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IRACEMA ARAÚJO RAMOS 

Em 1979, um grande número de atletas 

estudantes de Poxoréu, participou dos jogos 

estudantis mato-grossenses, na vizinha cidade 

de Rondonópolis. Apesar de formarem uma 

grande e garbosa delegação e com grandes 

chances de se classificar nos melhores lugares, 

pagaram um grande mico.  

Na solenidade de abertura, todas as 

delegações estiveram muito bem, na entrada 

ao ginásio de esportes: bem uniformizadas e 

cada uma portando solenemente e desfraldada 

a bandeira do seu município, menos Poxoréu, 

que ainda não tinha a sua.  

No retorno a Poxoréu, o senhor Francisco Dorileu (o Chico Mamãe) que fazia 

parte dos responsáveis pela delegação poxorense, procurou o prefeito de Poxoréu, 

Ione de Souza Lima e contou-lhe um pouco envergonhado e muito indignado, a 

humilhação que todos os poxorenses, atletas e torcedores viveram naquela solenidade 

desportiva.  

Ione, humilde e receptivo, como sempre, ouviu com atenção o Chico Mamãe, 

com suas justas lamúrias. No final ele respondeu: “Chico, este deplorável vexame, 

Poxoréu não mais viverá de novo. Eu vou mandar confeccionar, o quanto antes, a 

bandeira do Município. ”  

E assim fez. Imediatamente lançou um concurso, no meio estudantil de 

Poxoréu, com a finalidade de se criar um modelo de bandeira com a cara de Poxoréu. 

Realizado o concurso, os jurados chegaram à conclusão de que o melhor trabalho era 

da aluna do segundo grau, da Escola Padre César Albisetti: 

 

 



 IRACEMA ARAÚJO RAMOS.  

Nasceu aos nove dias do mês de janeiro de 1959, na fazenda Alto Cafezal, à 

margem direita do Rio Paraíso, no distrito de Paraíso do Leste, Município de Poxoréu. 

Seu pai é o senhor José Raimundo Ramos (o Zé Baiano), e sua mãe, a senhora 

Francisca Araújo Coutinho Ramos (dona Índia).  

As primeiras letras, Iracema aprendeu na Escola que funcionava em sua 

fazenda. O professor era o senhor Benvindo.  

De 1967 a 1971, Iracema estudou no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, das 

irmãs Salesianas, no Coxipó da Ponte, em Cuiabá, onde cursou até a quarta série do 

ensino primário. 

De 1972 a 1973, estudou no colégio D. A. S. A (arquidiocesano), em Cuiabá. Ali 

cursou a quinta e a sexta séries, do primeiro grau. 

De 1974 a 1975, Iracema cursou a sétima e a oitava séries, na escola professora 

Juracy Macêdo, em Poxoréu. 

De 1976 a 1978, cursou o segundo grau, na Escola Padre César Albisetti, em 

Poxoréu. De 1977 a 1978, trabalhou como secretária da Câmara municipal de Poxoréu, 

o seu primeiro emprego, sendo indicada para o cargo, pelo professor João de Souza, ao 

Senhor Tarquínio Soares Silva, presidente da Câmara. Em 1979, ingressou na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no curso de matemática e trabalhou 

como escrituraria no Banco do Estado do Rio de Janeiro, em Cuiabá, até l980, ano em 

que trancou o curso de matemática, para fazer o curso intensivo em 

telecomunicações, na Escola Técnica Federal de Goiânia, Goiás.  

Em 1981, foi contratada pela Embratel (Empresa Brasileira de 

Telecomunicações) como técnica em Telecomunicação.  

Em 1984, iniciou o curso de Economia, na UFMT, bacharelando-se em 1992. Em 

1994, passou para a área comercial da Embratel, trabalhando como gerente de contas 

e atendimento a grandes clientes. Em 1997/1998, fez o curso de pós-graduação em 

Marketing, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, em 

parceria com a UNIC.  



Em 2001/2002, fez o curso de pós-graduação em gestão empresarial, pela 

Fundação Carlos Chagas, no Rio de Janeiro.  

Em 2003, passou a trabalhar na Brasil Telecom, na área comercial de 

atendimento a grandes clientes. Iracema, hoje está aposentada e reside em Cuiabá. 

 

Prefeito Eoni de Souza Lima 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


