando nasceu Rosangela
Cardoso Pereira no dia 29 de janeiro.
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6. O PRECURSOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO JOÃO BATISTA
As gera-ções do séc. XXI que conheceram o H.M.São João Batista
adminis-trado e subvencionado pela Associação Hospitalar São João Batista com
in-vestimentos do exterior,
lon-gamente acudido pela
generosida-de e tenacidade
do Pe. Pedro Melesi e outros
expoentes da filantropia,
conhecem o fruto, o produto
e quase nada das sementes e
de seus semeadores.
A pedra fundamental do H. e
Maternidade São Batista foi lançada pelo Sr.
Pompílio em 1961, com ajuda direta e
incontestável do ministro da Saúde no governo
de João Goulart, Wilson “Fadul”, (na época
Major da Aeronáutica) antes, Deputado Federal
por Mato Grosso que, atendendo seu pedido
destinou recursos da ordem de R$: 300.000,00
(trezentos mil Cruzeiros) e uma equipe de
engenheiros para a edificação da obra que se Presidente João Goulart
tornaria, nas décadas seguintes, um dos
melhores hospitais do interior Mato-grossense.
O Ministro desejava que Pompílio assumisse a
responsabilidade pela construção, porém sua
sabedoria o convenceu de que tal missiva
caberia ao Prefeito Oswaldo Candido Pereira
que, com a maestria de sempre, assumiu o
aquele ofício.
A sociedade Hospitalar São João Batista,
em seu site, confirma o destaque de Pompílio na
Wilson “Fadul”
construção do hospital, conforme se pode
depreender do caput da história da instituição:

Também faz parte dessa abundante prole sua filha mais
jovem, Maria Cardoso Pereira, que encerra o conjunto de 04
filhos, os quais receberiam o carinho, zelo, o mimo e a educação
do casal Dona Elza e Pompílio. Estes filhos são as preciosidades
intocáveis para Pompílio e Dona Elza, hoje, ambos à altura da
terceira idade.
Em 1958, parte da família muda-se para Cuiabá, embora
Pompílio permanecesse em Poxoréu desempenhando o ofício
da criação, compra e venda e gado, inclusive sendo funcionário
de Ludio Coelho, por um bom tempo.
Do final da década de 50 até os anos 80 Pompílio Alves
Pereira deixou importantes contribuições à sociedade Poxoreana
em razão da amizade e influência que exercia com pessoas do
governo, hospitais e políticos da capital mato-grossense.

“As atividades do hospital São João Batista
tiveram seu inicio em 1963 quando, o Senhor Pompílio
Alves Pereira conseguiu uma verba através do ministro
Wilson Fadul e também uma equipe de engenheiros
para construção do referido Hospital e Maternidade
que ficou sob a responsabilidade de então Prefeito
Senhor Osvaldo Cândido Pereira. O Secretário de
“Educação, Cultura e Saúde do Estado naquela época,
Sr. H.R. de Alcântara enviou também ao Sr. Ministro um
ofício dizendo ser favorável com a construção de uma
unidade hospitalar, pois no município não existia
nenhum e a iniciativa era louvável. Informou ao
Ministro que o Sr. Osvaldo Candido Pereira, Prefeito
Municipal de Poxoréu, estava empenhado na
construção de uma Maternidade na sua comunidade e
tomou as previdências necessárias para apresentar um
bom plano, visando o destaque de uma parcela da verba
global do Ministério destinada a construção”

Em pé:
Pompílio, Maria
Cardoso, Rosângela,
D. Elsa, Maria José.
Sentados:
Dr. Edésio Cardoso e
César Cardoso Pereira

Em pé:
Maria Cardoso,
e Maria José.

O dinheiro era repassado, em parcelas, ao Banco do Brasil de
Guiratinga na conta do Sr. Pompílio e transportado em avião que, dada a
precariedade, não oferecia segurança. Mas lá, Pompílio retirava o
dinheiro e repassava, cada centavo, ao então Prefeito (“Moreno”) para
custear a obra que seguia em ritmo bastante acelerado.

Sentados:
Pompílio e o filho
César Cardoso Pereira
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6.1 – A IDÉIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO
Nada surge do nada ou por acaso. Tudo tem motivo. Tudo
tem causa.
Corria o ano de 1961 e numa data daquele o garimpeiro
Genaro (de sobrenome e família, desconhecidos) foi esfaqueado
no Garimpo da Cambaúva, por motivo fútil, conforme consta da
maioria dos libelos-crimes dos incidentes envolvendo
garimpeiros. Trazido de rede até ao Hospital São João Batista foi
deixado agonizando nas calçadas da Rua Goiás, hoje próximo à
igreja matriz São João Batista. Na época, o corpo clínico dos
médicos era composto pelo Dr. Orlando Murare e Dr. João
Andrade Figueiredo.
Dr. João Andrade, considerando o estado físico em que
chegara o paciente, com os parcos recursos da medicina da
época, julgou o ferimento letal e por mais que fizesse para reaver
a vida do moribundo, os esforços poderiam ser inúteis, de sorte
que situação requeria outra alternativa noutro centro médico
que pudesse restaurar os ferimentos, com eficiência.
Restou a Pompílio, exercitar sua espirituosidade e
dinamismo que, não aceitando os fatos sobre a morte eminente
do garimpeiro, sobressaltou resignado a enviar o garimpeiro a
Capital.
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“Art. 1° - Fica criado no serviço de Saúde Municipal o
Hospital e Maternidade de Poxoréu.
Art. 2º - Para construção do referido nosocômio, fica o
Executivo Municipal autorizado a fazer a aquisição da área de
terras necessária, em local aprazível que preencha as finalidades
da referida obra..
Art. 3º - Para concretização dos fins da presente lei poderá
o executivo Municipal pleitear auxílios e subvenções da União
Federal e do Estado de Mato Grosso e ainda pessoas físicas e
jurídicas que, espontaneamente, se propuserem colaborar para
a realização da obra em referência..
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as
aberturas de crédito necessárias a ocorrer às despesas previstas
no artigo 2º e ainda as decorrentes de estudos, levantamento de
plantas e inicio da referida construção.
Art. 5º - Para funcionamento do Hospital e Maternidade
de que trata a presente lei poderá o Executivo Municipal celebrar
convênios com o Estado e com a União, observadas as
disposições concernentes à matéria.
Art. 6º - Esta lei entrou em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Poxoréu, em 17 de Junho de 1963.

