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Natural de Serra Dourada - BA, nasceu em 25/11/1926. Filho de Felipe Rodrigues da Silva e dona 

Cassiana Pereira de Souza. Tinha por irmãos: João Rodrigues da Silva, Francisco Rodrigues da Silva, Norberto 
Rodrigues da Silva (Nôca), Simão Rodrigues da Silva, Belmiro Rodrigues da Silva, Davina Rodrigues da Silva, 
Maria Rodrigues da Silva, Teonília Rodrigues da Silva e Ana Rodrigues da Silva. Senhor Felipe tinha uma 
pequena propriedade, e nela trabalhava com os filhos. Lá se plantava roça, e cultivavam de tudo um pouco, 
principalmente cana, suficiente para movimentar o engenho, no qual se produziam rapadura e melado.  
 

Aureliano frequentou a escola por curto espaço de tempo. De acordo com ele, seu pai sempre dizia 
aos filhos que eles iriam estudar quando terminassem de limpar a roça. Entretanto, o serviço da roça nunca 
terminava e com isso, a escola foi ficando de lado. No tempo em que frequentou a escola, Aureliano 
aprendeu ler e escrever.  Além do trabalho na roça e no engenho de cana, Aureliano e os irmão, por várias 
vezes foram a Sítio do Mato, vender tábuas para construção de barcos. Sítio do Mato tem dois rios muito 
usados na navegação: Rio Corrente e Rio São Francisco. Inclusive tinha um porto onde as pessoas pegavam 
o barco a vapor que os levava para outros destinos. Aureliano muitas vezes ficava observando aquele vapor 
partir e pensava que um dia poderia partir nele, descobri o mundo, se tornar uma pessoa com melhor 
condição de vida.  
 

Certo dia, ficou sabendo dos garimpos de Mato Grosso, falaram que era um lugar em que as pessoas 
estavam encontrando muito diamante, e ficavam ricas. Então, no dia 12 de novembro de 1942, Aureliano 
com 16 anos de idade, deixou sua terra natal, despediu se dos pais, e partiu em companhia do irmão 
Norberto (Nôca), e dos amigos José Lino (Nuna) e o Cadu. Viajaram montados em cavalos até a cidade de 
Sítio do Mato, distante de Serra Dourada 78 km, lá chegando, embarcaram num vapor em direção a 
Pirapora-MG. 
 

Em Pirapora-MG trabalhou durante 5(cinco) meses, com o propósito de conseguir dinheiro pra 
seguir o seu objetivo. Até que um dia foram trabalhar com um empreiteiro de roça (GATO) por nome de 
Antônio Trindade, acertaram o preço de $5,00 (cinco cruzeiros) por dia. Ao final do dia de trabalho, o GATO 
disse que só pagaria $5,00 (cinco cruzeiros) ao JUVENAL, o restante dos trabalhadores seria pago o valor de 
$3,00 (três cruzeiros). Talvez pelo fato de serem muito jovens (nos dias de hoje adolescentes), tendo dito 
Aureliano ao GATO, que por esse preço não iria permanecer naquele trabalho. O irmão Nôca também 
decidiu sair do trabalho. Nessa ocasião o irmão decidiu voltar para a Bahia, para a casa dos pais. Os dois 
amigos que os acompanhavam também voltaram para Bahia. Aureliano e Norberto tinham ganhado juntos 
$250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros).  Então compraram a passagem do Nôca de volta para a Bahia, 
por $50,00 (cinquenta cruzeiros), Aureliano disse a Nôca que levasse o restante do dinheiro para seus pais, 
juntamente com uma carta que ele mesmo escreveu, era umas poucas linhas, informando que estava 
seguindo em frente, rumo a seu sonho de chegar em Mato Grosso. O presidente da República era Getúlio 
Vargas, ele implantou um projeto de incentivo à colonização do país, mais especificamente do interior do 
Brasil, chamado “Marcha para o Oeste”, para o desenvolvimento do referido projeto, havia um 
departamento que se chamava MIGRAÇÃO, que oferecia o transporte de trem de ferro e alimentação e 



estadia gratuita àqueles que buscavam uma vida melhor. Na visão do senhor Aureliano o presidente Getúlio 
Vargas foi melhor para o povo do que o LULA.   

