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Dona Ivaldina

uma história de tragédias e superação  Leda F. Rocha

Por:

valdina de Souza Alves, com linhas de 

Iaço e tecido de ferro descortinou a 

c o l c h a  d e  r e t a l h o  q u e  a  f e z 

protagonista de maior referência da 

ilustre família que construiu a denotar 

traços de sua bravura, superando a 

tragédia da perda precoce do esposo, 

assassinado por motivos, provavelmente, 

fúteis, sem sequer ter o corpo para dizer 

adeus. 

Criou duas famílias rompendo com todas 

adversidades sociais e econômicas de sua 

época, formando valorosos homens e 

mulheres, em bons cristãos e honestos 

cidadãos, todos, meritosos, a exemplo de 

Antônio Nival Souza Campo que faz 

questão de dedicar seu tempo para servir 

o próximo e, efetivamente , praticar os 

valores religiosos do mandamento 

cristão.  É nesta guisa de abertura que 

v a m o s  d i s s e c a r  a s  f a s e s 

sócio/existenciais de d. Ivaldina, cuja 

trajetória começa no Estado de Goiás, no 

anos 30 até ao aconchego do seu lar na 

Vila Cruzeiro, em Poxoréu – MT, no início 

do século XXI. Ivaldina de Souza Alves é 

natural de Anápolis, GO, onde nasceu em 

15 de abril de 1938, tendo como pais os 

baianos de Angical, Galdino Sinfrônio de 

Souza e d. Avelina Batista de Souza, 

quando já estava residindo em Goiás, 

estado para o qual a família havia se 

estabelecido e dali, logo sairia em direção 

a Mato Grosso, atraídos pelo Eldorado, 

sinônimo de prosperidades tido e havido 

    Do que se sabe, o destino da família era 

Mato Grosso fugindo da seca e das 

privações da maioria dos nordestinas 

que, à época, se evadiam para o interior 

da nação em busca de prosperidades. 

Entretanto,  a parada em Anápolis_GO, foi 

necessária para refazer as provisões de 

primeira necessidade, aonde a família 

enfrentou o labor rural em sítios e 

fazendas nas lidas de lavoura para 

terceiros, a ínfimos preços de mercados, 

ali ficando até meados de 1940, quando 

enfim alcançaria o destino. 

Dona Avelina teve três filhas, Ivaldina, Ilda 

e Maria, todavia, a filha mais nova (Maria) 

faleceu precocemente, antes do seu 1º 

ano de vida, vítima de desidratação e, 

para completar o cenário de incerteza, 

em 1942 os pais se desentenderam, 

pondo fim ao casamento e tomando 

rumos diferentes, a mãe, ficando em 

Torixoréu-MT e, o pai, embrenhando-se 

nos inóspitos garimpos da célere Poxoréu 

dos anos 40.

pela fama dos garimpos de diamante na 

região do Garças que, à época, varria o 

país inteiro, ganhando os holofotes da 

população e da grande mídia que, 

inobstante,  a inda contava com a 

campanha do governo federal para o seu 

“Marcha para o Oeste”. 

HAVIA UMA CERTEZA: a 
incerteza

 passagem por Goiáis foi, deveras, 

Ameteórica. Não passou de três 

anos, mas o suficiente para 

produzir três filhas, findar a relação dos 

pais e Ivaldina seguir com genitor para 

um destino que, diante de todos, parecia 

o mais definido: seguir para Mato Grosso. 

De fato, em 1940 a família plantava raízes 

no Estado, tendo como Porta de entrada 

o município de Torixoréu – MT, na região 

de Balizinha, local onde seus pais 

trabalharam tocando lavouras, num lugar 

conhecido por “Sobra”.

Galdino Sinfrônio de Souza, foi atraído 

 

Quem conheceu Ivaldina, em relações 

mais estreitas, se dá conta de quão 

importante foi a educação e os valores 

q u e  re c e b e u  d o s  e n s i n a m e n t o s 

salesianos no instituto Santa Terezinha, 

criado pelos padres salesianos, graças ao 

empenho de  Mons .  João  Bat i s ta 

Couturon, nos anos de 1931, sob essa 

designação. Era destinado à formação 

educacional das meninas, cuja missão era 

educar integralmente a juventude, com 

proposta fundamentada no sistema 

educativo de Dom Bosco, como acontece 

no Centro Juvenil, em Poxoréu e em 

centenas de inciativas pelo mundo a fora. 