Fachada da Atual Santa Casa de Cuiabá

Jose Menezes de Almeida
Presidente
Antônio Mandu da Silva
Secretário
8. O SURGIMENTO DO BANCO DO BRASIL EM POXORÉU
O Banco do Brasil, no Brasil, foi criado por D. João VI em
1808, juntamente com a Biblioteca Real e a abertura dos Portos
ao mercado externo. Em Poxoréu ele foi uma provocação de
Pompílio Alves Pereira e, não por acaso.
As estradas, na década de 60, eram precárias, de sorte que
o transporte aéreo era mais eficiente e o mais utilizado, porém,
numa terra de garimpeiros, nem todos gozavam dessa regalia,
embora fosse uma necessidade. Os que não podiam arcar com o
ônus da passagem, agonizavam longas horas em lombos de
animais ou enfrentavam os “paus de araras” da época.
A Construção do Hospital foi o grande motivador e mais
uma vez, o ministro da Saúde Wilson Fadul, o padrinho do
empreendimento. Como estava difícil e caro as idas a Guiratinga
para buscar as parcelas do dinheiro à Construção do Hospital,
Pompílio foi a Brasília reclamar com o Ministro e solicitar uma
agência do Banco para Poxoréu, recebendo dele a orientação
para procurar o Prefeito e encontrar local compatível para a
instituição e que se assim o fizesse ele mandaria um gerente com
equipe para instalar a agência.
Em Poxoréu a conversa foi breve com o Prefeito Oswaldo
Cândido, que por sua vez, ofereceu uma de
suas casas para acomodar a agência,
exatamente a Casa que hoje acomoda as
instalações da Câmara de Vereadores e
que já sediou, também o Itaú e a Caixa
Econômica em Poxoréu. Oficializado os
fatos, dentro de 60 dias recebeu o 1°
Gerente – Sr. GERALDO DIAS DA CRUZ e sua
equipe para instalar o Banco do Brasil em
Poxoréu, de onde jamais saiu.

O garimpeiro Genaro foi coberto com lençóis e
encaminhado a Santa Casa de Cuiabá, onde tinha amigos, com
uma carta de recomendação do Dr. Edésio Cardoso, seu cunhado,
despachando-o em um Jeep numa viagem que durava quase dois
dias.
Em menos de 30 dias depois o garimpeiro Genaro estava
de volta a Poxoréu, curado.
Daquele dia em diante Pompílio passou a conviver com
uma idéia fixa na cabeça: Poxoréu precisava de um hospital
público.
Na época existiam apenas clinicas particulares e os
atendimentos médicos improvisados, cuja existência
temporária, deixava a população mercê da sorte e a morrer “a
míngua”, por falta de instituições, embora houvesse, de tempo
em tempo, bons médicos, alguns tão generosos, quanto
brilhante o ofício de salvar vidas, conforme o juramento de
Hipócrates.
7. A INSTITUIÇÃO LEGAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO BATISTA.
As informações do próprio Hospital dão conta de que ele
foi instituído no município através da lei n°. 088/A, de 17 de junho
de 1963,cuja redação, transcrevemos com auxílio do servidor da
Casa de Leis de Poxoréu, Sr. Rosalvo Rodrigues da Silva, a quem,
em nome da história, deixo registrado os meus agradecimentos
pelos préstimos, tão eficientes.
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Geraldo Dias da Cruz, o Gerente, Luiz de Matos, o Subgerente e
Pedro de Paula Farias, encerrava a pequena equipe do Banco do
Brasil no seu ano de instalação.
A cerimônia de instalação do Banco do Brasil, ocorreu em
26 de Fevereiro de 1964, com a presença de ilustres autoridades,
como o Prefeito Osvaldo Candido Pereira, o ex-prefeito Joaquim
Nunes Rocha, entre outras, em evento coberto por Tarquínio
Soares Silva, ocasião em que o Pe. Pedro Melesi celebrara o ato
espiritual da benção ao novo empreendimento, conforme
depreendemos das informações e da fotografia da época
pertencente aos arquivos da instituição.
A permanência do Banco no seu local de origem, ou seja, no
prédio onde hoje está instalada a Câmara de Vereadores, não chegou
a uma década, pois numa economia flutuante como era a da garimpagem
na época, principalmente para atender o fluxo de capangueiros e
exportadores de diamantes, a demanda já exigia uma agência melhor
construída, equipada e com um contingente mais significativo de
funcionários.

* Foto Acervo Banco do Brasil

* Foto Acervo Banco do Brasil

Fachada Atual do Banco do Brasil Agência Poxoréu-MT

As pesquisas que fizemos no Banco do Brasil, na
companhia de Maria do Carmo Ruicci e de Almitônia Vieira Ruici,
(essa última, na época, gerente da instituição) não só confirmam
as informações como registram fotografias do antigo prédio
exatamente no local narrado por Pompílio, o gerente e a primeira
equipe de funcionário composta, conforme Fotografia abaixo, da
esquerda para a direita: Hélio Walter Fernandes de Oliveira,
naquele ano o único caixa a serviço da população, Célio Foresto,

