
 

 

WALDOMIRO RIBEIRO VILELA 

                                                                                    Prof. João de Souza 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Waldomiro Ribeiro Vilela, hoje aos 82 anos completados no dia 18 de junho 

próximo passado (2011) é o guardião da região de Poxoréu onde teve início a 

implantação de fazendas  de gado: Inveja, Sangradorzinho, Alminhas. 

É sem dúvida nenhuma o cidadão mais antigo e que nunca dali arredou o pé 

para morar em outro lugar. Aquela terra está tão impregnada em sua vida que até para 

vir à cidade, torna-se uma eventualidade. Parece que Waldomiro tem querido honrar ao 

extremo a memória dos seus avós, do seu pai e de tantos outros Ribeiros Vilelas que 

tiveram a sua vocação voltada para o desbravamento dos inóspitos sertões. 

Ainda na primeira metade do século dezenove, Ribeiros-Vilelas, parentes de 

Waldomiro já estavam, vindos de Minas Gerais, no povoado de Torres do Rio Bonito, 

no estado de Goiás. 

No dia 5 de novembro de 1855 aquele povoado tornou-se o Município de 

Torres do Rio Bonito. Em 1937 Aquele Município passou a ser chamado de Caiapônia. 

A presença de Cajango nas nascentes do Rio Araguaia, já era conhecida pela 

população de Rio Bonito. Aliás, João José de Moraes, o Cajango, era irmão de Joaquim 

Brandão de Moraes, que era o pai de dona Rita Ribeiro Vilela, mãe de Waldomiro 

Ribeiro Vilela.  

O seu avô por parte de pai, Bonifácio Ribeiro de Macedo no início do século 

XX se abalou do Rio Bonito para fazer uma viagem de reconhecimento do leste de 

Mato Grosso em busca de terras férteis de volutas. Aquela viagem, Bonifácio 

empreendeu juntamente com mais três companheiros. Os viajores atingiram os vales do 

Araguaia e Garças, áreas estas já muito noticiadas em Rio Bonito, devido às descobertas 

de diamante, no Caçununga e a implantação de algumas fazendas na região. 



Bonifácio esteve na fazenda do Cajango, e se dirigiu para o oeste. Não teve 

sorte, porém.  Jamais conquistou um palmo de terra em Mato Grosso. Jamais retornou 

ao seio de sua família. Ele e seus companheiros tiveram sumiço, jamais explicado. Os 

seus familiares jamais fizeram o seu velório ou seu sepultamento. 

Três meses depois de sua partida de Rio Bonito apareceram apenas as 

cavalgaduras que lhes serviam de transporte, na fatídica viagem. Nunca os seus parentes 

obtiveram notícias confiáveis de Bonifácio e seus companheiros. Apenas hipóteses 

foram levantadas: Uma, que eles foram mortos pelos índios. Outra, que foram os 

fazendeiros, já afixados na região, que temendo a força de penetração no sertão e 

conquistas de terras, própria dos vilelas, já conhecidas, sumiram com eles. O Lucas 

Ribeiro Vilela afirma que foi o fazendeiro Jonas Carvalho já instalado na região que os 

matou. Outros descendentes de João Ribeiro citam até os nomes das pessoas que os 

teriam assassinados. 

O avô do Waldomiro por parte de mãe, Joaquim Brandão de Moraes já se 

encontrava nas proximidades de Caçununga, mais precisamente no Capão Bonito, antes 

de 1912. 

 

O SONHO CHAMADO MATO GROSSO 

 

João Ribeiro perdera o pai, quando este se dispôs a conhecer o leste de mato 

Grosso, na tentativa de descobrir terras onde pudesse desenvolver uma fazenda. 

Não havia ainda superado o sofrimento que enfrentava com o 

desaparecimento tão cedo e tão inexplicável do seu genitor. 

O desejo de realizar o sonho que o pai sonhara era intenso. 

Depois do seu casamento, João Ribeiro esteve viajando pelos sertões do leste 

mato-grossense, tomando conhecimento dos caminhos e das realidades da região. 

