
Se esta rua, se esta rua…

M

As ruas, quando bem observadas, contam a história de uma

cidade. Sempre que leio os romances de Jorge Amado, por exemplo, eu me

sinto  como se estivesse andando pelas cidades baianas,  tal  o  primor  de

detalhes em seus escritos. Querendo caminhar por essa linha, por muitas

vezes, saí pelas ruas de Poxoréu, fotografando as casas e tomando notas do

que via. Entre um e outro daqueles passeios, observava que algumas casas

antigas  haviam sido  derrubadas  e  novas  sido  erguidas  no  mesmo local;

outras, eram apenas reformadas, recebendo uma nova pintura. O comércio,

quase sempre sofria mutações com o passar do tempo. Casas comerciais

abriam e fechavam. Às vezes até as grandes lojas chegavam na cidade.

Mas, como o comércio era fraco, logo fechavam suas portas e iam embora.

No entanto, deixavam as marcas de sua passagem na cidade.

Eu gosto de escrever sobre as ruas da cidade. E ainda que

possa parecer  um escrito  repetitivo,  não é,  porque não existe nada mais

volátil do que a paisagem de uma cidade.

Izaias Resplandes de Sousa
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Essa narrativa retrata um pouco da história da Avenida Brasília,

sob a ótica do início do ano de 2020.

É  de

observar que, desde o

seu início  histórico,  a

Avenida Brasília vinha

se  transformando

numa  das  principais

ruas da cidade. Era a

minha rua. Nela ficava

um dos lugares  onde

eu  morei  em  Poxoréu.  Aliás,  de  todos  os  lugares  em que  vivi,  a  minha

morada na Avenida Brasília foi uma das que mais trouxe contribuição para a

minha  inspiração  literária.  Era  ali  que  ficava  a  Mata  do  Vô,  o  reino  que

encantei  para  encantar  as  aventuras  de  meus  netos  Davi,  Arthur,  Paulo

Ricardo e outros que viessem a nascer.

A  Avenida  Brasília  fora  aberta  durante  o  governo  de  Lindberg

Ribeiro  Nunes  Rocha  (1982-1988).  Quando  ele  assumiu  a  Prefeitura  de

Poxoréu, decidiu construir uma nova sede para o Paço Municipal na parte

alta  da  cidade.  E  elegeu-a  para  receber  a  nova  sede  do  governo  da

municipalidade. Ela marginava o antigo campo de aviação. Até então, havia

apenas uma estrada sinuosa que saía da rodovia e ia até o Balneário da

Lagoa, em cuja proximidade começava a surgir as primeiras casas do Jardim

Poxoréu.

A Avenida Brasília de 2020 era muito bem servida. Ao percorrê-

la, começando o tour pela rodovia MT-130, encontrávamos um bom portfólio

comercial.  No  ponto  de  junção  encontrava-se  o  Restaurante  Rodovia,

propriedade do Rafael Celus, filho de Raimunda Cardoso, a Mundica - minha

confreira  do Instituto  Histórico  e  Geográfico  de Poxoréu.  E ao lado dele,

havia uma lanchonete e uma Distribuidora de Gás.

Mata do Vô



Na esquina da avenida com a rodovia encontrava-se instalada

a Pamonharia e Pão de Queijo da Goiana, ladeada pelo Mercado Torixoréu,

cujo prédio pertencia à família Resplandes, tendo sido construído pelo meu

padrasto, o senhor Erasmo Mendes de Moraes. Quanto às pamonhas e ao

curau, posso dizer que não precisariam ser melhores. Eu não sei qual era a

receita  (deveria  ser  segredo  comercial),  mas  eles  conseguiam  manter

sempre  o  mesmo padrão

de qualidade.  Também já

ouvira elogios em relação

ao  pão  de  queijo.  Todos

diziam  que  era  muito

gostoso.