 Aureliano saiu de Pirapora rumo à Belo Horizonte MG.  Em Belo Horizonte conheceu um senhor 
que o convidou pra ir trabalhar num garimpo em UBERABA-MG, mas como o seu sonho era chegar em Mato 
Grosso, não aceitou o convite, de Belo Horizonte seguiu destino a São Paulo Capital, De Pirapora-MG até 

Getulina-SP, viajou patrocinado pela MIGRAÇÃO Quando chegou em São Paulo seguiu até a cidade de 
Getulina-SP. 

Entretanto, como o último destino patrocinado pela MIGRAÇÃO era Getulina-SP e não tinha 
dinheiro pra seguir a viagem, se viu obrigado a permanecer em Getulina por algum tempo, foram uns 5 
(cinco) meses. Em Getulina foi trabalhar na fazenda de um senhor chamado Zé Miela, a fazenda era distante 
algumas léguas da cidade de Getulina. Havia um caminhão que levava os trabalhadores até a fazenda, ao 
custo de $5,00 (cinco cruzeiros) por passageiro, no caminho dessa viagem se depararam com uma árvore 
caída na estrada. Tiveram que tirá-la para seguir a viagem. Aqueles que estavam a bordo do caminhão, e 
pelo fato de estarem pagando a passagem, disseram que não iam ajudar tirar a árvore da estrada. Aureliano 
disse: “eu vou ajudar”, e ajudou. Chegando na fazenda do Zé Miela foi fazer o pagamento ao dono 
caminhão. Este o dispensou do pagamento, dizendo a ele que o pagamento foi a ajuda pra tirar a árvore da 
estrada.  

Como Aureliano ainda era muito garoto, o GATO disse que ia pagar pra ele somente $3,00 (três 

cruzeiros) por dia. Durante o dia de serviço o dono da Fazenda olhando o trabalho dos funcionários. 

Chamou o GATO e disse, você vai pagar pra esse menino os mesmos $5,00 (cinco cruzeiros) dos demais, 

não vi nenhum trabalhando mais do que ele. Aureliano sempre foi muito trabalhador e determinado. 

Durante o período que trabalhou naquela fazenda, juntou $250,00 (Duzentos e cinquenta cruzeiros). 

De São Paulo, Aureliano seguiu rumo a Mato Grosso, ele e a companhia de uma pequena mala 

quase vazia, onde levava as poucas roupas, mas que estava cheia de muitos sonhos, fé, coragem de 

trabalhar e otimismo sem igual.  Getulina fica distante 250KM da cidade de Três Lagoas. Naquela época o 

estado do Mato Grosso não havia sido dividido. Em Três Lagoas pegou o trem com destino a Campo Grande. 

Ficando em Campo Grande alguns dias. Foi em Campo Grande que conheceu alguns de seus melhores 

amigos, amigos da vida inteira. Como Manoel Rodrigues Oliveira (Manoel Sapateiro), João Fernandes, 

Manoel Fernandes e José Caires, o Zezinho, e seguiram juntos para o Itiquira-MT, o Zezinho foi o seu 

primeiro sócio no garimpo do Cavuqueiro em Itiquira-MT, onde trabalharam por mais de dois anos.  

Em Itiquira-MT, ficou sabendo que tinha uma influência de garimpo em Poxoréu, foi a partir daí que 
o objetivo de Aureliano passou a ser chegar em Poxoréu. Foi em Itiquira-MT também, que Aureliano 
recebeu o apelido de Menino Velho, no garimpo do Cavuqueiro; moravam em um único barracão, em 
companhia de umas 12 pessoas, onde a maioria tinha algum apelido, considerando que Aureliano era o 
mais novo de idade entre aqueles que ali estavam, o Zezinho, seu sócio, disse: “Como esse menino está 
aqui no meio dos velhos vamos apelidá-lo de Menino Velho.”  Daí em diante o apelido não só pegou, como, 
com o passar do tempo, ficou maior que o próprio nome, sendo que, até os dias de hoje são poucas as 
pessoas que o conhece pelo nome de batismo. Mesmo em Poxoréu, onde vive há 73 anos, se perguntarem 
as pessoas se conhecem Aureliano Rodrigues da Silva, a maioria dirá que não o conhece, porém, se 
perguntarem se conhecem o Menino Velho, serão pouquíssimas as pessoas que não o conhece, mesmo 
aqueles que não o conhece, é possível que já ouviram falar em Menino Velho. 

