
ALCIDES LAGO 

Por: Leda Figueiredo Rocha do Lago(IHGPoxoréu/2020) 

Alcides Lago foi um grande exportador de diamantes de Poxoréu. De acordo com dona 

Mundica, pelos relatos de seu pai Rafael Cellus, talvez até o maior exportador nas décadas de 

30 a 50. Ele comprava diamantes e vendia para um joalheiro do Rio de Janeiro, local onde Alcides 

adquiriu imóveis (terrenos, casas e apartamentos). 

 Alcides Lago tinha residência na rua Goiás, acima da igreja Matriz São João Batista, antes 

da casa de Carlos Moura Branco. De acordo com relatos de Prof.ª   Mundica (fevereiro/2020), 

Alcides Lago tinha família na Bahia, mudou-se sozinho para Poxoréu e por lá ficou a esposa. Aqui 

chegando se dedicou ao comércio de diamantes e estabeleceu um relacionamento amoroso 

com Marieta, uma prostituta. Com essa mulher ele teve um filho, em nome do qual registrou 

seus bens. 

 Anos mais tarde, Alcides foi para o Rio de Janeiro e teve um desentendimento com o 

filho, a esposa que se encontrava na Bahia, ficou sabendo da situação em que ele se encontrava, 

enviou recursos para que que ele alugasse um quarto e se sustentasse. Tempos depois, Alcides 

Lago morreu atropelado no Rio de Janeiro. 

Abaixo, as cópias dos atos de autorização para compra de diamantes (década de 30) e a 

revogação da autorização (década de 50). 

Decreto nº 4.104, de 18 de Maio de 1939 

        Autoriza o cidadão brasileiro Alcides Lago a comprar pedras preciosas. 

0 Presidente da República, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, letra a, 

da Constituição Federal, e tendo em vista o Decreto-Lei nº 466, de 4 de junho de 1938, que 

regula a garimpagem e o comércio de pedras preciosas. 

  DECRETA: 

 Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcides Lago, residente em Poxoreu, 

Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas, nos termos do Decreto-Lei nº 466, de 4 

de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autentica do presente 

decreto. 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1939, 118º da Independência e 51º da República. 

 

GETÚLIO VARGAS 
A de Sousa Costa 

 
DECRETO Nº 34.666, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1953. 
 

Revoga o Decreto nº 4.104, de 18 de maio de 1939. 
 
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 
87, número I, da Constituição, 
Decreta: 
Artigo único - Fica revogado o Decreto nº 4.104, de 18 de maio de 1939, que 
concedeu a Alcides Lago autorização para comprar pedras preciosas, nos termos 
do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938. 
 
Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1953, 132º da Independência e 65º da 
República. 
 
GETÚLIO VARGAS 
Oswaldo Aranha 



 