Assim, certamente pelos sonhos de Pompílio e de centenas de
cidadãos da época, o Banco do Brasil mudou o seu endereço para o início
da Avenida Brasil na confluência com a Rua São Paulo, onde foi
reinaugurado no dia 28 de junho de 1973, agora, um prédio, cuja planta e
responsabilidade do Dr. Walter Ishida (Engº. Civil) resultou espaçoso, de
arquitetura imponente que se emoldurava no mais novo cartão postal.
A reinauguração, ao que parece, resultou de uma cerimônia
simples, cujo protocolo atendeu apenas os fins institucionais e
internos. De qualquer forma, à ocasião contou com a presença dos
gerentes das Agências do Banco do Brasil de Guirantinga , Sr. Wolmar
Spindola e de Cuiabá – Sr. José Bezerra Rodrigues, entre outras
autoridades da instituição ou a serviço daquela. Em 1973, a agência
evoluiu dos seus 05 funcionários, em 1964 para quase 30 servidores,
em 1973, sob a liderança do gerente Cláudio Antônio Watalin. A foto
abaixo nos dá a idéia da evolução da instituição e de como o Banco
vinha se estruturando para atender a sociedade.

* Foto Acervo Banco do Brasil

O 1º Gerente discursando na Cerimônia
Registro de Imóveis - Títulos e Documentos
da Comarca de Poxoréu - MT

Joaquim Nunes Rocha,
com a palavra

Maria Aparecida Bianchin Pacheco
Oficiala Registradora
Tel: (66) 3436-1155 - Tel: (66) 3436-1155
Cel: (66) 8115-3736
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 80 Jd. das Américas
CEP 7880-000 - Poxoréu - MT

* Foto Acervo Banco do Brasil
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DA ESQUERDA PARA A DIREITA:
1 – Valdemiro Ferreira da Silva
2 – Maria Vieira da Silva
3 – José Alves de Oliveira
4 – Elizabete Alves de Oliveira
5 – Juedy Mayor
6 – Eliete Alves Vieira
7 – Francisco Petronilho M. L. Coelho
8 – Arlene Vilarinho Paiva
9 – Paulo Sérgio Sombra de Souza
10 – Gutemberg Oliveira Souza

11 – Otto Teixeira de Carvalho
12 – Halael Gonçalo da Silva Prado
13 – Domingos Pereira dos Santos
14 – Djalma (Func. Da agencia em Cuiabá)
15 – Orlando de Lima Soares
16 – Walter Ishida (Engº. Civil)
17 – Acilino Matos
18 – José Maria
19 – Marco Aurélio M. da Silva
20 – Ângelo Gonçalves da Rosa

21 – Felicíssimo Lemos dos Santos
22 – Carlos Antônio Rocha
23 – Benedito G. de Magalhães
24 – Osvaldo Edson R. Manaia
25 – Mahmud Ahmed
26 – José Bezerra Rodrigues
27 – Claudio Antônio Watalin
28 – Wolmar Abreu Spindola
29 – Pedro Antunes (cliente)
30 – Lauro José Tobias de Almeida

A amizade, a consideração e o respeito por um homem digno
e municipalista fazia da suas palavras e ações, dignas de credibilidade
e de intervenção. Por outro lado, Pompílio, sabia como poucos,
valorizar as pessoas que se apresentavam como “parceiros do
desenvolvimento”, como foi o caso do carioca Wilson Fadul e em
nome dessa amizade e da fidelidade com que afirmava suas relações,
recebia o apoio desejado para resolver casos crônicos, arraigados no
município.
Pompílio foi, por anos, cabo eleitoral de Wilson Fadul, depois
de o conhecer em Cuiabá e muitas vezes visitar a sua Casa na Avenida
Pedro Celestino nas suas primeiras campanhas eleitorais e era, em
Poxoréu, um dos poucos simpatizantes do Parlamentar que, nas
eleições, suplementava sua votação aos parlamentos Estadual ou
Federal. “Fadul” era um super ministro. Seu pedido era uma ordem.
Se não fosse a revolução, Poxoréu teria se desenvolvido muito mais,
já que o seu curto período no Ministério da Saúde, de 17/06/63 a
05/04/64, possibilitou resultados importantes para a sociedade
poxoreana.
Em Cuiabá, sobretudo a partir de 1950, foi esta mesma
amizade que possibilitou a muitos cidadãos de Poxoréu a assistência
em Saúde, emprego e outros benefícios do gênero.

A reinauguração, ao que parece, resultou de uma
cerimônia simples, cujo protocolo atendeu apenas os fins
institucionais e internos. De qualquer forma, à ocasião contou
com a presença dos gerentes das Agências do Banco do Brasil de
Guirantinga , Sr. Wolmar Spindola e de Cuiabá – Sr. José Bezerra
Rodrigues, entre outras autoridades da instituição ou a serviço
daquela. Em 1973, a agência evoluiu dos seus 05 funcionários, em
1964 para quase 30 servidores, em 1973, sob a liderança do
gerente Cláudio Antônio Watalin. A foto abaixo nos dá a idéia da
evolução da instituição e de como o Banco vinha se estruturando
para atender a sociedade.
Dos inúmeros clientes que a agência possui, as
informações levam crer que o Sr. José Moraes Barbosa tenha sido
o primeiro cliente da agencia, conforme estima a gerente
Almitônia, (2009/2010) conforme dados da própria agência.
9 – O PODER DA AMIZADE.
É de se perguntar por que um parlamentar militar e alto membro
do governo João Goulart daria tanta atenção e apoio a um homem
humilde e batalhador como Pompílio e por que ele, com tamanha
simplicidade, conseguia tantos benefícios sociais para Poxoréu.
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10 - O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA.
O terreno foi uma doação de Amarílio Bento de Brito e
conforme os acordos, ele retornaria ao dono se não cumprisse as
finalidades. Ocorre que a exigência de Amarílio reduziu a um
contrato com a Prefeitura como garantia da obra estipulando a
data de funcionamento do Hospital que, entre as cláusulas,
constava a advertência de retorno do terreno à origem.
De fato, o hospital, em seu site confirma a versão de
Pompílio:
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Fevereiro de 1966

Foto: Site: www.hmsjbpoxoreu.com.br

Mato Grosso, já que, juntando as informações de Pompílio com
as do Hospital apura-se que em fevereiro de 1966 o pavilhão do
hospital é concluído e, a partir daí começa uma verdadeira
batalha para equipá-lo. Constam, das informações do Hospital,
que naquela época foi enviado ao diretor dos Voluntários da Paz,
Sr. James Creasman, documentos do município, fotos, lei de
criação, solicitando recursos para aparelhá-lo e também ajuda na
parte técnica para auxiliar na administração do referido hospital,
justificando a afirmação de Pompílio de “ter deixado o hospital
equipado e em funcionamento”, conforme destacamos no
próximo item.