Durante o período em que trabalhava no garimpo de Itiquira, Aureliano passou a desenhar os 

cascalhos em busca de diamantes, ele que na Bahia aprendeu ler e conheceu as letras, passou a desenhar 

as letras em pedaços de papel, na areia do chão, nas paredes do barraco, com pedaços de carvão e com 

essa insistência e persistência, utilizou-se dessas formas para aperfeiçoar a escrita. Disse Senhor Aureliano, 

que ele aprendeu a escrever sozinho, que “conhecia as letras, ia pensando nas mesmas e escrevendo, aí 

foram saindo as palavras que eu queria”. E foi com essa habilidade, que ele sempre que sentia saudade, 

escrevia cartas ou bilhetes para dar notícia aos familiares que deixou na  Bahia. 



 
Seguindo a história de Aureliano Rodrigues da Silva, daqui em diante o Menino Velho, já decidido 

em chegar a Poxoréu, depois de trabalhar por uns dois anos em Itiquira -MT, se juntou a alguns 
companheiros, liderados pelo seu Trasilo, e partiram com destino ao Lajeado (Guiratinga-MT), já sabendo 
Menino Velho que o Lajeado era para o rumo de Poxoréu, então Menino Velho fez parte dessa comitiva, 
numa viagem que durou uns 7 (sete) dias até chegarem em Lajeado, e decidiram se aportarem na 
comunidade de Botavi. Como não tinha mais dinheiro pra alcançar o seu destino final, Poxoréu, Menino 
Velho ficou trabalhando em Batovi, no garimpo do Julião por uns dois anos, nesse garimpo se encontrou 
com seu amigo e conterrâneo Artur, que também veio pra Mato Grosso, trabalharam em sociedade, 
juntamente com um senhor por nome de Petronilo, pegaram diamantes juntaram alguns cruzeiros, foi 
quando o Petronilo decidiu ir embora para o Gatinho (hoje Alto Paraguai-MT), pois tinha a informação que 
lá vivia uns irmãos que vieram do Ceará e por lá se aportaram. Petronilo era cearense.  

Então, Menino Velho também decidiu caminhar em direção ao seu destino final, o Artur ficou em 
Batovi. Quando no mês de abril de 1947, Menino Velho deixou o Batovi com destino a Poxoréu, em 
companhia do senhor Francisco (Chico do Biu), vieram a cavalo. Chegou em Poxoréu no dia 14 de abril de 
1.947, foi trabalhar no garimpo da Ponte dos Santos, no garimpo do senhor Luiz Nascimento. Na época, em 
sociedade com um senhor por nome de Isaque, eram fornecidos pelo senhor Zé Maria.  Logo depois 
encontrou em Poxoréu seu conterrâneo Artur, que se casou com dona Leticia, Artur e Aureliano eram 
amigos desde quando moravam na Bahia, trabalharam em sociedade no garimpo do Luiz Nascimento por 
algum tempo.  

 

 
Foto: Aureliano na barra do Coité. 