Seguindo

pela  Avenida,  em direção

ao centro da cidade, logo

de cara nos deparávamos

com  a  Banca  de  Frutas

que a Sandra Delmon instalara em sua garagem e,  no mesmo prédio,  a

Tapeçaria do Luiz, seu marido. Eu fiz diversos serviços com ele e não tive do

que reclamar.  Um bom sinal  de  qualidade  era  o  fato  de  que  ele  estava

sempre trabalhando. Às vezes, a gente escutava o seu batido de martelo até

tarde da noite. Logo em seguida ficava a Borracharia São Carlos. A placa

informava que o serviço era de “24 horas”. Ali era o meu primeiro socorro

quando precisava de consertar algum pneu furado, o que aconteceu algumas

vezes.  Naquela  época,  o  borracheiro  era  o  meu  primo  Ozéias  da  Silva

Rodrigues, filho de Zé do Rio,

o  caseiro  do  Acampamento

Rio dos Crentes.

Depois  da

borracharia  vinha  a  Feira

Coberta  do  Produtor,  a  qual

só  funcionava  aos  sábados

pela manhã. A construção do
Feira do Produtor



prédio teve início no governo do prefeito Antônio Rodrigues da Silva (2001-

2008) e fora inaugurada em 20/03/2012, já no governo do prefeito Ronan

Figueiredo Rocha (2009-2012), mesmo sem a conclusão de todo o projeto.

Eu escrevi um artigo sobre a inauguração, o qual publiquei no meu blog, o

Somatório  de Ideias (http://respland.blogspot.com/2012/03/?m=1).  O padre

orionita  Ademar  José dos Santos,  que na época era  o  diretor  da Escola

Agropecuária de Poxoréu, antiga Escola Agropecuária Cidade dos Meninos,

fundada pela doutora Edvige Dassi,  fez uma celebração dando a benção

para o novo prédio público da Avenida Brasília. Posteriormente, no governo

do prefeito Nelson Antônio Paim (2017-2020), o prédio da feira foi concluído.

Foram  feitos  os  boxes  e  o  alambrado  cercando  o  prédio.  Desde  sua

inauguração, a Feira nunca foi bem movimentada e oferecia quase sempre o

mesmo  mix  de  produtos:  folhas,  temperos,  queijos,  requeijão,  mandioca,

abóbora, frangos e ovos caipira, carne de porco, feijão catador, e, às vezes

um milho verde. Tinha também a banca do seu Adolfo, que vendia pastéis e

outros salgados. Eu defendia naquela época, como ponto de vista, que ela

deveria ser  melhor  aproveitada durante a semana, pois tratava-se de um

grande investimento público. Eu ficava assustado quando, no tempo de sua

construção, via os valores da obra indicados na placa. Era muito dinheiro

para a nossa feirinha. Mas a gente pensava que depois da construção ela

viesse se tornar numa grande feira. No entanto, não presenciei isso em meus

dias naquela Avenida. Mesmo assim, como bom apreciador de feiras, todo

sábado eu ia lá comprar pelo menos um maço de couve para fazer o meu

suco verde matinal.

Durante  anos,  minha

esposa  Lourdes  e  eu  tomamos

aquela  gororoba  de  couve  com

babosa,  cordão  de  frade  e  abacaxi.

Era  um  suco  que  poderia  ter  suas

qualidades  para  a  saúde,  mas  que

era ruim, lá isso era. Foi a Maria Iva,

uma professora  de  Educação Física

com  quem  trabalhei  nas  Escolas
Izaias, Urano e Maria Iva
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Pe.César e Albisetti e Profª. Juracy Macêdo que me incutiu a ideia de tomar

o tal suco. E então a gente tomava. E Lourdes sempre dizia: “não tem jeito

desse suco ficar bom!”.

Em frente à

Feira ficava o meu

Escritório de Advocacia.

Eu atuava na área cível e

nos campos médico-

hospitalar e

administrativo, com

ênfase na

responsabilidade civil. 

Eu era o advogado da Sociedade Hospitalar São João Batista,

a  administradora  do  hospital

de  mesmo  nome  e  que  era

considerado o melhor hospital

da  região.  Naquela  época,

tinha  à  frente  de  sua

administração  como

Presidente  o  Bispo  da

Diocese  de  Primavera  do

Leste  Dom  Derek  John

Christopher  Byrne,  como

Vice-Presidente  o  Padre

Alexandre Umbelino Pereira e

como  Tesoureiro  o  Contador

Adolfo Fernandes Catalá Neto

- meu confrade no Instituto Histórico e Geográfico de Poxoréu.