“Para construir o Hospital e Maternidade de
Poxoréu foi doado pelo Sr. Amarilio Bento de Brito,
Dr.Antonia Firmina de Brito, o Tenente Sebastião
Santana Sol e sua Senhora D.Eunice Rita de Brito Sol,
uma (1) hectare de terra registrado no cartório do 2º
oficio em 02 de dezembro de 1963. Os outorgantes
doadores fizeram a doação com a obrigação do
donatário fazer construir no imóvel, um hospital que
teria uma das seguintes denominações: “Hospital
Wilson Fadul”, dentro do prazo de 05 anos a contar do
mês de novembro de 1963. E que a construção do
referido hospital deveria dar inicio dentro de um ano.
Findo o prazo e as obras não fosse iniciada, ficaria sem
efeito a doação.”

12. A REVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 1964
INTERROMPE A CONSTRUÇÃO.
A Revolução não estava no plano de ninguém naquela
época, mas eclodiu em 1964 e com ela as verbas foram
interrompidas paralisando as obras de construção do Hospital. A
situação inquietou o Sr. Pompílio em razão do contrato
formalizado com o Sr. Amarílio Bento de Brito, doador do
terreno, como também as autoridades municipais.
Em conversa com o Prefeito Oswaldo Candido Pereira
sobressaiu a alternativa de contrair um empréstimo com o
BEMAT, dando em garantia, parte do FPM, o que possibilitou a
retomada das obras e a aquisição de equipamentos deixando-o
estruturado com Sala de Cirurgia, Sala de Laboratório para coleta
de Material, material Cirúrgico, Raio X, Camas, Colchões,
Cadeiras, Geladeiras, ventiladores e outros materiais de
equipamentos necessários à comodidade dos pacientes.
O BEMAT tinha na época, como presidente, o Sr. Raul dos
Santos Costa, no 2° governo de Fernando Correia da Costa.
Aquela revolução impediu a continuidade das obras, mas
não impediu que, por outros meios, ela viesse a se concretizar,
como de fato se concretizou.
As coisas não são fáceis, mas não impossíveis. E, é na
dificuldade que os homens demonstram sua grandeza e
eficiência, principalmente, quando ela se manifesta pela dor do
outro.

Mais tarde, em outubro de 1966, conforme requerimento
enviado para o cartório, os doadores aceitaram a mudança do
nome, prevalecendo a denominação de “Hospital e Maternidade
de Poxoréu” e no mesmo ano instalando a
sociedade Hospitalar São João Batista,
tendo seus estatutos (publicados no Diário
Oficial do Estado em 26/10/1966) como a
administradora do hospital. Naquela
época, segundo informações da Dona Elza,
esposa de Pompilio, era também indicado
o nome de Maria Tereza Goulart, esposa de
João Goulart, para o Aeroporto de Várzea
Grande, atualmente, Aeroporto Marechal
Maria Tereza Goulart
Rondon.
A primeira diretoria do hospital
constituiu-se em 02 de julho de 1966 e efetuando sua fundação
em 24 de junho do mesmo ano, uma instituição humanitária
católica dedicando-se a receber e tratar gratuitamente, enfermos
indigentes, sem distinção de credo, religião, cor ou
nacionalidade.
11 - O HOSPITAL INICIA FUNCIONAR PARCIALMENTE
Com o Banco do Brasil instalado aqui, as condições
melhoraram bastante. Os recursos do Ministério da Saúde
passaram ser transferidos para cá, de sorte que uma boa parte da
obra já estava concluída e o Hospital pronto para funcionar. A
planta original da construção dava conta de uma obra em forma
de U, mas ela não tinha sido concluída, por uma razão óbvia.
Atualmente as construções do HMSB estão dispostas em
forma de L e H.
É possível que ele tenha iniciado o seu funcionamento
regular e concluída a 1ª fase da obra em 1966, depois do
empréstimo da Prefeitura contraída com o Banco do Estado de

