
BALBINA PEREIRA DOMINGOS: uma enorme alegria de viver e um sentimento 

não correspondido. 

  

                                    Por Leda Figueiredo Rocha 

 

Dona Balbina nasceu em Patos de 

Minas , MG em 28/05/1936. Filha de Geraldo 

Marinho da Silva e Almelina Francisca de 

Jesus. Balbina ficou órfã de pai aos cinco anos. 

Dona Almelina, sua mãe se mudou para o 

Estado de Goiás, para o município de Itapaci e 

depois mais tarde, retornou para Minas Gerais. 

No Estado de Goiás, Balbina conheceu José 

Domingos que era primo de sua mãe e por 

escolha da mãe, ela começou namorar com o 

primo e depois de quatro meses se casaram, em 

25/11/ 1953. Dessa união nasceram os filhos: 

Dilsa, João, Geraldo, José Filho, Marly, Paulo, Dulcineia, Lucilene e Luciana. 

No ano de 1961, Balbina , o esposo José Domingos e filhos se mudam para MT. 

Inicialmente se instalaram em Jaciara, depois Naboreiro e logo em seguida Poxoréu. No 

município de Poxoréu, a família Domingos foi residir na região de Aparecida do Leste, 

depois se mudaram para Aparecidinha ( “Palhinha”), no ano de 1986 se mudaram para a 

cidade de Poxoréu, onde residem até hoje, no bairro Jardim Poxoréu, à rua Terezinha. 



A vida muitas vezes apresenta surpresas e situações às vezes imprevisíveis e 

marcantes. Todavia, uma mãe nunca imagina passar por fato semelhante ao que dona 

Balbina , viveu em 1969 e que de lá para cá isso marcou profundamente a vida dela e de 

toda família Domingos. No ano de 1969, seu filho José Domingos Filho adoeceu e o 

estado de saúde se agravou, conforme narra dona Balbina, entre suspiros e angústias. 

Criança, na época com apenas 03 anos de idade, de acordo com a mãe, José foi levado 

ao hospital de Poxoréu e de lá o pai planejou levar o filho para Mineiros.  Porém, foi 

abordado por senhor  Pompílio Pereira, que ofereceu lhe ajuda para levar a criança para 

um filho de Poxoréu, que era  médico em Cuiabá. Contando com a generosidade do Sr. 

Pompílio e do  Dr. Francisco,  o esposo de dona Balbina seguiu com a criança para a 

capital de MT e a mesma foi entregue aos cuidados do médico Dr. Edésio, que 

conversou com senhor José Domingos, pai da criança, e convenceu o mesmo a deixa-la 

por lá por uns dias para se recuperar. Uma vez que na região em que morava, 

Aparecidinha, não teria condições de tratar do menino.  

 

Ao retornar para casa e informar a esposa dos fatos, a mesma se revoltou. Pois, 

segundo ela, jamais deixaria o filho sozinho, com desconhecidos num hospital de 

Cuiabá. Dias depois dona Balbina veio com o esposo até à cidade de Poxoréu e aqui 

chegando foram informados do falecimento do filho e receberam uma certidão de óbito 

do mesmo. Aquilo não convenceu a mãe que daquele dia em diante sempre lutou para 

rever o filho. Pois, além da intuição e do sentimento de mãe, vários fatos lhe mostravam 

que seu filho havia sido raptado, embora não soubesse precisar a autoria.  

 Depois de infinitas buscas: hospitais, rádio Gazeta, jornais, Emissora de TV, 

delegacia de Polícia, Fórum e Promotoria , Balbina se viu cara a cara com o suposto 

filho no ano de 2003. Todavia, o mesmo não aceitou reconhecer a mesma como sua mãe 

e ainda demonstrou descaso por ela. Isso a magoou muito. Porém, não destruiu lhe o 

amor de mãe que tem por aquele que acredita ser seu filho. Ela desejaria muito que o 

filho, hoje registrado com o nome de ÉVERTON a reconhecesse como sua mãe 

biológica e compreendesse o que houve, apurando os fatos que ela acredita ter 

acontecido. Sendo ele um homem, pai e funcionário do TCE de MT, esperava que 

tivesse a virtude da empatia e se colocasse no lugar de uma mulher analfabeta que teve 

seu filho arrancado do seio familiar sem nenhum respeito e sentimento.  Narra dona 

Balbina que “Éverton”, foi  registrado como filho de dr. Edésio. 