O seu sogro já estava assentado, no Capão Bonito, perto do Batovi. João 

Ribeiro chegou até lá. Ali teve a certeza de que encontrara um lugar adequado para a 

realização dos seus sonhos que antes foram sonhados por seu pai. 

Depois do regresso a Rio Bonito era preciso preparar a viagem. As 

dificuldades existiam     relacionadas às condições econômicas de João Ribeiro. Em Rio 



Bonito, ele era peão de fazenda, não possuía terras, mas tinha um objetivo a ser 

alcançado: ter sua própria fazenda.  Para isso, com o seu trabalho e a sua vontade férrea, 

reservava sempre uma parte do seu salário, a fim de adquirir algumas cabeças de gado 

de cria.  Às vezes, no contrato de trabalho, já estava contemplado o recebimento de 

algumas cabeças. 

Outras metas precisavam se alcançadas, antes da partida: adquirir os meios de 

transportes para a família e seus pertences.  Na época não havia outro meio mais 

econômico, eficiente e seguro do que o carro de boi, os cavalos e os burros de sela e 

carga. 

 

MATO GROSSO, O DESTINO. 

 

Assim aconteceu. Quando João Ribeiro se dispõe a partir, apesar da sua 

condição de peão, já possuía um carro de boi e as juntas de animais necessárias para 

fazer uma longa viagem, algumas montarias, umas trinta vacas de cria. 

Tudo estava pronto. O momento era chegado. O que faltava era partir. 

O destino estava traçado, era a fazenda do senhor Joaquim Brandão de 

Moraes, no Capão Bonito, perto do Batovi, próximo do Rio das Garças, Estado de mato 

Grosso. 

Mas o sonho sonhado por Bonifácio e por João Ribeiro, também foi sonhado 

por José Ribeiro Vilela (o Deco) irmão de João Ribeiro; Josias Batista Vilela, Joaquim 

Batista Vilela, irmão de Josias, Sebastião Vilela de Moraes, irmão de  dona Rita Ribeiro 

Vilela. 

Todas estas pessoas se prepararam para par tirem com suas famílias, em 

direção do oeste, a fim de realizarem o seu sonho: construírem fazendas em terras  

mato-grossenses. João Ribeiro e seus companheiros já sabiam o que fazer e quando 

fazer. O caminho de todos estava traçado. Eles conheciam a estrada e o ponto de 

chegada 

Era o ano de 1916. Eles já haviam alcançado as metas, no planejamento de 

sua viagem.  Além do gado suficiente pra iniciarem uma fazenda, dos meios de 



transporte, estavam providos de víveres e outros apetrechos, para uma longa viagem.  

Traziam na bagagem, muita paciência, estoicismo, habilidade e determinação. 

Partiram. O desconhecido os esperava. A viagem, devido aos meios de 

transporte foi morosa, cansativa. A velocidade era medida pelas passadas lentas e 

desinteressadas dos bois puxando o carro. As paradas eram frequentes porque na 

caravana havia crianças de até um ano. Aconteciam para se fazer e tomar as refeições, 

para  o descanso, geralmente  às margens  de algum córrego ou rio  e para o pernoite.   

As dificuldades da viagem foram muitas, sobretudo na passagem dos rios. Na 

travessia do Araguaia tiveram que improvisar uma pinguela, atravessarem os pertences 

nos ombros, arrastarem os carros de boi vazios e jogarem os animais nas águas para 

chegarem ao outro lado. 

Muitos foram os dias de viagem dos Ribeiros e Vilelas, até o seu primeiro, 

mas não definitivo paradeiro, em terras mato-grossenses. 

 

CONQUISTANDO A TERRA E PLANTANDO FAZENDAS 

 

Já dissemos que João Ribeiro e seus companheiros de viagem, ao se mudarem 

para Mato Grosso, tinham um endereço certo: a Fazenda do Senhor Joaquim Brandão, 

no Capão Bonito, perto do Batovi, no vale do Rio das Garças. 