13. ADOAÇÃODOHOSPITALPARAADIOCESEDEGUIRATINGA
No início da década de 70, o Prefeito Lindberg Ribeiro Nunes
Rocha é, pela primeira vez, eleito para governar Poxoréu e, segundo o
Sr. Pompílio, o Prefeito considerou que o município não tinha
condições para arcar com o ônus de manutenção do Hospital
passando-o aos cuidados do bispo da diocese de Guiratinga, Dom
Camilo Faresini, instituição a qual, o H.M.São João Batista
permanece vinculado até hoje.
A informação é confirmada no próprio site do hospital –
www.hmsjbpoxoreu.com.br, acesso em 05/03/2010, que
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“aos 24 de Junho em Assembléia Geral, a Sociedade Hospitalar
política invejável. Conforme o seu depoimento, “Moreno”
São João Batista doou à Prelazia de Guiratinga, hoje Diocese de
costumava presentear os deputados e seus filhos com brilhantes
Guiratinga, a quadra de 10.000 metros quadrados e o imóvel
de Poxoréu e esses “despretenciosos” presentes alicerçavam
nela existente em que funciona o Hospital e Maternidade São
uma série de conquistas municipais. O Sr. Leônidas considera
João Batista” de 1979, (grifo nosso) sendo confirmada e legalizada
Oswaldo Cândido Pereira.
aos 5 de Setembro de 1979, quando foi
Entrada do Hospital e
incorporado ao patrimônio da Diocese e o Sr.
Maternidade
São João Batista
Bispo confiou ao Pe. João Pancot, SDB, a direção
do Hospital e Maternidade São João Batista,
encontrado em condições de completo
abandono.
Conforme as informações do Site, em
1983, o Pe. Pietro Melési – SDB assumiu a
direção do Hospital iniciando o seu
planejamento para uma real e profunda
reestruturação, atualização e reorganização do
Hospital.
De acordo com aquelas informações, o Pe. Pedro Melesi,
14 - A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA.
assumindo o ofício da direção da instituição concentrou seus
A influência de Pompílio no governo federal extrapolava
esforços para obter a confiança e o crédito da comunidade local,
os limites do Ministério da Saúde. Ele também conseguiu com o
dos fornecedores e dos amigos, recuperar o velho edifício: pinturas
Ministro das Minas e energia um Motor grande que muito
gerais, renovação total do telhado (madeiramento, telhas) , da sala
auxiliou no abastecimento de energia na cidade. Este motor
cirúrgica, sala de parto, das instalações elétricas e dos esgotos. Em
também chegou ao município em 1961 num avião da Força Aérea
seguida foi anexada, por compra a faixa de terra 7.000 metros
Brasileira aterrizando no Campo de Aviação do município, o
quadrados, totalizando uma área de 17.000 metros quadrados.
mesmo que a 10 ou 11 anos atrás recebeu pela primeira vez, um
Na verdade, para nós não importa o destino que foi dado
avião da Nacional Transportes Aéreos em Poxoréu e dali, por
ao hospital, mas a finalidade que ele atende e o resgate de suas
alguns anos, faria escala para São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.
origens, reconhecendo e valorizando os seus criadores, até então
relegados a breves informações em sites eletrônicos e
15 - O SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
reconhecidos por uma minoria social e política.
A central de transporte intermunicipal da antiga rodoviária
Não se pode tirar o mérito da Associação Hospitalar São
da Rua Minas Gerais no Centro histórico da cidade foi administrada
Batista na gestão e desenvolvimento do hospital, na ampliação e
por longos anos por Pompílio Alves Pereira. Dali, de acordo com o
na infra estrutura de que possui. A Associação, o Poder Público e
Sr. Euclides Borges de Carvalho, nascido em Cassununga (O Sr. Kid,
sociedade sabem, a que preço, sua existência tem resistido. Não
como é conhecido, é um amante da pecuária) o nosso personagem
se pode tirar, em hipótese nenhuma, o mérito do Pe. Pedro
administrava as linhas que davam acesso aos municípios de Dom
Melesi, considerado pelo Sr. Leônidas Alves de Matos como “um
Aquino, Cuiabá, Guiratinga, Rondonópolis e outros, neste último, o
dos padres italianos que mais trabalhou por Poxoréu em todos
acompanhamento e desenvolvimento de investidores como Nemi,
os tempos”.
Jacinto Silva e “Zé da Baleia”.
Por outro lado, não se deve ofuscar (pela memória
Assim, Pompílio adquire dois ônibus para a linha de Paraíso
presentista) a origem daquele empreendimento e os criadores
do Leste. Porém, não se adapta a atividade, mais tarde, vendendodaquela idéia, afinal paredes e telhados são sustentados pelo seu
os ao Sr. Raimundo Barbosa que se encarrega, na companhia dos
alicerce, pelas bases que suportam sua profundidade e sua
filhos de implementar o transporte naquela rota.
intensidade. Não se trata promover Pompílio Alves Pereira e
Oswaldo Candido Pereira em detrimento do Pe. Pedro Melesi,
16 - UMA UNIDADE DO INCRA EM POXORÉU
entre tantos outros, mas reconhecer que cada um deles teve
Segundo Pompílio, aconteceu em 1982, ano de eleições
papéis fundamentais na história do Hospital. Talvez, sem a
municipais que elegeria Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, para um
pretensão de buscar um lugar na história para ambos, fosse
mandato de 06 anos. Pompílio afirma que conseguiu uma
oportuno considerar que Pompílio foi para o Hospital o que o
unidade do INCRA para Poxoréu e que mais tarde a perderia,
Augusto Comte foi para a Sociologia, mas o Pe. Pedro Melesi foi
segundo ele, por falta de interesse dos governantes. Ele
para ele o que Emille Durkheim foi para
consegue retornar a área para Poxoréu, que funcionou, por
esta tão importante ciência do comporalgum tempo, no colégio agrícola, empreendimento que ele teria
tamento humano, ou seja, seus papéis
conseguido através da Câmara e do Senado Federal e do próprio
não possuem ordem de importância, eles
presidente da República, José Sarney. O Sr. Leônida Alves de
possuem simplesmente importância.
Matos lembra que por um tempo funcionou ali uma unidade
Não se pode ignorar a humildade
agrícola, embora não se lembra, com detalhes, daquele
do Prefeito Osvaldo Candido Pereira (O
empreendimento.
moreno) que segundo Jurandir Xavier era
dono de uma das mais expressivas
17. A CONTRIBUIÇÃO DE LEÔNIDAS ALVES DE MATOS
simpatias pessoais e de uma tática
Leônidas Alves de Matos é um poxorense nascido na
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região da água emendada no dia 28
de fevereiro de 1933 e narra para a
história, que estamos a recontar,
que Pom pílio é de uma época em
que as instituições sociais tinham
força e os diretórios políticos
municipais, poder de decisão,
inclusive para “pressionar” e
influenciar a cúpula estatal
transferir benefícios à população;
uma época em que as câmaras de
Leônidas Alves de Matos
vereadores ainda trabalhavam,
efetivamente, para o bem comum
de uma sociedade e prioritariamente, “no interesse público”, ainda não contaminadas pelo
gérmen do capitalismo, cujo poder, às vezes, tornam os homens
irreconhecíveis ou apenas os revelam; Um tempo em que o amor
a cidade era muito mais verdadeiro e a cidadania, um exercício
bem mais ativo.
Leônidas foi vice presidente da FAG – Fundação de
Assistência ao Garimpeiro na presidência de Manoel Dioz Silva e,
mais tarde, assumiria o comando da Instituição; Foi
administrador do Hospital pela Associação Hospitalar São João
Batista; Presidente do Sindicato Rural; Gerente da Cooperativa
Agrícola do Vale do São Lourenço de Poxoréu; Secretário de
Finanças e de Obras no governo de Eoni de Souza Lima (19771982) e membro do Conselho Fiscal da Famato, garimpeiro e hoje
vive recluso a vida de pequeno produtor na paz do campo que
encontrou para adoçar a vida, respirando o ar livre e puro das
matas verdejantes e, de longe, o ronco dos veículos que trafegam
a MT-130.
Leônidas, embora funcionário do Hospital por sete anos,
não se lembra dos fatos que o originou, porém considera
Pompílio Alves Pereira, um dos personagens mais influentes de
sua história, inclusive como membro do Conselho Fiscal da
Sociedade Hospitalar São João Batista, durante o tempo em que
esteve como administrador. Por outro lado, confirma a amizade
de Pompílio com o Deputado “Fadul” e acredita que o
parlamentar, estando ministro da saúde, tenha facilitado a
conquista dos benefícios para Poxoreu. Segundo ele, Dr. Danilo
teria sido um dos primeiros médicos a clinicar no Hospital e
Maternidade São João Batista, mais tarde, entre outros
profissionais, recebendo os préstimos do Dr. Antônio dos Santos
Muniz.
A participação de Leônidas Alves de Matos como
administrador do Hospital São João Batista começa em 1971,
conforme consta do histórico da instituição:
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Leônidas aceitou o cargo e no qual permaneceu até 02 de
janeiro de 1978, sendo sucedido pelo Sr. Manoel Messias Barreto
(também ex – vereador) até 25 de fevereiro de 1979, quando o Sr.
Jovino Alves Castelhano dá continuidade a administração do
hospital e assim, sucessivamente, outros grandes homens
passaram por ali.
Em particular, o Sr. Leônidas narra uma passagem,
provavelmente acontecida no início da revolução de 64 quando o
repasse das verbas foi interrompido pela ditadura militar.
Segundo ele, quando ainda estava na presidência da FAG, foi
procurado pelo Sr. Pompílio na companhia de Lindberg Ribeiro
para que ele repassasse uma verba da FAG ao Hospital. A verba
era bastante substancial, pelo que resistiu temente a um
provável desvio de finalidade e de não ter a prestação de contas
aprovada e aceita pelo governo Federal. Preferiu recuar da
presidência da FAG, sugerindo novas eleições, podendo o
próximo presidente concordar com a transferência do dinheiro
ao Hospital. Dito e feito.
A verba foi repassada ao Hospital com a promessa de que
naquela instituição teria sempre um apartamento ou enfermaria
para atender os garimpeiros. O acordo, mais tarde, não se
manteria.
Acontece que mais tarde o SNI – Serviço Nacional de
Informação, veio a Poxoréu cobrar a prestação de contas para o
dinheiro gasto em desacordo com as finalidades da FAG, tendo os
diretores que se refugiarem, temporariamente. O SNI saiu de
Poxoréu prometendo uma Sindicância que, felizmente, nunca
veio acontecer.
O Sr. Leônidas esclarece que o interesse da Diocese pelo
Hospital aparece por intermédio de Dom Camilo Faresini, porém,
depois dele em funcionamento e já equipado, pois antes não
havia nenhuma intenção e que, por alguns anos, o hospital
funcionou através de convênio com a FAG, com o FUNRURAL,
com a LBA, com o IPEMAT e outras instituições que o ajudava
manter.
17.1 - A “BRIGA” DE LEÔNIDAS COM O PE. PEDRO
MELESI
Ocorreu no advento da construção da Escola Pe. Cesar
Albisetti quando Leônidas e a saudosa
professora Alvair Rocha redigiam a
solicitação da escola ao governador
José Garcia Neto, por orientações do
ex-senador Louremberg Ribeiro
Nunes Rocha, na época, Secretário de
Estado de Educação.
Como disse, naquela época, as
instituições sociais eram valorizadas,
de sorte que, pronta a correspondência, Leônidas se diligenciou a
Associação Hospitalar São João Batista, ao Lions Clube, a Loja Maçônica, a
FAG, entre outras para obter a
anuência da solicitação, afinal, o
governador se sensibilizaria, face do
volume das assinaturas e instituições
interessadas na construção da escola.
Detalhe: Leônidas deixou a assinatura
do Pe. Pedro para pegar por último, e Pe. Pedro