Ao lado do meu escritório ficava a Primeira Igreja Batista de

Poxoréu, que era ligada à Convenção Batista Brasileira.

Após a feira, no lado esquerdo da rua ficava o Salão da Léia

Cabeleireira. O nome dela era Arziléia, mas todos chamavam ela apenas de

Léia. Era lá que minha esposa e eu cuidávamos da nossa aparência. A Léia

Olinet, Adolfo e Edwige



e sua equipe era sempre muito atenciosa com seus clientes, que marcavam

hora para serem atendidos. Quando eu cortava o cabelo, como cortesia ela

me aparava o bigode e os fios maiores das sobrancelhas. Uma grande parte

da sociedade poxorense também era cliente da Léia. O salão foi aberto em

10 de setembro de 1993.

Ao  lado  do  salão  morava  um  transportador  de  gado.  Seu

caminhão gaiola estava sempre parado em frente à sua casa, ao lado da

feira.

E  então

seguia-se  um  vazio  de

aproximadamente  cem

metros,  chegando-se  à

Promotoria de Justiça, a

qual, em 2020, também

instalou  sua  sede  na

avenida Brasília, em um

prédio  localizado  próximo  à  Rádio  Jovem  Pan  FM.  Esse  prédio  fora

construído pelo doutor Aminadalb Alves de Souza, o qual montara ali a sua

loja de materiais de construção, durante os anos 90.

Ao lado da Promotoria ficava a Rádio Jovem Pan que também

já  fora  Rádio  Sul

Matogrossense  e  Rádio

Cultura  de  Poxoréu.  Ela  foi

inaugurada  depois  da

Prefeitura.  Inicialmente,  ela

foi  a  Rádio  Cultura  de

Poxoréu. Eram os tempos do

Dr.  Edísio  Rodrigues  Rocha,

Nicolau El  Tauil,  José Estani  de Oliveira,  Compadre Nô,  entre outros.  Eu

mesmo cheguei  a  fazer  o  programa de  jornalismo dela  por  um pequeno

tempo, em 1990. A emissora funcionava lá no centro, na Avenida Brasil, no

prédio da família Nunes Rocha, bem próximo ao Banco do Brasil. De lá, no

início dos anos 90, ela veio para Avenida Brasília e aí mudou o nome para

Promotoria de Justiça

Rádio Jovem Pan



Rádio  Sulmato-grossense.  Manteve  essa  denominação  até  2018,  quando

passou  a  ser  Rádio  Jovem  Pan.  No  tempo  das  outras  rádios,  eles

transmitiam seus programas em AM - Amplitude Modulada. Já no tempo da

Jovem Pan, a emissora passou a transmitir sua programação apenas em FM

- Frequência Modulada. 

É de recordar  que a UPE -  União Poxorense de Escritores,

transmitiu  por  essa  emissora  AM,  o  seu  Programa  Momento  de  Arte  e

Cultura, desde 13/05/1988 e que somente deixou de fazê-lo quando a Jovem

Pan assumiu e  passou a  transmitir  apenas em FM.  Desde 1919,  a  UPE

parou  de  fazer  esse  programa  pelas  rádios  convencionais.  Em  6  de

novembro de 2017, quando eu era o presidente da UPE, criei uma Rádio

Web, a Rádio Upenina e veiculava através dela uma programação 24 horas,

a qual também deixou de ser transmitida a partir de 6 de novembro de 2019,

em virtude de não conseguirmos manter  o  custo  financeiro  da operação.

Com isso, fechamos um ciclo de 31 anos de programação, que começou em

13  de  maio  de  1988,  pela  antiga  Rádio  Cultura  de  Poxoréu,  a  qual

funcionava lá no centro

da cidade.

Mas,

continuemos  o  nosso

tour de lembranças pela

Av. Brasília.