Ali, moldada nos métodos educacionais 

de D. Bosco e Madre Mazarello, Ivaldina 

se tornaria uma das moças mais 

p r e n d a d a s  d o  s e u  t e m p o  e 

absolutamente preparada para enfrentar 

os desafios que a vida, mais adiante, lhe 

imporia e que ela, sequer imaginava, 

apesar de já ter sofrido a privação da 

ausência do pai e da mãe naquela tenra 

infância. 

O CENÁRIO DO INTERNATO E 
A INFLUÊNCIA DAS IRMÃS

HERANÇA SALESIANA

para Poxoréu, antes porém, considerou 

temerária a companhia da filha na vida 

incerta que enfrentaria. Procurou o 

Internato das Filhas de Maria Auxiliadora, 

Instituto Santa Teresinha e ali deixou a 

filha, uma criança de 05 anos de idade. 

Era dolorido para ele, mas era forçosa 

aquela decisão que, ressentido pela 

separação, sequer comunicou a mãe o 

destino da filha. 

Parece desnecessário enfatizar, mas não 

é difícil presumir a dor de Ivaldina, sem a 

mãe (deixada para traz, em Torixoréu - 

MT) e sem o pai (deixado, mercê da sorte, 

Depois daquela decisão, radicou-se nos 

garimpos de Poxoréu e, por seu turno, 

constituiria em breve uma nova família 

que, só no final da década de 40, Ivaldina 

a conheceria, após deixar o internato em 

1949. 

Este artigo traz a lume a história de uma mulher de luta, guerreira, 

altiva, vivaz num inegável exemplo de resiliência e superação. 
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O cenário e as rotinas eram muito 

diferentes de tudo que havia conhecido 

até então:Aulas regulares, missas, 

orações, metas a serem alcançadas, 

camas separadas por  biombos, 

trabalhos manuais de bordado, 

crochê, pintura e costura, aulas de 

teatro, penitências e mais orações, 

além da rotina de serviços no internato, 

com o rigor e a disciplina da educação 

salesiana. Foi uma escolha difícil para o 

p a i ,  m a s  f o i  a  m a i s  p ro m i s s o ra 

oportunidade para a filha Ivaldina, vez 

que a base educacional que ali recebera e 

os valores que aprendera a tornou 

gigante para multiplicar entre os filhos 

que mais tarde receberia. 

nos garimpos de Poxoréu-MT), sentindo-

se, literalmente órfã, apesar de ter os pais 

vivos. Foram anos difíceis de adaptação: 

muito choro, muita saudade, muita 

tristeza, mas também muito consolo e 

apoio das irmãs salesianas e de 

a m i z a d e s  p r ó x i m a s  q u e , 

gradativamente, foram se formando, a 

maior de meninas em situação similar 

que, como ela, experimentava as 

frustrações da vida, mas também os 

primeiros prazeres. Ivaldina destaca o 

particular cuidado da irmã italiana, por 

nome Margarida Schanka e de outras 

como Ibrantina Paniago e Maria Pedrosa 

Vieira, freiras que ficavam no dormitório, 

e ,  p o r  i s s o  m e s m o  c o m  m a i o r 

proximidade para as queixas e sonhos do 

futuro. Elas foram conselheiras, amigas, 

irmãs, mas também eram resolutas, 

determinadas, quando as circunstâncias 

exigiam, inclusive para corrigir os atos 

falhos das noviças. 

A c i m a  j o r n a l  d e  c u i a b á 

A alternativa encontrada foi deixa-la aos 

cuidados da comadre Dona Ana e sr. 

José Antônio Pereira, seus patrões, uma 

vez que Senhor Galdino garimpava nas 

terras em suas terra, na Barra do Coité. 

Nessa época, o pai já tinha uma nova 

companheira,  morava com Dona 

Olímpia de Macedo (madrasta de 

I v a l d i n a ) ,  d e s s e  re l a c i o n a m e n t o 

nasceram dois homens e duas mulheres: 

Maria, Maria Conceição, Eronides e 

Benedito.  