Depois foi trabalhar no garimpo da Barra do Coité, nessa época foi garimpeiro, por muito tempo, 
do Senhor Deocleciano Oliveira, o Dió Mandioca. O garimpo pertencia a Dió Mandioca, Zé Rodrigues e 
Holdrado. Foi nesse tempo que conheceu, Dió Mandioca e dona Floripes, a dona Neném e seus filhos, 
Valdemar Carvalho, dona Anita e seus filhos, José Moreira e dona Maria e seus filhos, José Rodrigues e dona 
Dina e seus filhos, Holdrado, a esposa dona Eliza; a dona Zizinha e seus filhos, José Joaquim, o 
Machado,esposa dona Domingas e seus filhos, Elmiro,  dona Almerinda e seus filhos, dona Almerinda era 
filha de João Rodrigues, Romero, dona Maria e seus filhos, Nestor,  dona Emília e seus filhos, João Preto, 
dona Teresa e seus filhos, Zé do Tanque, dona Cinésia e seus filhos, Cesário, dona Lina e seus filhos, Antônio 
Braúna,sua esposa e filhos, Manoel da Cruz, dona Elgina e seus filhos, Julinho, dona Senhorinha e seus 
filhos, Deoclécio, o Pequeno, dona Zirlene e seus filhos, Adolfo, dona Albertina e seus filhos, Guiomar, o 
Nego,  dona Eva e seus filhos, Francisco Ramos,  dona Antônia e seus filhos, o José Conegundes, o Dunda, 
dona Epifania e seus filhos, Isolino, João Rodrigues, Manézinho, entre outros. Nessa época conheceu 
também um baiano de Palmeiras-BA, o sr. Honório, o Honorinho um de seus grandes amigos, foi seu 



barbeiro desde a instalação de sua barbearia, até quando deixou de trabalhar como barbeiro. Todos os 
sábados como num ritual, é sagrado sua ida ao barbeiro, até os dias atuais, hoje o Sr. Antônio Ferreira, o 
Antônio Barbeiro é o seu barbeiro, outro baiano. 

No ano de 1950, Menino Velho conheceu a jovem Juracy Jerônima das Neves, com quem conviveu 
por aproximados quatro anos, vindo a se separarem no ano de 1954, desta união tiveram 3 filhos. Jurandir 
Rodrigues da Silva, Dalvina Rodrigues da Silva e Juarez José das Neves. Após a separação o filho Jurandir 
ficou em companhia de Menino Velho, e Dalvina e Juarez em companhia de Juracy. 
  Após alguns anos morando em Poxoréu, Menino Velho foi informado por um amigo que um de seus 
irmãos também morava em Poxoréu, e eles se encontraram, era o Francisco, o Tio Chico. Depois desse 
encontro, Menino Velho tinha alguma economia e o Chico também tinha um dinheiro guardado em mãos 
de seu fornecedor (patrão) o Tonico Bororo( que era comerciante lá na Raizinha). Juntos tinham 180 contos. 
(Deveria ser 180 cruzeiros ou 180 mil cruzeiros) e decidiram estabelecer em sociedade em um “bolicho” 
(pequena mercearia) na Barra do Coité. E foram sócios por algum tempo, até que o Chico decidiu deixar a 
sociedade e Menino Velho continuou com o bolicho sozinho, conciliando com o trabalho no garimpo. 

Como na Barra do Coité, tinha muitos garimpeiros com suas famílias, porém, não tinha escola para 
atender os filhos dos garimpeiros, e Menino Velho a frente de seu tempo, procurou o prefeito que naquela 
época era o Sr. Luiz Nascimento, o ano era 1.960, e o prefeito se prontificou a dar o transporte das palhas 
para a construção da escola. O transporte das palhas foi realizado em carro de boi, da região do Capão até 
a Barra do Coité. Então os garimpeiros em mutirão, tiraram as palhas, transportaram até a Barra do Coité 
e construíram um barracão para dar lugar a uma pequena escola. A prefeitura contratou a professora. A 
primeira foi a Deja que por muito tempo alfabetizou a maioria das crianças da Barra do Coité, tempos depois 
a Dona Zirlene, esposa do Deoclécio (Pequeno), foi a professora da escola. 

 

 
No ano de 1.963, Menino Velho conheceu Laudelina Francisca de Brito, com quem se casou no dia 

26 de setembro do ano de 1.964, filha de Pedro Marques de Brito e dona Firmina Francisca de Brito. Da 
união entre Menino Velho e Laura nasceram os filhos: Antônio, Helena, Maria Helena, Marilúcia e Vânia 
Maria.  
 