O  trecho

que  ficava  entre  o

Salão  da  Léia  e  a

Prefeitura  de  Poxoréu,

que estava localizada no número 809 da Avenida, durante muitos anos se

compunha apenas de um imenso vazio. No entanto, de 2018 para 2020, ali

foram construídas modernas residências que embelezaram muito a nossa

rua.  O  Cristiano,  filha  da  Léia  foi  um dos  construtores  que  atuou  nesse

projeto.

Após  a  Rádio  e  o  conjunto  de  casas  ao  qual  me  referi,

chegávamos à Skina Country, uma lanchonete com bom movimento noturno

Av. Brasília



e que, às vezes, contava até com show ao vivo. A novidade da Skina era o

sinal  de wi-fi  aberto  para a  clientela.  Isso fazia  muita  diferença naqueles

tempos  em  que  todos  queriam  ficar  conectados  via  internet  em  tempo

integral.

Em  frente  à

Skina  Country  havia  um

senhor que vendia picolés

e geladinhos pela grade de

sua casa, em um comércio

informal.  Ele  gostava  de

tocar teclado. Sempre que

a gente passava por lá ele

estava tocando. Tocava bonito.

Depois  da lanchonete Skina vinha a  Praça da Prefeitura  de

Poxoréu. O prefeito da época era Nelson Antônio Paim. Sempre ouvia bons

elogios a respeito de sua administração. Ele tinha feito um belo trabalho, no

sentido de concluir as obras começadas pelos seus antecessores. No início

de  sua  administração  eu  mesmo  ouvi  ele  dizer  que  havia  17  obras

inacabadas e, em 2020, quase todas já haviam sido entregues à população.

Dentre  elas,  o  destaque ficava para a  Feira  do Produtor  e  o  Ginásio  de

Esportes  Cinquentão  (que  ficava  ao  lado  da  Prefeitura)  porque  estavam

localizados na minha querida Avenida Brasília. Mas, a obra que ele esperava

causar mais impacto em sua administração e que prometia concluir  até o

final daquele ano, quando estaria concluindo o seu mandato, era a reforma

do Balneário  da  Lagoa,  que  estava  parada  desde o  governo  de  Antônio

Rodrigues da Silva, o Tonho do Menino Velho e que ele retomara. O povo de

Poxoréu  esperava,  ansiosamente,  pela  conclusão  da  obra,  que  seria

moderna, bela e grandiosa. Já naquela época, eu pensava que ainda haveria

de falar muito a respeito dela.

O  prédio  da  Prefeitura  de  Poxoréu  fora  inaugurado  em  1988,

durante os festejos do aniversário de 50 anos da cidade, com a denominação

de  Paço  Municipal  Prefeito  Joaquim  Nunes  Rocha  (1983-1988).  Sua

construção também foi obra do prefeito Lindberg Ribeiro Nunes Rocha. Na

Skina Countri



mesma  ocasião,  ele  inaugurou  também  o  Ginásio  de  Esportes

Cinquentenário, o Cinquentão, que ficava aos fundos, defronte para o Centro

Esportivo de Poxoréu, já existente, implantado no governo de Eoni de Souza

Lima  (1979-1982).  Nos  festejos  da  inauguração,  aconteceu  o  primeiro

FESCAMPOX -  Festival  da  Canção  de  Poxoréu.  Vários  cantores  fizeram

shows na festa de inauguração. Entre eles, Moacyr Franco.

Antes de se mudar para Avenida Brasília, 809, a Prefeitura estava

funcionando no prédio do Centro Juvenil Salesiano, na Avenida Dom Bosco,

em frente à Praça Manoel Dioz Silva. Depois da Prefeitura, veio o INSS. Eu

me recordo que o prefeito Lindberg promoveu a doação de terrenos para a

Cemat, a Sanemat e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso nessa Avenida.

Era seu desejo que os órgãos públicos ficassem concentrados próximos à

Prefeitura, na Praça Cívica. Mas acabou que somente o INSS construiu seu

prédio ali. O Tribunal de Justiça chegou a começar a construção do Fórum

de  Poxoréu,  mas  a  obra  foi  abandonada,  quando,  em  1988,  o  Prefeito

Herculano Muniz de Melo Filho (1989-1992) fez a doação de um outro prédio

para o Tribunal de Justiça, no bairro Santa Luzia. Tratava-se de uma escola

recentemente construída e que nem sequer chegou a ser inaugurada.

