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O bairro Areia, já nasceu abençoado, assim disseram alguns que nasceram, moraram, 

foram embora, mas que ainda se recordam com saudades o que vivenciaram ali. Bairro de gente 

simples, local onde se sentiam felizes e tinham prazer em contar “causos” nas noites enluaradas. 

Cadeiras nas calçadas, ouvidos atentos, olhos rápidos para acompanharem o vai e vem de 

pessoas indo para o banho de rio, as latas d’água na cabeça e uma ideia fixa, a de que o bairro 

Areia é um lugar em que a vida passa mansa, devagar e de uma calmaria que toda mãe busca 

para ciar os filhos. Um povo agraciado com rio de águas límpidas, frescas, refrescantes e calmas. 

Uma biquinha com uma das melhores águas que uma população poderia desfrutar e com 

abundância, quintais apinhados de frutas, de várias cores, sabores e espécies, animais soltos, 

livres a pastarem no gramado verde e alto, vizinhos que se conheciam pelo nome, debruçavam 

– se nas cercas de arame ou de madeiras para prosearem um bocadinho, ou até mesmo para 

pedirem um pouco de açúcar emprestado. O cheiro bom de café, logo entregava o que a vizinha 

fizera em casa.  Rio de águas limpas e que lavou muitas louças, roupas, fez a festa da garotada 

em dias quentes, foi ele também, o responsável por muitos risos e riquezas, pois dele, muitos 

diamantes brotaram nas peneiras dos garimpeiros, muitas plantas mataram a sede com sua boa 

e abençoada água. O bairro parecia querer ter braços, para assim, abraçar todos os moradores 

e retribuir tanto amor recebido. O bairro Areia começava na esquina do Bar do Simão, ou seja, 

na Praça Manoel Dioz e se estendia até à Lagoa. Naquela época, não havia limites ou 

demarcações para o bairro. No Bairro Areia tinha de tudo: cemitério, açougue. bolichos, campo 

de avião, posto de gasolina, oficina de aviões (local onde se fazia reformas de aeronaves). O 

bairro tinha um areião danado, provocado pelos garimpos. Mas até o areião era um querido dos 

meninos, pois ali se despontavam bons jogadores e os que não tinham vocação para tal esporte, 

inventavam outra diversão, pois desculpas para rolar nas areias, não faltavam. O areião, ou 

melhor, o maior volume de areia, iniciava -se a partir da casa do Mandu para baixo, 

principalmente na antiga rua Espírito Santo, hoje rua Trajano Matos. 

O campo de avião no bairro Areia era uma ostentação para os moradores. Ouvir o 

barulho das hélices, o roncar dos motores, o zigue – zague das aeronaves, isso era motivo de 

muita alegria, e, por falar em aviões, foram muitos os que em Poxoréu voaram a imensidão do 

céu, como os aviões de pequeno porte, os teco- teco e das grandes aeronaves da Nacional, da 

Real, entre outros. Alguns pilotos que puderam cruzar o azul do céu e sobrevoaram o bairro do 

Areia e outros foram: Mandu, Sinobilino, Vanderley, Mequias, filho de dona Jovina, Mílton,   

esposo de dona Floriza, filha do Lindolfo. 

 

                             Foto: Aeroporto de Poxoréu final da década de 40. 



Quando falamos em aeronaves que faziam viagens para Poxoréu, não se pode esquecer 

de Dona Auribela, cuiabana e representante das empresas aéreas na cidade. Ela era a 

responsável de agendar e vender as passagens. Nessa época, vinha e ia gente para vários cantos 

do Brasil, por exemplo, de Poxoréu embarcavam pessoas para o Rio de Janeiro, São Paulo, 

Campo Grande, Cuiabá, Bahia e Goiás. Quando os aviões da Nacional ou da Real pousavam em 

solo poxorense, aviões enormes, maiores do mundo, era um espetáculo, uma admiração total. 

Crianças e adultos saíam de dentro de suas casas e, diante de tamanho espetáculo e façanha do 

homem e da máquina, ficavam extasiados apreciando toda a beleza e grandeza das aeronaves 

e a habilidade dos pilotos. Dona Arabela ou Auribela morava na rua Mato Grosso, local onde 

hoje está a Livraria Gelma de Prof. Genivá Bezerra. Ali era a agência de aviação de Poxoréu. 

 Auribela Albuquerque, mulher forte e determinada. Casou – se com Senhor Cláudio, 

não tiveram filhos, mas criaram e educaram várias crianças. Dona Auribela criou Ivone, a irmã 

de Antônio Dequinha.  Dequinha, esposo de Dona Judite Xavier. 