 
 

 Dona Laura, como era popularmente conhecida era irmã de: Florentino Marques de Brito, Ananísia 
Brito de Oliveira, Maria de Brito Miranda, Aureliano Marques de Brito, Ana Brito Sobral e João Devino de 
Brito. Dona Laura nasceu em 29 de dezembro de 1935, natural de Angical-BA. Os pais de dona Laura saíram 
de Angical-BA, no ano de 1941 e depois de três meses de viagem, chegaram em Anápolis-GO, moraram lá 
durante mais de dois anos, plantaram roça, colheram e depois no ano de 1944, se mudaram para Mato 
Grosso, e foram morar na localidade por nome Serra, perto da Cachoeira do Lucas Vilela. Após o casamento 
com Dona Laura, foram morar na Barra do Coité, Menino Velho trabalhava no garimpo, Dona Laura passou 
a cuidar do “bolicho”. Nesse período, Menino Velho passou a faiscar um diamantinho, como ele diz 
(comprar os diamantes de seus companheiros de garimpo). Indo periodicamente a Poxoréu vender os 
diamantes que comprava no garimpo. E seu comprador era o senhor Lindolfo Ribeiro de Souza, o 
Orlandinho. Tempos depois teve um desentendimento com a proprietária da terra onde morava em Barra 
do Coité, uma senhora por nome de Zuza, por conta disso Menino Velho resolve deixar a Barra do Coité, o 
ano era 1.969, já tinham os filhos Antônio e Helena, quando se mudaram para Poxoréu, fixando residência 
nos Currais (ALAMEDA MONCHÃO DOURADO).  

Em 1974, quando da construção da Usina Hidrelétrica José Fragelli, com os filhos todos nascidos, 
foram obrigados a se mudarem pra rua Piauí no centro de Poxoréu, onde vive até os dias de hoje. Após se 
mudar para a Rua Piauí, naquele tempo o auge da produção de diamantes em Poxoréu, Menino Velho se 
figurou entre os grandes compradores de diamantes da cidade, estendendo os seus negócios até as cidades 
de Aragarças-GO e Nova Brasilândia-MT, antigamente Fica-faca, onde trabalhou por mais de 10 anos, nesse 
período, buscando melhor colocação para os diamantes que comprava, foi até o município de Coxim-MS, e 
lá conheceu o Senhor José Adelino de Carvalho – ZELÃO, na época um dos grandes compradores de 
diamantes do Brasil, e a partir daí, numa parceria com o Zelão, Menino Velho cresceu muito no seu negócio 
de compra e vendas de diamantes, pois não lhe faltava mais o dinheiro para a compra, considerando que 
todos os diamantes que chegava em seu escritório, se tivesse o acerto no preço, ele ligava para o Sr. Zelão 
e no mesmo dia o dinheiro era enviado para o pagamento do negócio. 

A partir daí, por sua seriedade e a confiança de seus parceiros, não lhe faltava o dinheiro para 
comprar os diamantes, uma vez que não tinha o capital próprio suficiente para a compra, naquela época a 
produção era em abundância. Além de Zelão, Menino Velho também trabalhou em parceria com a Dona 
Elzita esposa do Judeu e seu filho Geraldo Grunwald, Sebastião de Castro e seu filho Gilnei, Filogonio o Filó, 
e por último, com um inglês por nome Paul, que hoje tem laços familiares com Poxoréu, se casou com 
Cibele, filha do nosso mais ilustre dentista, que certamente foi o dentista de praticamente toda uma 
geração, ou em seu consultório, ao lado da farmácia do seu Amarilio, ou no posto de saúde, onde é hoje o 
centro juvenil, o Dr. Benedito Lourival de Oliveira, o Dr. Didi e sua esposa dona Jeová. 