O DESTINO CERTO POR 
LINHAS TORTAS

 Os nós da separação ficaram difíceis de 

desatarem e entalados de soberbas 

imposições, vez que a mãe, d, Avelina, 

continuou em Torixoréu, exposta ao 

trabalho duro para criar a irmã, porque 

sequer podia visitar a filha Ivaldina, 

supostamente, em Poxoréu, arrancada 

do seu convívio pelo orgulho paterno; 

sequer sabia se ali ainda continuava, mas 

as leis do Cosmo são mais fortes e ágeis 

que a dos homens. 

  Narra dona Ivaldina que Miriam e 

Anelise, colegas de internato da filha em 

Guiratinga, visitavam a família em 

Torixoréu e pelas ruas se depararam com 

Ilda, cujos traços lhe chamaram a 

atenção, fazendo-as descobrir o grau de 

parentesco: era irmã de Ivaldina. O que 

alguns chamariam de coincidência, 

chamo de lei natural, uma vontade 

muito maior do que as convenções 

humanas, que fez a mãe, desesperada 

da perda literal de sua filha amada, 

aproximar-se novamente e passar a 

visita-la, frequentemente pelo tempo 

que ali esteve no Internato. Ivaldina 

ficou no internato no período de 1942 até 

o ano de 1949. Ano em que   o pai trouxe a 

filha para Poxoréu. Ivaldina era uma 

menina de 13 anos, vistosa, “flor em 

botão”. Mais uma vez o pai considerou 

temerária sua companhia nos barracos 

de garimpo. Como poderia deixa-la só 

exposta à sanha eventual e incontida 

de gente desconhecida e de toda 

índole, dispersa nas centenas de 

f re n t e s  s e r v i ç o s  à s  m a rg e n s  e 

monchões e grupiaras do Rio Coité? 

(23/11/1919)dona Deidamia, esposa de 

José mariano de Campos e mãe de José, 

Jayme ( pai de Antônio Nelício) e Josino 

M. de Campos. 

Entre os prováveis enamorados ou até 

mesmo o primeiro, um peão da fazenda 

de Sr. José Antônio Pereira,  (Antônio 

Nelício de Campos) denotava absoluto 

interesse pela moça.  O pai logo 

percebera e não tinha ainda uma filha pra 

namoro, de sorte que o mais prudente 

era cortar 

NÃO É SÓ PELA VONTADE 
DOS HOMENS QUE AS 

COISAS ACONTECEM...

No começo dos anos 50,  Ivaldina, 

repatriada pelo pai, já estava em Poxoréu, 

morando na Barra do Coité e, como a 

maioria das moças, naquela idade e 

ainda, privada de quaisquer convívio 

social com o sexo oposto, como é típico 

nos internatos,  o coração da jovem dava 

s ina is  de incompletude e ,  muito 

provavelmente, cedera aos encantos da 

paixão. Era uma moça bela, majestosa, 

atraente, ricamente prendada e era 

evidente que não lhe faltaram olhares 

desejos da sua companhia. 

o mal pela raiz, trazendo as suas 

inquietações ao patrão que logo cuidara 

de cortar as relações com a demissão do 

empregado.   Já era tarde,  os dois 

estavam enamorados um pelo outro. 

Ivaldina e Antônio Nelício de Campos 

combinaram e fugiram cedo da noite, 

para a Fazenda de Antônio Lúcio e de lá 

foram para a Ponte dos Santos, terra de 

Luís Nascimento, para a casa de Dona  

Maria Isabel da Silva Mendes ( “dona 

Santinha” ), mãe de Antônio, uma 

cuiabana que nasceu em 01/01/1908, 

tendo por pais, o Sr. Antonio Mendes( 

MG) e Dona Antônia Brasília Mendes( 
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Em 29 de agosto de 1951 foram ao distrito 

de Alto Coité e se casaram. Porém, 

Antônio Nelício não era chegado ao 

garimpo, ele gostava da lida com animais. 

Por isso, Ivaldina ficou na casa com a 

sogra, Dona Santinha enquanto o esposo 

ficava nas lidas da pecuária, em fazendas 

como as de  Altino Matos, Manoel Silva, 

Pompílio Pereira, entre outros e voltava 

para rever a esposa na Ponte dos Santos, 

em períodos intermitentes.