Ali, as famílias, se acomodaram da melhor maneira que puderam, e 

permaneceram por algum tempo, enquanto adquiriam as suas próprias terras e iniciavam 

a implantação de suas fazendas. 

João Ribeiro não estava sozinho. Com Josias Batista Vilela, tio de Dona Rita 

e José Ribeiro Vilela (Deco Vilela) seu irmão, dirigiram-se para o oeste, em busca do 

local da realização dos seus sonhos. Josias descobriu a “INVEJA” e ali plantou seu 

marco; João e José Ribeiro caminharam um pouco mais, chegando até o 

“Sangradorzinho”. Naquele local, foi a vez do Deco fazer a sua escolha. João Ribeiro, 

também teria ficado às margens do “Sangradorzinho”, se não fosse a rejeição de Dona 

Rita, por aquelas terras. Ela achava-as muito vermelhas. 

Conhecedor da propriedade do senhor Benedito Gambira, às margens do Rio 

Alminhas e da intenção do dono, em vendê-la, João Ribeiro, fez negócio, “matando dois 



coelhos com uma só cajadada”: afastava-se um pouco mais de seu companheiro e irmão 

e agradava sua esposa, que muito gostou do local. Tendo descoberto estes locais, todos 

abençoados com água em abundância, iniciou um longo trabalho. 

Sua família permaneceu na fazenda de Joaquim Brandão. Não era fácil levar a 

família imediatamente, para lugares tão desertos, tão sem conforto e tão longe de algum 

centro, onde se pudesse encontrar um pouco do necessário para sobreviver. 

João Ribeiro não possuía terras, nem grande quantidade de cabeças de gado. 

Todavia possuía muita experiência em lidar com as tarefas da fazenda. De fato não 

possuía terras, mas tinha um grande sonho a se transformar em realidade. Em Rio 

Bonito, ele trabalhara em fazendas alheias, aqui, porém a meta era plantar a sua própria 

fazenda. Lá, ele era peão, e reservava um pouco do que ganhava para adquirir condições 

de, ao vir para Mato Grosso, já trazer pelo menos algumas cabeças de gado e algum 

animal de montaria, um carro de boi. 

João Ribeiro, não era por tanto, um abastado fazendeiro goiano que estava 

vindo para Mato Grosso, a fim de aplicar o seu capital na montagem de fazendas. Era 

um peão sim, mas com muita coragem, vontade de vencer e habilidade na arte de 

labutar com agropecuária, naturalmente, em tempos não tão modernos. 

Diante desta situação, o desbravador teve que se desdobrar a fim de atender a 

fundação e a implantação das Alminhas e o ganho para sustentar sua família. 

Descoberto o seu o “Éden” natural, João Ribeiro procurou com muito esforço, 

transformá-lo ou construí-lo agora a sua imagem e semelhança. 

Com a foice, o machado, o facão, a cavadeira, o carro de bois e os bois de 

carro, iniciou a sua grande construção. 

 



                                         

João Ribeiro organizando os bois para o trabalho (fonte: Dona Alice) 

 

Mas, o que fazer primeiro? Isto não era importante, pois tudo estava por fazer. 

Era preciso construir uma casa que se adequasse aos seus sonhos de ter 

família e fazenda grandes; derrubar a mata e plantar a roça e produzir alimentos, 

construir cercas e currais para abrigar as suas ainda poucas cabeças de gado e animais 

de carga e sela. 

A fazenda imaginada por João Ribeiro tinha que ser autossustentável.  O 

estilo devia ser o mesmo vivido antes da revolução industrial. Ali devia ser produzido o 

necessário para se viver. 

Iniciou, portanto, uma produção. Não produção em grande escala, de uma 

determinada cultura. Plantou arroz, milho para consumo animal e humano. Com o milho 

eram feitos, canjica, farinha, curral, pamonha; mandioca da qual produzia a farinha, o 

polvilho, alimento para os porcos; da cana de açúcar  que plantava, eram produzidos o 

melado, a rapadura, o açúcar de barro, alimentava o gado: plantou algodão, que depois 

de escolhido, era fiado pelas mulheres nos fusos e rocas, para depois tecer o pano com o 

qual eram feitas as redes, as cobertas, as calças e camisas para os homens usarem no 

pesado trabalho da roça e campo; o algodão servia ainda para fazer os pavios usados nas 

lamparinas que iluminavam as noites. 