Vários proprietários de terras de garimpo à época lhe deram à primeira vista (todo diamante 
produzido naquela terra, deveria obrigatoriamente ser mostrado à primeira vista, tendo a obrigação de 
mostrar os diamantes a Menino Velho, porém, sem a obrigação de vender, vendia apenas se combinassem 



no negócio) era assim que funcionava a atividade. Menino Velho foi primeira vista de vários garimpos, o 
primeiro proprietário de terras que lhe deu à primeira vista foi o seu amigo da Barra do Coité o Sr. Cesário, 
depois vieram o garimpo do Gerônimo, do João Preto e do Nelson na Barra do Coité, o garimpo do Ademar 
(Brucelose) e dona Detinha, no capão, do Narciso e Dona Esmeralda, do garimpo do seu André e do Wilson 
Basílio, todos no córrego do Jácomo, do garimpo da Mundica no Alcantilado, todos esses garimpos 
produziam muitos diamantes, transformando Menino Velho em um dos grandes compradores da época. E 
não fugindo de sua personalidade, faz questão de reconhecer e agradecer toda a confiança que essas 
pessoas lhe deram, isso sem dúvidas alguma, permitiu que Menino Velho criasse seus filhos, e o possibilitou 
ajudar de forma efetiva os seus companheiros que necessitavam. 

Durante o tempo que trabalhou como garimpeiro, agia sempre com muita determinação, 
coragem e por isso, lutou muito, nunca se esmoreceu diante das dificuldades. Sempre imaginava 
que dias melhores estavam por vir. Homem honesto, de caráter, que até os dias atuais preserva 
tais valores e com esses, criou e educou os filhos e netos. Procura sempre ensiná-los que, preservar 
os bons valores, deve ser tarefa contínua e diuturnamente, independentemente da situação e do 
momento. 

 
Além da sua honestidade, sempre foi um homem generoso, preocupado com o bem-estar do seu 

semelhante. Disse que “Quando eu estava em melhores condições financeiras, fazia sacos de alimentos, 

incluindo uma rapadura e doava para aqueles garimpeiros que se encontravam em dificuldades, tinha 

garimpeiro que passava por vários meses sem pegar um xibiu”.  

Um apaixonado por política eleitoral, uma pessoa muito humana e carismática, se preocupava com 

o bem estar do próximo, um defensor de sua categoria, o garimpeiro, sempre procurava ajudar de alguma 

forma. E essa sua personalidade, ao longo de sua vida, foi lhe dando musculatura política. Tendo sido, sem 

perceber, um dos grandes líderes políticos desse município, sem nunca ter disputado um cargo eletivo, a 

não ser, por uma única vez, o de presidente da Associação dos Garimpeiros de Mato Grosso, cargo 

voluntário que exerceu por meio de votos dos associados, durante os anos de 1.984 a 1.986, mais a frente 

vamos tratar desse assunto. 

Voltamos a história política de Menino Velho, ele votou pela primeira vez, na primeira eleição direta 
em Poxoréu, o ano era 1.947, votou em João Marinho Falcão para prefeito e seu vereador foi Prisco da Silva 
Menezes, em quem votou também nas eleições de 1.951.  Sempre aliado ao grupo dos Rochas. Deixou de 
acompanhar esse grupo somente no ano de 2.000, quando teve como candidato a Prefeito o seu filho 
Antônio, numa eleição disputada com o filho do Rocha, Lindberg. Sendo eleito naquela eleição Antônio 
Rodrigues da Silva, o Tonho do Menino Velho. 

O tempo foi passando e as ações de seu Aureliano foram a cada dia, fazendo dele um homem 

reconhecido, amado e respeitado pela população, principalmente pela classe garimpeira. Aureliano tornou 

-se um líder entre os garimpeiros e demais trabalhadores dessa cidade. 



 

Foto: Senhor Aureliano em família, momento de imensa satisfação. 