 Os pais de Antônio Nelício de Campos se 

chamavam: Maria Isabel da Silva 

Mendes ( Santinha) e  Jaime M.de 

Campos ( telegrafista em Cuiabá). Porém, 

eram separados e Dona Santinha morava 

na Ponte dos Santos com o novo esposo, 

Pedro José de Amorim. Do casamento de 

Ivaldina e Antônio Nelício de Campos  

nasceram os filhos: Maria de Lourdes, 

Antônio Nival e Marivalda. Todos de 

parto normal, com o apoio da parteira 

Cuiabana). 

Conforme d,. Ivaldina, dona “Nenê” 

costumava dar um banho na gestante 

com folhas de pequi para acelerar o parto 

e depois que a criança nascia, servia a 

mulher uma poção de queimada de 

arruda com açúcar e pinga, que era para 

ajudar a limpar o útero e evitar infecções. 

Depois era tradição o uso de Água Inglesa, 

para fortalecer e regularizar o fluxo 

sanguíneo. 

Dona Nenê, avó da professora Laurinda, 

que residia em na Barra do Coité, sempre 

de sobreaviso e atenta aos rumores das 

parturientes da região. 

  Certo dia, ela se revoltou e saiu da casa. 

Pegou todas as coisas que tinha, deixou 

na casa de uma vizinha, a amiga 

Nhazinha, pessoa que ela se referia muito 

como uma amiga daquela época, além de 

Nilce Ponce e veio para Poxoréu, em 1936, 

morar na casa da irmã Anália, nas 

imediações do antigo bairro Areia. 

Antônio Nelício , o peão de fazenda, por 

quem d. Ivaldina se encantara tinha sua 

origem na tradicional família Campos, 

numa rara mistura entre “Borralhos” e 

“Campos”. Vamos lá. Um pouco da vó 

paterna Dona Maria Isabel ( “Santinha”), 

teve um relacionamento amoroso com 

Carmindo de Campos Bicudo. Desse 

re lac ionamento nasceu Benedito 

Mendes Bicudo. Mais tarde, se uniu em 

matrimônio com Jayme M.de Campos, 

filho de Deidâmia Borralho de Campos e 

José Mariano de Campos. Dessa união 

nasceram os filhos João Benedito ( 

morreu bem novo) e Antônio Nelicio de 

Campos  Em Cuiabá, dona Santinha 

morava com o esposo Jayme e os filhos 

Benedito Bicudo e Antônio Nelício, na 

casa da sogra Deidâmia. As crianças 

foram crescendo e, de vez em quando, se 

desentendiam, fato que não agradava a 

Jayme, seu esposo e nem sua sogra. Eles 

diziam que era para “Santinha” entregar o 

filho Benedito para a Família Bicudo que 

tinha boas condições para cria – lo, 

garantindo ao menino uma boa criação e 

ainda acabava com os problemas entre 

ele e o irmão Antônio. A proposta não 

agradava e nem estava nos melhores 

sonhos de d.” Santinha”.  

A TRAGÉDIA INESPERADA E 
O VAZIO DAS BUSCAS

Além de gostar de montar em cavalos, o 

esposo de Ivaldina gostava de fazer 

marretas e gambiras, ao ponto de alguns 

o chamarem de “Antônio Gambira”, o que 

não o agradava. No dia 28 de julho de 

1961, Antônio Nelício de Campos foi 

assassinado. O marido foi brutalmente 

assassinado e ela não teve, sequer o 

corpo para velar e despedir ,   As 

investigações, pelo turno familiar, 

sugerem que o algoz teria sido um 

companheiro dele por nome “Pedro 

Fogo” e as razões para a tragédia, tudo 

leva crer, que foi um revide a cobrança de 

uma dívida que a vítima procurava saldar 

BERÇO E ORIGEM NA 
FAMÍLIA CAMPOS

em animais do assassino, conforme 

restou evidenciado em anotações da 

caderneta  da v í t ima e  o  própr io 

depoimento a esposa sobre a finalidade 

d a  v i a g e m  à  f a z e n d a .  M u i t o 

provave lmente  para  se  l i v rar  do 

compromisso, o devedor ceifou-lhe vida, 

sem deixar sequer vestígio do seu corpo 

na região entre Engenho Velho e Águas 

Emendadas em direção de Aparecida do 

Leste. Começava ali o calvário do vazio 

e clamar, jamais atendido, por justiça. 