 Evérton hoje,o nome que recebeu de seu pai adotivo 

Edésio Cardoso Carvalho, antes enquanto morava com os pais: 

José e Balbina.ele se chamava José Domingos Filho, o mesmo 

nome do pai, esclarece a mãe.  

Dona Balbina no início das buscas pediu as filhas 

Lucilene e Luciana para escreverem uma carta narrando toda a 

história dos fatos ocorridos. Segundo ela, sofreu muitas pressões de pessoas importantes 

da sociedade poxorense, que tentaram intimidá-la, para não dizer amedrontá-la, para que 

parasse com a apuração dos fatos. Abaixo trecho inicial da carta , que dona Balbina 

apresentou para Dr. Edésio quando o encontrou no alto Coité, na casa de dona Deuzina ( 

Menininha, tia de Edésio. Carta essa que dona Balbina tem decorada e por não saber ler, 

ela repete a carta inteira. Pois, guarda na lembrança o que ditou para as filhas Luciana e 

Lucilene. 

 Todavia, mesmo que o suposto filho não a aceitasse, ela desejava deixar 

registrado o que houve. Essa carta e os demais documentos relativos ao processo de 

busca do filho José Domingos Filho se encontra hoje arquivado no escritório da Igreja 

São João Batista em Poxoréu, MT. Ela disse que perdeu as esperanças na justiça da 

terra, mas deixará depositado lá para que um dia a justiça Divina possa ser feita. 



(Abaixo fotos dos quatro filhos de dona Balbina: João, Geraldo, José Domingos e 

Paulo) 

 

   

 

 

 

Dona Balbina é uma mulher muito religiosa, cheia de fé, alegre e batalhadora. 

Por várias vezes disse que Deus é maravilhoso. Pois ela não tem estudos, nem dinheiro, 

mas pôde correr atrás da verdade e conseguiu a ajuda de pessoas importantes Todavia 

muitas outras lhes viraram as costas, outras a ameaçaram e ainda teve gente que disse 

que ela estava caducando. 

 Apesar dos problemas passados, preservou o coração 

puro, sem rancor ou mágoa. Disse que o filho José (Everton) 

sabe a verdade e se não quer aceitá-la ou reconhecê-la como 

sua mãe, ela entregou nas mãos de Deus, para que a justiça 

Divina possa tomar conta. Todavia, antes via o filho como 

uma vítima. Porém, hoje ele sabe de tudo e ela então respeita a 

decisão dele, apesar de não entender. Dona Balbina tem 13 

netos e 5 bisnetos.  

Não conseguimos contatos com as pessoas a que se 

referiu Dona Balbina, Dr. Edésio Cardoso e Pompílio Alves 

Pereira, ambos já falecidos, como também não conseguimos apurar a versão do suposto 

filho “Ewerton”. Entretanto, deixamos registrado as memórias e as convicções de d. 

Balbina esperançosos que membros da família, envolvidos nos fatos, possam nos ajudar 

a esclarecer e acalmar o coração que, apensas dos seus 83 anos, ainda tem esperança de 

compreender, efetivamente, a verdade sobre o seu filho, não para cobranças ou 

exigência de direitos, apenas pelo amor de mãe que, em todos estes anos resistiu a ideia 

da morte anunciada do filho naquele atestado de óbito na distante década de 60, no 

século XX. Certamente, quando for chamada por Deus, morreria em paz, aliviada se o 

suposto filho, Ewerton, aceitasse o teste de DNA, apenas para “tirar a prova dos 9”, já 

que para o seu “amor de mãe” aquele é, sim, o seu filho.  

 

 