Foi a partir de 1.970 que Menino Velho passou a participar mais ativamente da política local, 
sempre ao lado dos Rochas. Na Eleição de 1.970 teve a oportunidade de votar e ajudar seu amigo João 

Fernandes, que foi candidato a vereador naquela eleição. Aquele que conhecera em Campo Grande, logo 
que chegou em Mato Grosso.  Já em 1974, como João Fernandes não foi candidato a reeleição, Menino 
Velho apoiou a pedido de um amigo, um candidato a vereador, sendo este eleito naquela eleição. Certo 
dia, após aquela eleição, Menino Velho conversando amistosamente com aquele amigo, que havia lhe 

pedido o apoio para o vereador, o amigo lhe disse: “Menino Velho, você viu o meu prestigio”. Pois tinha 
eleito o seu vereador.  Menino Velho ficou pensativo, porém calado; pensava, tinha trabalhado muito em 
sua região, a Barra do Coité, naquela época muito povoada, para a eleição daquele vereador. E segundo 

palavras de Menino Velho o seu prestigio ficou de folego morto. 
Passou-se o tempo, vieram as eleições de 1.978. O Amigo novamente lhe chamou e disse: “Menino 

Velho, nosso candidato a vereador, é o mesmo da eleição passada”. Aí Menino Velho lhe respondeu, nosso 
não, o seu candidato, o meu vereador é Tarquínio. Vieram as eleições, Menino Velho trabalhou pela a 
candidatura a vereador de Tarquínio, sendo ele eleito o mais votado naquela eleição. Que teve outros 
grandes apoios, como o de Antônio Gonçalves Miranda, o Antônio Xibiu e Antônio Lourenço Bonfim, o 
Bitun, entre outros. Após as eleições Menino Velho se encontrou casualmente com o amigo, o seu 
candidato não havia sido reeleito, então Menino Velho, lhe perguntou: “uai meu amigo, cadê o seu 
prestigio?”. 

 

 
 Aureliano sentiu que era preciso ter uma participação mais direta na administração do 

município para que pudesse defender melhor os interesses dos garimpeiros e das pessoas carentes 
desse lugar. Então, a partir das eleições de 1.982, Menino Velho decidiu lançar um candidato a vereador 
e convidou seu cunhado o João Devino para ser o candidato. Vieram as eleições e durante a apuração dos 
votos daquela eleição, quando o resultado parcial da apuração divulgava que João Devino tinha 100 votos, 



Menino Velho o chamou e disse, estou satisfeito João, nós temos 100 amigos em Poxoréu. Ao final da 
apuração da eleição, João Devino foi eleito Vereador com 209 votos. No decorrer do mandato de João 
Devino, Menino Velho e João Devino se desentenderam por questões meramente políticas, quando vieram 
as eleições de 1.988, Menino Velho estava decidido que não mais apoiaria o João Devino à reeleição. 

 Então, decidiu lançar seu filho Antônio a vereador, um jovem de 22 anos. Menino Velho elegeu 
Antônio com 256 votos naquela eleição. Passou o mandato de Antônio, vieram as eleições de 1.992, 
Antônio não teve interesse de se candidatar à reeleição, Menino Velho tentou convence-lo, mais não o 
convenceu. 

 
Decidido em continuar participando ativamente da vida política local, Aureliano lançou sua filha 

Helena como candidata a vereadora, sendo eleita naquela com 252 votos. Helena exerceu o mandato de 
vereadora e também não teve o interesse de ser candidata à reeleição. Uma vez que naquele momento a 
família passava por uma grande perda. Dona Laudelina (Laura) a companheira de Menino Velho por 31 
(trinta e um) anos, se despediu, deixou a família em 28/10/1995, data em que faleceu. 

 
 

 
Vieram as eleições de 1.996, Dona Laura já havia falecido, e Menino Velho disse a seus filhos que 

não iria mais apoiar nenhuma candidatura. Estava desiludido com a política, entretanto um grupo de 
pessoas foram a Cuiabá e convenceram o Lindberg a retornar ao município, para disputar o pleito eleitoral 
de 1.996, foi quando Lindberg convocou Menino Velho para ajudar naquela eleição. Então, Menino Velho 
chamou seu filho Antônio para novamente ser candidato a vereador, Antônio lhe respondeu: “Mais o 
senhor nos disse que não ia mais se envolver com política”, Menino Velho disse, vamos só mais essa vez. 
Antônio lhe respondeu, “eu vou, mais na próxima eleição o senhor me apoia para prefeito”, Menino Velho 
não acreditou muito naquela conversa, mas topou, naquela época, ainda não tinham instituído a reeleição 
para os cargos no executivo. 