A educação salesiana que recebera em 

Guirantinga, jamais tinha sido tão 

necessária como precisava naquele 

momento.  Foi mais um momento difícil 

de Ivaldina , que desde  criança teve que 

enfrentar as mazelas da vida. Todavia, 

dessa vez ela contou com todo o apoio da 

sogra Dona Santinha à superar a dor e as 

dificuldades diante das três crianças que 

perderam, repentinamente o pai, cuja 

ausência (antes de morrer) não deixara 

de cercar de mimos o convívio com os 

filhos e a esposa.  Antônio Nelício possuía 

dois prazeres: o trabalho e a família. 

Eram curtos os períodos que passava 

c o m  e l a ,  m a s  e r a m  i n t e n s o s , 

prolongados em gestos de amor e 

afetividade. O que se perdia em 

q u a n t i d a d e ,  s e  g a n h a v a  e m 

intensidade e qualidade. A busca por 

justiça se intensificaram nas ações de 

Dona Santinha ao denunciar o fato ao 

Tenente Adibe que certamente até tentou 

empreender ações para a prisão do 

criminoso, mas tudo leva crer que tenha 

sido transferido por prováveis manobras 

políticas do patrão de “Pedro Fogo”; O 

suposto algoz, inclusive, teria sido preso 

pelo delegado da época, mas no dia 

seguinte tinha à mão o alvará de soltura, 

caprichosamente, providenciado pelo 

suposto cacique político. 

  Os pedidos de socorro continuaram na 

capital do Estado, desta vez, em 1963, em 

que D. Santinha se fez acompanhar da 

neta Maria de Lurdes, buscando apoio da 

amiga Nilce Ponce , que apesar do 

empenho, na se apurou, a não ser 

i n f o r m a ç õ e s  d e s e n c o n t r a d a s  e 

premonitórias como a suposição de” que 

e le  hav ia  fug ido” ;  d isparates  de 

benzedeiras ao afirmar que, na verdade, 

Antônio Nelício estivesse viajando, vez 

que o corpo não foi encontrado e, coisas 

do gêneros

  Durantes as buscas em Cuiabá, D. 

Santinha também soube que Jayme, pai 

de Antônio Nelício, havia morrido pouco 

tempo atrás, por problemas no coração, o 

Antônio Nelício

Foto de Antônio Nelício, a esposa Ivaldina com a filha Mª 
Lourdes e Benedito Bicudo, irmão de Antônio Nelício)   

Casa Cuiabana, local onde dona Santinha 
morou com o esposo Jayme e os filhos 
Antônio Nelício e Benedito Bicudo, 
em companhia da sogra Deidâmia.
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que dificultava ainda mais a busca de 

apoio. 

Os filhos Antônio Nival, Maria Lourdes e 

Marivalda, apesar de pessoas bem 

sucedidas na vida, convivem com uma 

chaga aberta no peito, por nunca terem 

encontrado respostas para perguntas 

que não querem se calar: Quem matou 

Antônio Nelício de Campos e por que o 

corpo não foi encontrado?  Talvez ainda 

hoje se perguntem como isso não foi 

possível saber, já que o pai era um 

eminente descente das tradicionais 

famílias “Campos e Borralho”, na época,  

tão influentes e poderosas na sociedade 

Cuiabana. Inclusive, as buscas revelaram 

fatos surpreendentes da história do pai, 

q u e ,  p o r  i n t e r v e n ç ã o  C ú r i a 

Metropolitana em Cuiabá , foram  

localizadas informações do batismo dos 

três filhos de dona Santinha, e Antônio 

Nelício  teve, por padrinho , 

Dona Ivaldina perdera, precoce e 

tragicamente o marido e o vazio das 

buscas restou na sintonia do nada de 

tudo aquilo que se tinha esperança em 

apurar. Mas a mulher, de formação 

salesiana, em cujos valores se estruturou 

sua requintada educação o deixara forte 

para continuar de pé, criando educando 

seus filhos, transformando-os bons 

cidadãos e honestos cristãos. 

Dona Maria de Lurdes dos Santos, e 

dr. Virgílio Alves Correa,  conforme a 

avó havia dito, de acordo com as últimas 

buscas, desta vez, liderada pela filha mais 

nova, Marivalda. 