As hortaliças, as plantas medicinais, as fruteiras, foram em abundância, no 

grande quintal, cercado de lascas de aroeira. 

Era preciso construir a casa sede das “Alminhas”. Mas como construí-la; se 

ali, o material abundante, era apenas a madeira? Não era problema. João Ribeiro trouxe 



para a Fazenda, oleiro e mandou construir olaria, onde construiu, adobes e telhas. As 

paredes foram construídas com grandes adobes feitos com um barro muito resistente. 

Trouxe também serradores e carpinteiros, para trabalharem na construção do 

madeiramento da casa: esteio, linhas, ripas, assoalho. 

A casa foi construída com dimensões e cômodos para acomodar uma família 

grande: três salas, quatro quartos, cozinha, área de serviço coberta e banheiro. 

A data da inauguração não foi possível precisar. Aconteceu entre o mês de 

maio de 1924 e o mês de abril de 1926. 

Isto porque Irene que nasceu no dia 02 de maio de 1924, ainda nasceu na casa 

velha e o Joaquim, nascido no dia 08 de abril de 1926, já nasceu na casa nova. 

 

 

A casa da Fazenda Alminhas - fonte: dona Alice 

 

Apesar da escolha do local para construir a casa, ter sido perto de duas águas 

potáveis, João Ribeiro pôs em prática os conhecimentos e habilidades, a fim de obter o 

precioso líquido em abundância e com facilidade para a utilização doméstica mais 

comum e para movimentar o monjolo, que se encarregaria de limpar o arroz e socar 

outros alimentos para consumo. Para isso, construiu um rego com dois quilômetros de 

comprimento. O rego vai da cabeceira do açude, até a sede da fazenda. Aproveitando, o 

declive do terreno. João Ribeiro jogou a água em grandes bicas interligadas que 

passando pela área coberta, de serviço, vai movimentar o monjolo e servir às hortaliças, 

no quintal. 



A madeira de lei abundante na fazenda Alminhas foi utilizada da maneira 

mais inteligente e prática possível. 

A aroeira era a mais nobre, abundante e nascida naquelas matas. Esta 

Madeira, de lenho duro, de consistência férrea e resistente ao tempo e às traças, era 

derrubada da densa mata, não importava a distância que houvesse. O madeiro era 

lavrado e cortado nas dimensões adequadas a cada utilização. Em seguida, vinha o 

trabalho de acabamento, conforme o objetivo a que se pretendia confeccionar. As peças 

eram transportadas pelos bois. Não havia obstáculos intransponíveis, nem distâncias que 

não fossem vencidas, nem acidentalidade do terreno que não fosse superada. 

 

 

Casa do paiol, casa da sede (fonte: dona Alice) 

 

A casa da sede, a casa do paiol, um carro de bois pronto para sair ao trabalho 

e João Ribeiro pronto para tanger os bois. 

A aroeira na Fazenda Alminhas serviu para mil-e-uma utilidades: tronqueiras 

para os currais, mourões e postes para as cercas de arame ou casas de pau-a-pique, 

esticadores de diâmetro avantajado, aroeira com mais de 60 centímetros de serventia e 

de até 13 metros de utilidade, eram usadas na confecção dos mais diversos artefatos de 

diversas utilizações: cochos para dar comida aos porcos e água para as galinhas; 

gamelas, utilizadas nas casas de farinha, do engenho, nas lidas domésticas diárias, 

salgadeiras aonde as milhares de cabeças de gado vinham se deliciarem com sabor do 

sal; os animais de carga e sela, também procuravam nas salgadeiras, parte do seu 

alimento; as bicas, que servem ainda hoje, de canais para transportar água, que atende às 

mais variadas lidas domésticas, inclusive para movimentar o monjolo; os pilões para 



socar arroz e outros alimentos; as mãos de pilão, o monjolo, que facilita ainda hoje a 

limpeza do arroz. 