“Em 25 de Fevereiro do corrente mais uma vez a
diretoria se reuniu preocupada com o hospital;
chegaram a conclusão que era necessário a presença
efetiva de uma pessoa que estivesse diariamente na
direção dos trabalhos do hospital e que zelasse pelo
bom nome do mesmo no atendimento daqueles que
procurassem o hospital. Ouvidos as opiniões diversas,
prevaleceu a do Sr.Prefeito Municipal, Dr.Lindiberg
Ribeiro Nunes Rocha, Presidente do Conselho, que
admitisse um administrador. Sugeriram o Sr. Leônidas
Alves de Matos, pelas suas qualidades pessoais e
também por ser um dos membros da diretoria.”
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medicina cuiabana.
Com todas as privações que a vida lhe reservou, desde a
criança que foi na Bahia e ainda quando chegou a Poxoréu, já
que tinha na época 09 anos, desenvolveu com afinco e
determinação seus estudos primários, desde Guiratinga,
Poxoréu e depois em Cuiabá, quando concluiu o 2° grau no
colégio São Gonçalo.
Suas notas eram o espelho real e inequívoco da mente
brilhante que possuía. Elas não precisavam de testemunho,
indicações, justificativas e quem as examinasse gostaria de ter,
por perto, o seu dono. Ademais, quem se desse ao luxo de ter
com o Dr. Edésio, meia dúzia de palavras, se dava conta de estar
diante de um grande homem, um exemplar sábio, digno da
comparação socrática.
Nada para o Dr. Edésio foi fácil, como não era para qualquer
nordestino que se aportava em Mato Grosso nos anos 30. Porém,
ele soube, como ninguém, a buscar nas dificuldades, uma
oportunidade. Lembrou-me, muito, a expressão do meu Professor
João Monlevade (UFMT) quando afirmava que a “gente tem que
aprender tirar leite de pedra”, nas dificuldades que, a principio,
consideramos irreversíveis. Os exemplos mostram que “essa
dificuldade” fortalece o homem, lapida-o, transforma-o e o torna
mais próximo do humano, dando conta de que o que interessa
realmente é o SER e não o TER. Dr. Edésio, o primeiro médico
formado em Poxoréu e foi um desses nordestinos iluminados e o
primeiro médico aqui clinicar.
Sua clinica funcionou próximo a Farmácia São Pedro de
Amarílio Bento de Brito, uma casa de cura e alento para todos os
enfermos que a procurasse. Ali com um sorriso no rosto e com
extrema competência atendia a sociedade até se mudar para
Cuiabá onde a Santa Casa passou ser o lócus de atendimento para
uma clientela não mais restrita a Poxoréu, mas de contornos bem
mais abrangentes: a sociedade mato-grossense.
Em Cuiabá, tornou se amigo das famílias cuiabanas mais
tradicionais e participou diretamente da fina flor da sociedade
intelectual da época, na qual, deixou legiões de simpatizantes e
admiradores. Um destes intelectuais foi o Dr. Luis-Philippe Pereira
Leite, um dos maiores intelectuais radicado na cuiabania do início
do século XX que, antes de morrer, confessou ao Dr. Paulo Pitaluga
Costa e Silva, o seu desejo de prestar sua homenagem ao brilhante
médico e amigo poxorense.
O Dr. Paulo Pitaluga no seu
“Philippeanas: a produção intelectual de
Luis-Phlippe Pereira Leite”, publicado em
1999, pela editora Buriti, em Cuiabá
dedicou uma página inteira, ao final do
livro, tentando reproduzir as palavras e os
seus anseios, registrada sob o título: “O
artigo que Luis-Phlippe não chegou a
escrever”, cujas palavras desejadas a
proferir, transcrevemos das páginas 207-8:

ele (o padre) viria saber por outros da intenção, ficando
furibundo.
Inadvertidamente, Leônidas encontra o Pe. Pedro na
altura da Rua Mato Grosso, pára o seu Jeep e solicita a sua
assinatura, pelo que ouve uma série de “gentilezas” e o deixa
emudecido e engolindo “a seco” a revolta do padre, sobretudo
quando é advertido que – “quando quisesse falar com ele fosse
na casa paroquial e não na rua”. E ele foi.
Na casa paroquial, antes do Pe. Pedro se pronunciar o Sr.
Leônida já o acudiu dizendo que não estava mais ali para pedir a
sua assinatura, mas para dizer-lhe umas “boas verdades” e,
disse, produzindo uma oratória de justificativas, a ele
empreendidas, ao logo de sua amizade. Desfeitos os males
entendidos o Pe. Pedro decidiu por a sua assinatura, a esta
altura rejeitada pelo Sr. Leônidas, encaminhando a
correspondência, a revelia dele e com a desconfiança de que a
construção da escola não se efetivaria, pelo que o Sr. Leônidas
redargüiu: “Vamos ver”. Felizmente, a escola foi construída e
inaugurada em 1978 depois de uma Planta técnica apresentada
pelo Dr. Enzo. Na prática, eram bons amigos e do
desentendimento não resultou ressentimentos, apenas
cumplicidades e afeições, simultâneas.
18. DR. EDÉSIO CARDOSO: UM MÉDICO A SERVIÇO DA VIDA

“Era um menino pobre e muito, mas muito
estudioso. O Edésio nsceu na Bahia e muito criança veio
para Poxoréu com a sua mãe. (....) Depois em Cuiabá, já
grandinho, continuou estudando com os padres do São
Gonçalo. Formou-se em 1944 e foi orador de sua turma,
a que fui paraninfo. Escolheu a medicina para seguir sua
profissão. E com que esforço, com que dureza conseguiu
ir até ao Rio de Janeiro para continuar os estudos

Dr. Edésio, filho de dona “Jove” é cunhado de Pompílio
Alves Pereira e já se encontrava em Poxoréu, desde de 1934,
antes da comitiva do Sr. Vicente se radicar no local em 1936,
mais tarde, se tornaria um mestre em salvar vidas, com ou sem
dinheiro, em suas atribuições médicas em Poxoréu e na capital
mato-grossense, tornando-se uma das maiores referências da
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bem assim, tanto que este fato merece uma sessão à parte, a ser
tornada pública, n´outra oportunidade, na 2ª parte dessa história.

preparatórios. Sem qualquer recomendação, procurou
no Rio o Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara levando
tão somente a sua caderneta de notas escolares do
colégio São Gonçalo como única apresentação. Foi
tentar conseguir um emprego, senão não conseguiria
fazer os seus preparatórios para enfrentar o vestibular.
Tempos depois, conversando com Dom Jaime, o
cardeal me disse que, na época, ao perceber Edésio
humilde, alegando que não tinha qualquer carta de
apresentação, dissera a ele: “ Rapaz, com essas notas
escolares você não precisa da apresentação de
ninguém”. E dom Jaime me contou que o apresentou a
diretora da LBA e aí o Edésio conseguiu arrumar o seu
emprego. Era tão esforçado que, seis meses depois, já
era chefe de seção. E durante todo tempo que cursou a
medicina o seu sustento vinha, parte do seu próprio
trabalho e parte das economias de sua mãe. Graças a
isso, graças ao seu esforço pessoal, à sua dignidade e
brio, Edésio conseguiu formar-se em Medicina e é hoje
um dos mais conceituados médicos de Cuiabá.”