Izaildes P. dos Santos a filha mais velha, 

tornou uma espécie de símbolo de 

virtudes, moldura c intilante e constante 

de inúmeras ações fraternais na família e 

na sociedade lo cal. Servidora do Estado 

de  Mato Grosso pela rede educacional, 

deixou suas sementes plantadas na 

Escola Juracy Macedo, local de onde é 

lembrada e reverenciada por todos; 

Marivalda Souza Lago,

a filha mais nova desta relação é formada 

em Letras e foi, por alguns anos, também 

servidora da Educação na ant iga 

Delegacia Regional e se recolhendo aos 

cuidados com os filhos e a família, 

irradiando sempre exemplos de grandeza 

e generosidade, antes porém, em 1970, já 

havia estudado  em Torixoréu, morava na 

casa de tia Ilda e por lá ficou até o ano de 

1975, voltando a Poxoréu para trabalhar 

com Padre Giovani, na Casa Paroquial e 

posteriormente na DREC, época em que 

Dona Neusa Mart ins Bezerra era 

delegada de ensino e o filho, Antônio 

Nival Souza Campos, 

o menino raquítico da Ponte dos Santos, 

que deixara aquelas vida simples de 

privações sem precedentes e de rara 

possibilidade de gradação para alcançar o 

mais alto posto da carreira no Banco do 

Brasil, superando o seu status quo, pois, 

desde de criança, não desejava para si a 

sofrida vida de garimpeiro. Agarrou-se 

aos estudos e, em 1977, venceu a robusta 

concorrência para se classificar em 1º 

lugar ao cargo disputado, empreendendo 

uma das mais brilhantes carreiras na 

empresa ao alcançar o cargo de gerente 

geral de Agência. 

 Trabalhou em várias unidades do banco 

pelo Brasil a fora, conforme o fizera em 

Natal (RN), Campo Grande (MS, em três  

Agências), Glória de Dourados (MS)e em 

Campo Verde, quando se aposentou em 

J u l h o  d e  2 0 0 7 .  F o r m a d o  e m 

Administração de Empresa (UFMS) e Pós-

graduado em Administração Geral com 

ênfase em Agronegócio (PUC/SP), 

retornou às suas origens para servir ao 

berço que o projetou para mundo, 

tornando-se um dos mais eminentes 

membros do IHG e uma das principais 

referências da Maçonaria em Poxoréu, 

entre outras atuações paralelas.  

PONTE DOS SANTOS: NEM 
TUDO FOI RUIM

Após a morte do esposo, Ivaldina passou 

a lecionar para 25 crianças na sala de aula 

da Ponte dos Santos. Era um barraco de 

taipa, uma sala de aula coberta de palha, 

com paredes de barro. Ali,  além de 

ensinar as crianças, se dedicava a limpar a 

sala e barrear as paredes para deixá-las 

sempre branquinhas. Narra que também 

enfeitava as paredes com desenhos feitos 

com piçarra colorida e anil. O material 

escolar era fornecido pela prefeitura, o 

salário da professora era pago pelo Sr. 

Luís Nascimento, em 1962. A cartilha 

usada era “A Cartilha do Povo” 

do brilhante sociólogo Lourenço Filho. 

Além das funções de professora na escola 

D. Bosco, Ivaldina lavava roupa para 

alguns garimpeiros, entre eles: Miguel 

Cardoso, Oliveira e Raimundo (Totó). 

O garimpeiro Raimundo (Totó), por não 

(na foto com o esposo Adonias P.dos Santos e os filhos 
Odair P. dos Santos, Givanildo P. dos Santos, 
Antônio Carlos P. dos Santos (Maria de Lurdes, a mãe) 

(na foto com o esposo Deoclécio Pereira do Lago e os 
filhos Janaina Souza Lago, Diego Vinicius Souza Lago e 
Felipe Antônio Souza Lago e o neto Arthur.)