Não foi só de momentos alegres que a aviação viveu aqui em Poxoréu. Houve um 

momento de preocupação e perigo, pois certa vez, a aeronave de Vanderlei pegou fogo e ele 

pousou com o avião em chamas. Graças a Deus conseguiu sair sem se queimar. Depois reformou 

a aeronave e voltou a fazer voos, principalmente, para a região da Raizinha. 

 

Foto: População no aeroporto de Poxoréu, década de 70. 

Naquela época, predominava uma intensa vegetação de cerrado, pois a devastação do 

meio ambiente era até então, pequena. Tudo muito longe. O município de Poxoréu tinha uma 

área territorial enorme, naquela época era de 25.509 quilômetros quadrados e hoje é de 6.907. 

Além da extensão territorial, a força do diamante atraía gente de todos os lugares, e o poder 

aquisitivo  de boa parte das pessoas era alto, sendo assim, devido à distância, a pressa de 

comprar e vender diamantes e muitas pessoas abastadas, o  avião era  o meio de transporte 

mais utilizado por muitos habitantes de nossa cidade. 

 

Foto: Zé Ambrósio no aeroporto com o cantor Waldick Soriano 



Apesar de hoje, sentirmos saudades de muitos acontecimentos que se foram, é preciso 

ter consciência e aceitarmos felizes isso, pois se temos saudades é porque graças a Deus, bons 

momentos desfrutamos, e muitas pessoas saíram, casaram, tiveram filhos, etc. O piloto 

Wanderley que tantos voos fez aqui, por exemplo, tem um filho que é médico no Hospital São 

Mateus, em Cuiabá, e mesmo que muitos não foram homenageados em vida ou até mesmo 

após a morte, há pessoas que pela amizade e admiração puseram nome em seus filhos em 

homenagem a alguns pilotos da época. A exemplo de Wanderley, neto de Sinhô. O avô dele 

fretou o avião de Wanderley para levar a filha em Goiânia para operar, quando essa filha teve 

um filho deu-lhe o nome de Wanderley em homenagem ao piloto. Wanderley filho de 

Arquimedes e dona Fia. 

 

Foto: Dona Jesus com o neto Wanderley 

O céu de Poxoréu, além do lindo céu povoado de pássaros, havia constantemente   

aviões, e as linhas de táxis aéreos muito presentes aqui eram: Poxoréu à Raizinha, Pombas, 

Tesouro, São Pedro, Coité, Guiratinga, Batovi, Barra do Garças, Mutum, Cuiabá, Goiânia e outros. 

 

Foto: População no aeroporto de Poxoréu, década de 50. 

Alguns homens influentes e de dinheiro, moradores em Poxoréu, tiveram aviões, por 

exemplo, senhor Manoel Dioz Silva tinha avião e na fazenda dele, na região do São Bento, havia 

campo de pouso. 

Os grandes fazendeiros e proprietários de terra também tinham campo de avião em 

suas propriedades. Isso era um meio de transporte muito usado em Poxoréu, como fora dito 

anteriormente, pois os compradores e vendedores de diamantes tinham pressa, dinheiro, poder 

e gostavam de gastar, como faz a maioria que se enriquece ou enriqueceu às custas de pedras 

preciosas. Por não se disponibilizar ainda na época de telefone, era costume chamar aviões por 

rádio, quando tinham alguma necessidade mais urgente ou não. A exemplo da Fazenda Serra 



das Araras, de Senhor Alcebíades (Bia) Figueiredo, perto de Guiratinga, ou do senhor Baiano 

Birolho, depois de Aparecida do Leste e muitos outros. 

Tendo como exemplos, Wanderley, Antônio Mandu e outros que possuíram aeronaves, 

assim como muitos pilotos que trabalharam e nasceram aqui, em determinado momento que 

estive com o prefeito Nelson Paim,  sugeri a ele que também é piloto, que fizesse um 

monumento no trevo,  próximo à prefeitura, para lembrar e homenagear,  a exemplo do que  

fez Emanuel Pinheiro  em Cuiabá, os homens de Poxoréu que ajudaram nossa cidade , seja 

usando seus aviões para vender e  comprar diamantes, levar nossas riquezas a outras cidades e 

estados, seja para carregar pessoas em estado grave de saúde, seja até mesmo para passear. 

Essa atitude seria muito bem-vinda e uma forma de agradecer aos bravos homens que 

desafiaram o céu do Brasil, em especial o de Poxoréu para levar nossos diamantes para o mundo.  

“Registro de causos contados por: Dorival, Toninho, e outros” 