Na fazenda autossustentável, o gado e o porco forneciam a carne e a gordura 

para uma alimentação adequada à vida do campo; a gordura animal servia também 

como combustível para iluminar à noite, fazer sabão; era também usada como graxa 

usada em várias engrenagens de madeira: moendas de engenho, eixo de carro-de-boi, 

rodas, na casa de farinha. Como combustível e graxa, era usado também o óleo de 

mamona, utilizado também na fabricação de sabão. 

O couro do gado tinha mil-e-uma serventia. Com ele eram confeccionadas as 

bruacas, os alforjes, as cangalhas, os cabrestos, as rédeas para as cavalgaduras, os laços 

para apanhar o gado. Uma quantidade de outras peças era feitas com o couro de gado e 

usadas nas lidas como o carro de boi e nos currais. 

A crina dos animais servia para a fabricação de cordas, utilizadas em rédeas e 

barrigueiras, nas montarias, na armação das redes de dormir ou pear as vacas e amarrar 

os bezerros na hora de ordenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa da Fazenda alminha, hoje  Casa da fazenda Alminhas, 

construída entre l923 e 1926 



 

Bezerros diante  do galpão da fazenda.  (fonte: dona Alice) 

 

A FAMÍLIA 

 

Waldomiro é de uma família numerosa. Os seus avós maternos são: Joaquim 

Brandão de Moraes  e dona Felicidade Vilela de Moraes. Os avós Paternos são: 

Bonifácio    Ribeiro  de Macedo  e Felicidade Esméria  Alves  Vilela. 

 

 

 

 

 

 

Os seus pais são: João Ribeiro Vilela e Rita Vilela de Moraes. 

 

 

 

 

 

 

 

Os seus avós maternos: Joaquim Brandão de Moraes  e dona Felicidade Vilela de 

Moraes. 

  Ele nasceu no dia 26 de outubro de 1890; ela no dia 27 de junho de 1897.  

Casaram-se no dia 4 de agosto de 1912, em Torres do Rio Bonito, estado de Goiás; ela 

com 15 anos, um mês e oito dias; ele com 22 anos, 9 meses e 13 dias. 



O casal teve 14 filhos: 

Os nascidos em Rio Bonito: 

José Ribeiro vilela, no dia 26 de maio de 1913; 

Philosophina Ribeiro Vilela, nascida no dia 7 de julho de 1914; 

Maria Ribeiro Vilela, nascida no dia 27 dezembro de 1915; 

Nascidos no Capão Bonito, Mato Grosso: 

Alice Ribeiro Vilela, no dia 13 de maio  de 1917; 

Irantina Ribeiro Vilela, no dia  12 de maio de 1919; 

Nascidos  na fazenda Alminhas : 

Antônio Ribeiro Vilela (Tonico Ribeiro) nasceu no dia 31 de maio de 1921; 

Maria José Ribeiro Vilela, nascida em 1922. Faleceu com 3 anos de idade. 

Irene  Ribeiro Vilela, nascida no dia   2 de março de 1924; 

Joaquim Ribeiro Vilela, nascido no dia 8 de  abril de 1926; 

Esmeralda   Ribeiro Vilela, nascida no dia  3 de abril de 1928; 

Waldomiro Ribeiro Vilela, nascido  no dia 18 de junho de 1929; 

Oscarlina Ribeiro Vilela, nascida no dia 14 novembro de 1931; 

Ademar Ribeiro Vilela, nascido no dia 8 de junho de 1933; 

Juary Ribeiro Vilela, nascido no dia 26 de fevereiro de 1936. 

 

. 



Em pé da esquerda para a direita: Irene, Esmeralda, Philosophina, Alice, 

Maria, Irantina, Oscarlina, Sentada  está a matriarca Rita Ribeiro Vilela,  aos 77 anos e 

12 dias de vida. (fonte: dona Alice) 

Esta é uma foto histórica para a família  de João Ribeiro e Dona Rita  Vilela. 