Aniversário do Miguel em Florianópolis SC. 
Da esquerda : Antônio Vitor, Samara,  Alisson,  Miguel  

(Neto ) e Caroline  (nora). Atrás : Luiz Fernando,  
Alessandra e Antônio Nival.
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Dona Ivaldina

 também bacharel em Direito, servidora 

bacharel em direito e serventuária da 

justiça no Forum da Comarca de Campo 

Verde; Casada com Eldo Xavier, mãe de 

Juliana e Vinicius e avó Rafaela e Helena. ;  

Delmazir Souza Alves,

saber fazer contas de divisão, também 

pagava Ivaldina pelas aulas que ela lhe 

dava, na casa de Dona Nelita,( “Miúda”) 

vizinha de Dona Santinha. Mais uma 

conspiração do destino ou então numa 

fase de efeito: “laços do destino 

aproximaram os dois” No final de 1962, 

Ivaldina e Raimundo ( “Totó”) foram morar 

junto e no dia 19 de maio de 1964 se 

casaram em Rondonópolis, MT.  Da união 

de Raimundo e Ivaldina nasceram os 

filhos:  Fátima, Delmazir, Delvair, 

Evanilce, João Paulo e Welington (in 

memorian), Abaixo Foto da família: 

Os filhos da segunda família também são 

rastros de luzes que a mantêm forte e 

fe l i z ,  sobretudo pe las  v i tór ias  e 

conquistas das famílias e formações 

deles: Maria de Fátima S. A. Xavier ,

pública Estadual no Tribunal de Justiça de  

Mato Grosso,  Casada com Carlos 

Camargo; Delvair Souza Alves, 

bacharel em Direito e em Ciências da 

Computação, radicada em Goiânia-GO, 

onde desenvolve sua atividade laboral, 

solteira e João Paulo Souza Alves, 

 formada em pedagogia e empresária em 

Rondonópolis, Casada com Cassiano 

Ojeda Neto, mãe de Isabela Alves 

Dourado e Cecília Alves Ojeda.

Evanilce Souza Alves, 

bacharel em Ciências Contábeis, com 

funções laborais e residência na capital 

do Estado de MT. Casado com Tayara 

Andrade de Souza Alves, pai de João Paulo 

Andrade Souza Alves e Maria Andrade 

Souza Alves. 

“em tempos da melhor idade” ”. Por 

isso, faz se mister pincelar algumas linhas 

do seu protagonismo, afinal, agora, 

diferente dos anos 60, na Ponte dos 

Além dos fi lhos e  netos ,  sempre 

presentes em sua casa, o esposo “Totó” é 

a companhia mais próxima com quem 

divide o seu tempo, 

E NÃO FICARÁS TÃO SÓ....

Santos, ela deixou de o ajudar a fazer as 

contas de seu interesse para fazer as 

contas do interesse de ambos. 

Raimundo Alves Neto, tem parentesco 

com o ilustre escritor, ex senador da 

República Valdon Varjão. 

Ele é filho de João Paulo Filho e Maria José 

Alves de Sena;  tendo como avós 

paternos: João Paulo Alves de Sena e 

Maria Cardoso Varjão( irmã de Manoel 

Cardoso Varjão; pai de Valdon Varjão); 

avós maternos: Raimundo Alves de sena 

e Dona Rosa. Raimundo baiano,  natural 

de Patamuté- BA, onde nasceu em  

19/11/1926, e veio para Itiquira - MT no 

ano de 1949, ao encontro dos tios: 

Fenelon Varjão e Leopoldino Varjão, ali se 

fixando por pelo  menos de 02 anos, 

laborando no garimpo de  Ribeirão das 

Velhas, de propriedade do tio, porém 

decidiu vir para Poxoréu, fazendo a 

viagem, de carona, num avião que trazia o 

comprador de diamantes João Alecrim, 

no dia 20/05/1951. 

    

Em pé: Adonias P. dos Santos, Carlos A. Camargo, Raimundo Alves Neto, Deoclécio Pereira do Lago, 
Antônio Nival Souza Campos; Eldo S. Xavier, Diego V. Souza Lago, Ivaldina Souza Alves. Sentadas: 
Delmazir Souza Alves, Maria de Lurdes dos Santos, Marivalda Souza Lago e Maria de Fátima S. A. Xavier)

Na foto  com sobrinha Rafaela

Ao Fundo: Maria de Fátima, João Paulo Souza Alves, 
Marivalda, Delvair Souza Alves, Evanilce Souza Alves, 
Antônio Nival; A Frente: Maria de Lurdes Ivaldina, 
Raimundo e Delmazir

Por esta história de fé e superação 
desta mulher que se agigantou no 
campo de batalha, o IHG lhe rende 

homenagens, imortalizando sua 
história e suas memórias, guardando 

consigo o nosso mais singelo 
testemunho de orgulho. 
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