19. À GUISA DE CONCLUSÃO.
Pompílio Alves Pereira
protagonizou papéis reais na história
de Poxoréu; deixou feitos dignos dos
registros que fazemos e merece o
reconhecimento social pelo que
fizera, até porque, fizera pelo
simples prazer de ser útil ao mundo,
por se considerar cidadão nato, ativo
e proativo, um municipalista
confesso, cuja finalidade reside o
interesse comum e o bem coletivo,
tanto é que além dos fatos já
narrados, preocupara e participara
de outros benefícios sociais da
época.
Na guisa de conclusão ainda
é oportuno citar que o Cartório de Jarudore, certa vez, foi
paralisado. Segundo o Sr. Pompílio, no dia 02 de abril de 1996, por
autorização do Tribunal, o Dr. Paulo Carreiro de Souza, juiz de
direito da Comarca de Poxoréu concedeu posse ao seu titular, Sr.
João Antônio Rodrigues, por ele apresentado para o ofício naquele
distrito, de onde jamais saiu, versão que é confirmada pelo
mencionado, acres-centando o apoio da Câmara de Vereadores e
do ex-Prefeito Dr. Walterly Ribeiro da Silva. Conforme o escrevente
Juramentado, também conhecido com o “Joãozinho do Cartório”,
até aquele ano ele substituía o Sr. Epaminondas Correia de Oliveira,
vindo a se efetivar no cargo a partir daquela data.
Convêm ressaltar que suas intervenções foi determinante
na aquisição de canos para canalização de água no distrito de Alto
Coité, na época, um clamor sem trégua da população.
No final da administração do Prefeito Eoni Souza Lima, em
1982, ele recebeu de parte da população daquele distrito a
solicitação do material pelo que, em contato com o Deputado Alves
Ferraz, conseguiu do Governador Frederico Campos dois
caminhões de canos, que, definitivamente resolveu a situação.
Pompílio não possuía mandato político. Tinha amigos e
influenciava-os, como também era influenciado. José Menezes de
Almeida em Alto Coité arregimentou os garimpeiros para
descarregar os caminhões. Aquele era mais um problema que se
resolvia pela sensibilidade, boa vontade e humanidade. Mas não
foi só isso.
O ser humano, tem por índole o presentismo dos fatos,
poucas vezes, o caminho, os meios que o levaram acontecer ou a

Estas seriam as palavras, mais ou menos aproximadas do
Dr. Luis-Filippe sobre o Dr. Edésio Cardoso, antes de morrer, nas
palavras recriadas pelo Dr. Paulo Pitaluga, escritor e genro de
Edésio.
O Dr. Edésio está em contexto direto com esta matéria já
que ele não foi apenas um membro ilustre da família de Pompílio
Alves Pereira, foi uma alma generosa que, no ofício da medicina,
salvara muitas vidas, seja pela sua própria benevolência, seja pelas
recomendações de Pompílio e de outros filhos de Poxoréu que lhe
contatava, para tal fim.
Um homem generoso, um mestre da medicina que, senão
citada nesta ocasião, deixaria no texto uma lacuna impreenchível e
uma injustiça irreconciliável de minha parte e solidarizando-me ao
Dr. Luis-Phlippe, “não salvaria sua memória do ostracismo”.
Conhecer a história de Pompílio Alves Pereira é alargar
nossa memória, nossos horizontes de conhecimentos.
Alto Coité foi uma localidade que mereceu muitas
intervenções de Pompílio, talvez pela intrínseca ligação com o
distrito desde quando radicou na região na década de 40, vindo da
Bahia com a família.
Uma dessas histórias da qual participou em Alto Coité foi
protagonizada no final da década de 70, quando ele e dezenas de
lideranças locais e regionais se tornariam uma das mais
respeitadas referências para os garimpeiros, embora a história
oficial ou pelo menos, do que se conhece até então, registra o atual
Presidente Lula e os ex-governadors Dante de Oliveirae Carlos
Gomes Bezerra, entre outros, como os heróis daquela luta. Não foi
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Da esquerda para direita:
Em pé: Maria Cardoso Pereira; Rosângela, D. Elsa e
Maria José Cardoso Pereira Sentados: César Cardoso Pereira

“Reúnem-se fatos. Para isso vai-se aos
arquivos, esses sótãos dos fatos. Aí basta
baixarmo-nos para os recolher. Cestadas
cheias. Faz-se o que fazem as crianças
quando brincam com cubos e trabalhamos
para eles... o jogo está acabado, a história
está feita. O que é que se quer mais? Nada.
Senão saber por que? Por que fazer história?
E portanto, o que é história?”

compelir seus acontecimentos. Muitas vezes, apenas os fatos da
história oficial, impregnada de “heróis declarados”. Mas, ela não é,
nunca foi e jamais o será a única história. Há inclusive, inúmeras
outras com heróis anônimos e de verdade que, por ironia,
auxiliaram estes “heróis declarados” se cristalizarem na história,
geralmente, os mais fortes e mais poderosos, político e
economicamente.
Nossa memória do presente tornou-se mais abundante,
mais farta, mas nem por isso a torna determinante, pronta,
acabada. Deixo aqui fatos, alguns serão afirmados, outros
negados, mas uns, dialeticamente, são necessários a outros.
Deixo para a história, com os mais sinceros agradecimentos aos
colaboradores, uma cestada de fatos históricos na esperança de
ter deixado a nossa história mais rica, porém, jamais conclusa.
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