Prefeitura de Poxoréu



A partir de 1988, a

avenida  Brasília  ficou

conhecida  como  a  rua  da

Prefeitura, a rua da Rádio,

a  rua  da  Feira.  Ela  se

iniciava  na  chácara  dos

descendentes  de  Santana

Sol e terminava na rodovia

MT-130.  Mas  nem  todos

pensavam  assim.  Muitos

pensavam que ela começava na rodovia e terminava na chácara.

No governo do doutor Walterly Ribeiro da Silva (1993-1996), uma

empresa recebeu permissão para fazer  a numeração das casas nessa rua.

No entanto, nem todos os moradores quiseram colocar a plaquinha com o

número da casa. E então, a empresa saiu colocando os números em ordem

crescente, não deixando muitos números reservados para os espaços entre

uma  casa  e  outra  daquelas  que  eles  enumeraram,  bem  como  para  os

terrenos vazios que ainda não tinham casas. Desse modo, não se fez uma

numeração lógica nas casas da rua. Um outro problema ocorrido em relação

a isso, foi o fato de que as pessoas quando iam construir suas casas, ao

invés  de  irem  à

Prefeitura  requisitar  o

número, colocavam-no

por  conta  própria,

tomando  por  base  o

número  da  casa

anterior.  Como  a  rua

começou  a  ser

habitada  nas  duas

extremidades  e  os

moradores  das  novas

casas que foram surgindo consideraram as duas extremidades como começo

Estrada para o Sítio dos Oliveiras

 Avenida Brasília



da  rua,  a  mesma  acabou  tendo  duas  numerações  pequenas  nas

extremidades  e  que  iam  crescendo  na  direção  contrária.  Isso  sempre

dificultou  um pouco  a  localização  de  numeração  para  quem não  era  da

cidade, principalmente os entregadores de encomendas. O povo da cidade

logo se acostumou com isso e não tinha dificuldade para encontrar as casas.

Ainda na praça da Prefeitura,  encontrava-se a ASSEMP, ao

lado do INSS.  A ASSEMP era o  Sindicato  dos Trabalhadores no Serviço

Público  do

Município  de

Poxoréu,  que  eu

tivera  a  honra  de

fundar  como

Associação  dos

Servidores,  em  31

de agosto de 1987 e

depois, em 1989, de

promover  a  sua

transformação  em

Sindicato. Em 2020, o Prof. Antônio Lélis de Azevedo Rocha estava sendo o

Presidente da entidade.

O Posto de Benefícios

do INSS ficava ao lado da ASSEMP.

Em  2020,  funcionava  somente

como  ponto  para  requerimento  de

benefícios, pois há tempo que não

tinha médico perito naquele local, o

que  fazia  com  que  as  pessoas

tivessem que se dirigir a Barra do Garças, Cuiabá ou qualquer outro lugar

para poderem fazer a perícia médica.

INSS



No trevinho da Prefeitura havia um boteco e, no outro lado da

rua ficava o Posto  do IBGE,  que de longo tempo estava abandonado.  A

construção já se apresentava bastante deteriorada em 2020. O ideal seria

que  se  promovesse  a  sua  recuperação  e  aproveitamento  para  outra

finalidade, já que não estava sendo utilizado para a sua função específica.

Eu  cheguei  a  escrever  um  artigo  com  o  título  de  “Velhas  Casas

Abandonadas”  e  que  foi  publicado  na  Revista  do  Instituto  Histórico  e

Geográfico de Poxoréu nº 2, de 2018, às págs. 68-75, inventariando diversos

prédios abandonados na cidade e recomendando essa prática em relação a

eles. Sempre entendi que era importante conservar os prédios ao invés de

demoli-los porque eles guardavam a memória da cidade.

Seguindo Avenida Brasília abaixo, podíamos ver várias casas

bonitas, reformadas naqueles dias recentes. Adiante delas ficava o Mercado

Silveira,  de

propriedade  do

jovem  Willian

Silveira,  filho  do

ex-vereador

Adriano  da

Silveira  Neves  e

que era  um bom

mercado, que atendia muito bem a população do bairro Jardim Poxoréu.