Aí estão sete filhas do casal. Foi tirada dois dias após a morte  de João Ribeiro   e nove 

dias antes do falecimento  de dona Rita, Foi tirada no dia 9 de julho de 1974, pelo foto 

grafo David de Carvalho 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tonico, dona Filhinha, filha Cybele e a 

neta 
Zé Ribeiro e sua esposa Gomercinda  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CASAMENTO E A FAZENDA FURNINHA 

 

Waldomiro casou-se com dona Isaura da Silva Vilela, no dia 30 de dezembro 

de 1955 

Isaura é prima segunda do Waldomiro. Ela é filha do Maximiro Ribeiro 

Vilela, filho do Deco Ribeiro, irmão de João Ribeiro Vilela. O Maximiro era irmão do 

Lucas Ribeiro Vilela. A mãe de dona Isaura era cuiabana e se chamava Celina Benedita 

da Silva Vilela 

O casal, após o casamento ainda permaneceu na fazenda Alminhas, pois o 

Waldomiro ainda     não construíra a sua casa na t erra que o pai lhe reservara e que 

recebeu o nome de Furninha. O casal para lá se mudou no dia 11 de fevereiro de 1956. 

Ali, Waldomiro e Isaura iniciaram fazenda e a família. O casal teve  os 

seguintes filhos: Waldomiro     da Silva Vilela (1/12/56),Maia de Fátima  da Silva 

Vilela (5/6/1959), Marta  da Silva Vilela (11/1/1961), Celina da  Silva Vilela Neta 

(10/4/1964, Maximiro  da Silva Vilela (      ), Vanderlei  da Silva Vilela (4/3/1969). 

Waldomiro e Isaura são da cepa dos Ribeiros e Vilelas e, portanto talhados 

para desbravar, para           trabalhar incansavelmente, produzir tudo o que a natureza 

Ademar Waldomiro, sua esposa Isaura, sua filha 
e o neto 

Juary 

 Dona Leonor e Joaquim 
Ribeiro Vilela 



podia  oferecer  para o  sustento da vida na fazenda. Tudo o que os dois aprenderam nas 

fazendas Alminhas e Sangradorzinho foi aplicado na implantação da fazenda Furninha.  

É claro que o Waldomiro  não possuía  o arrojo  do seu pai  João Ribeiro, nem do Zé 

Ribeiro Seu irmão. Não construiu, por exemplo, uma casa grande, mas plantou sua 

fazenda. Ali os filhos cresceram na labuta. A primeira escola frequentaram na fazenda. 

Waldomiro contratou a professora  Genialda, que segundo a Maria de Fátima  era muito 

brava. Usava a palmatória e chegou a tirar sangue de uma das crianças.  A professora 

passava a semana na fazenda Furninha e nos finais ia para sua casa. Quando não tinham  

mais como estudar  na fazenda, os dois mais velhos  vieram para Poxoréu . Ficaram na 

casa de parentes. Em 1970, dona Isaura teve que se mudar para Poxoréu,  a fim de dar 

assistência   aos filhos, pois eles deviam estudar numa escola regula. Em 1971 

Waldomiro comprou a casa da Avenida Brasil onde dona Isaura sozinha reside. O 

Waldomiro permanece guardião da fazenda Furninha, 

cujas terras foram legalizadas no ano de 1919. 

A energia ali utilizada é produzida por uma 

pequena turbina ali instalada 

 

 

 

Os meninos enquanto estiveram sob a direção dos pais 

iam passar as férias na fazenda,  onde a luta era renhida. 

Os a fazeres  eram os mais diversos: socar arroz no pilão, 

fazer farinha, tirar leite e fabricar requeijão e queijo, 

apanhar  lenha, plantar e colher erva mate para o chá;  

faziam    colchões de paina e palha  seca de bananeira  

para as camas de vara; zelava    dos porcos, matava-os  e 

manipulavam a carne e a gordura   para conservar e ir comendo aos pouco; faziam 

linguiça   e sabão de decoada; as meninas lavavam as roupas   na bica e punham para 

quarar n um grande jirau de palha de coco bacuri; criavam pequenos animais e 

cuidavam da horta 

A turbina lá em baixo 

O lago que alimenta a turbina 



Hoje os filhos do Waldomiro vivem a sua independência ele  continua 

sozinho na fazenda.  

Mas a família continua crescendo através dos netos. 

Da Maria de Fátima: Jean Carlos Vilela Carneiro e Cleiton Carlos  Vilela 

Miranda; 

Da marta: Otávio Vilela Araújo; 

Da Celina: Marcel Vilela Figueiredo, Michele Christine Vilela Figueiredo 

(casada), Michel Vilela Figueiredo,  Michael Vilela Figueiredo. 

Do Wanderley: Jony Hélder Castro Vilela e Jônata Castro Vilela. 

CENAS DA FAZENDA FURNIHA 

 

 

 

 

                

 

   

 

                        

 

 

 

 

Boi pedrês a caminho de casa  

  

Uma visita: Lera, Waldomiro, Wanderley, 
(fonte: Alan Pereira da Silva) 

Quintal  

Quintal cercado de lascas de aroeira  

Casa da Fazenda Furninha  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OITENTA ANOS DE WALDOMIRO 

 

Em 2009 OS FAMILIARES de Waldomiro celebraram os seus oitentas anos. A festa aconteceu na 

fazenda Furninha. O padre Salesiano Luís da Silva Leal, da Missão Indígena de Sangradouro celebrou missa. Os 

dois irmãos ainda vivos do Waldomiro estiveram presentes: Ademar e Oscarlina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DAQUI NÃO SAIO 

Hoje, aos oitenta e dois anos de idade Waldomiro, meio cansado, mas ainda valente e recluso vive sozinho na 

Furninha. É o EREMITA que busca manter a tradição dos primeiros Ribeiros Vilelas que chegaram a Poxoréu: 

na solidão, implantaram suas fazendas. 

Hoje ele está preocupado com a pastagem de sua fazenda.  Quer elaborar um projeto de 

financiamento para recuperar os pastos e continuar   criando o seu gado predileto que ele mesmo  não soube   

precisar a sua raça. Segundo ele: ”aquela raça de gado veio para o Brasil ainda nas caravelas dos portugueses. 

Em Mato Grosso é conhecido como gado pedrês, no sul é chamado de gado franqueiro, e outros  

entendidos dão-lhe o nome   de zebuíno. 

No último dia 8 de setembro (2011) o Waldomiro recebeu em sua fazenda os técnicos Eduardo 

Vieira dos Anjos Filho e José Nunes Vieira   Neto com o objetivo de recolherem algumas informações para a 

formatação do projeto de reforma da pastagem  da fazenda. Esteve também naquela data o professor João de 

Souza a fim de fazer uma entrevista com o Waldomiro e comunicar-lhe sobre o dia da cerimônia da entrega da 

Comenda “MEMÓRIA VIVA PÓ-CERÉU”:22 de outubro, na quadra de esportes da Escola Guiomar. 

Ele confessou: “eu sempre fui arredio à cidade, ao bulício de pessoas aglomeradas. Acho 

importante a homenagem que o município está me prestando, mas não estou muito propenso a ir receber a 

comenda no dia  da solenidade. Alguém irá no meu lugar”. E de fato, lá o Waldomiro não compareceu. A 

família sim. O seu filho   Waldomiro o representou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Chifres de bois de carro prediletos  

Hoje, aos 90 anos, completados no dia 18 de junho de 2019, Waldomiro Ribeiro Vilela vive em sua casa, 

na Avenida Brasil, nesta cidade de Poxoréu, ali ao lado dos Correios, mas ainda passa uma temperada na 

fazenda 

 

Zé Neto, Waldomiro, Eduardo  
Um exemplar do seu gado predileto  