Ao lado do Mercado ficava a Congregação Cristã no Brasil e,

em frente a ela, o Centro de Saúde

João Andrade de  Figueiredo.  Em

2020, só estava funcionando lá a

estrutura  administrativa  da

Secretaria Municipal de Saúde e o

Laboratório de Análises Clínicas. O

PSF-01  fora  transferido  para  a

UBS Dr. Nivaldo Francisco Pereira,

construída na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente à Drogamônica, a

farmácia do Sr. Ivan Severino.



Em

frente ao Centro de

Saúde havia duas

lanchonetes que,

inclusive, atendiam a

pedidos por

encomenda e

entregavam em

casa. Próximo delas

havia um bom

açougue.

Um quarteirão após o Centro de Saúde ficava a Panificadora

Tavares,  de propriedade do Seu Mineiro,  mas que naquela época estava

arrendada  para  a

senhora  Francisca

Reges, filha de dona

Sebastiana  de

Sousa  Reges.  Após

a  Panificadora

estava a empresa de

ônibus  da  Família

Caburé,  de

responsabilidade  do

José  Hugo.  Eles

transportavam alunos para as faculdades de Primavera do Leste, além de

realizarem outros transportes turísticos.

Os destaques do comércio eram esses. Mas a rua continuava

até  morrer  na  Chácara  dos  descendentes  de  seu  Santana  Sol.  Após  a

chácara  estava  o  Sítio  do  Tirso  e  da  Cybelle,  os  filhos  do  Dr.  Benedito

Lourival de Oliveira, o conhecido Dr. Didi, de então saudosa memória.

A propriedade dos Oliveiras, de aproximadamente 70 hectares

estava aos cuidados de um caseiro,  visto  que os proprietários  viviam no

exterior. Tirso estava na Itália e Cybelle, em Nova Iorque.

Laboratório Municipal



Incrustado na propriedade dos Oliveiras encontrava-se a Lagoa

de  Decantação  de  Esgoto  da  cidade,  construída  no  governo  de  Antônio

Rodrigues da Silva, em uma área de 5 hectares, adquirida dos filhos do Dr.

Didi. A impressão que a gente tinha era que essa lagoa deveria exalar um

odor  desagradável,  mas não  era  o  caso.  Estive  na  margem e  não  senti

nenhum cheiro ruim. A lagoa era cercada por eucaliptos.

Naquela

ocasião,  encontrei  ali  no

sítio o sr. Gonçalo José de

Almeida. Segundo ele, nos

tempos  do  Dr.  Didi,  havia

uma fábrica  de  Blocos  de

Concreto  naquela

propriedade. O caseiro que

tomava  conta  da

propriedade  era  o  Amilton

Sales, irmão da professora Virlane Mathilde Sales, filha de Joaquim Sales.

Lagoa de Decantação

Amilton e Gonçalo



O sítio dos Oliveiras fazia limite com as terras da barragem da

Usina Hidrelétrica José Fragelli e com o Rio Areia, que passava aos fundos.

E então, esse foi o relato daquele passeio que, em 2020, fiz

pela Avenida Brasília. Achei muito legal e pude conhecer muitas coisas que

não conhecia.  Recomendo aos meus leitores que andem pela suas ruas,

observem, conversem com as pessoas e tirem fotos. É possível que vocês

também não conheçam direito as ruas em que vocês moram. O meu passeio

valeu a pena e tenho certeza de que o de vocês também valerá.

“ Era ali [na Av. Brasília] que ficava a Mata do Vô, o reino que encantei para encantar as

aventuras de meus netos Davi, Arthur, Paulo Ricardo e outros que viessem a nascer”. Izaias Resplandes.

_____________

Izaias  Resplandes  de  Sousa,  escritor  mato-grossense,  advogado,  pedagogo  e

professor de Matemática aposentado é membro do Instituto Histórico e Geográfico

de Poxoréu e da União Poxorense de Escritores.