Naquela época o garimpo de Poxoréu já vivia o seu final. Então, algumas pessoas diziam que a 
votação de Menino Velho se baseava nos garimpeiros, e era verdade, e como a garimpo estava acabando, 
ele não conseguiria eleger mais ninguém. Porém, se enganaram, Menino Velho já era uma pessoa de muito 
prestigio político, e, surpreendentemente para alguns, Antônio foi eleito com 325 votos. Tendo sido 
naquele mandato presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 



 

 
Chegaram as eleições de 2.000, e como haviam conversado antes das eleições de 1.996, Antônio 

cobrou de Menino Velho o apoio à sua candidatura para o cargo de prefeito. Depois de muito trabalho de 
convencimento a outros grupos políticos, e com uma boa habilidade política, conquistada graças as 
orientações recebidas de Menino Velho, o Tonho do Menino Velho conseguiu ser o candidato a prefeito 
unindo toda a oposição. Disputou a eleição contra Lindberg que era o prefeito e defendia a reeleição, como 
Menino Velho até aquela eleição sempre foi fiel ao grupo dos Rochas, as pessoas diziam em tom de 
brincadeira, será que Menino Velho vai votar mesmo no filho? Não só votou, como de forma decisiva, junto 
com a união de grandes companheiros, ajudou Tonho do Menino Velho a conquistar a confiança e o voto 
de 6.952 eleitores de Poxoréu, sendo eleito prefeito naquele pleito. 

 

 
Após quatro anos de mandato, vieram as eleições de 2004, Tonho do Menino Velho, se colocou 

como candidato a reeleição, nessa ocasião disputou com o ex-prefeito Herculano Muniz de Melo Filho, que 
era seu vice-prefeito, tendo sido reeleito com 6.244 votos. 

 
Nas eleições de 2008, depois de muita avaliação política, o companheiro Wilson Nunes Vieira (GIA), 

trouxe uma proposta de que o candidato com maior possibilidades de eleição no grupo político de Menino 
Velho seria o Ronan, então, decidiram lançar o ex-secretário de finanças da prefeitura Ronan Figueiredo 
Rocha, como candidato a prefeito, filho de João Sinval, um grande líder na história de Poxoréu, sendo Ronan 
eleito numa das eleições mais disputadas da história de Poxoréu, se elegeu com 5.844 votos, numa eleição 
disputada com Jane esposa de Lindberg, tendo Menino Velho, participação muito ativa e decisiva na eleição 
de Ronan. 



 
Portanto, a participação de Menino Velho na vitória de seus candidatos, desde as eleições de 1.982, 

initerruptamente, até as eleições de 2008 foi decisiva. O Tonho do Menino Velho, ainda disputou as eleições 
de 2016, uma candidatura a prefeito que teve o registro indeferido pela justiça eleitoral, e mesmo sem o 
registro de candidato Tonho do Menino Velho, obteve 1.801 votos, demonstrando a força política de 
Menino Velho ao longo de décadas.  

 
Foto: Compradores de diamantes Leôncio pinga, Antônio Xibiu, Menino velho, deputado Joaquim 

Nunes Rocha e Jurandir Xavier 
 

Voltamos ao único mandato eletivo exercido por Menino Velho, o de presidente da Associação dos 
Garimpeiros de Mato Grosso. O ano era 1.984, quando o prefeito Lindberg o convidou para presidir a 
Associação dos Garimpeiros de Mato Grosso, naquela época o auge do garimpo em Poxoréu, Menino Velho 
a princípio não aceitou o convite, mais depois percebeu que era a oportunidade de ajudar de forma efetiva 
aquela categoria que sempre defendeu, o Garimpeiro. 

 
Foto: Aureliano acompanhando as obras. 

 Então disse ao Prefeito Lindberg que aceitaria o desafio mais se fosse pra construir uma sede 
decente para os garimpeiros. E após a eleição de presidente, juntamente com os demais membros daquela 
diretoria, foram até o prefeito, e Menino Velho fez uma doação de 20mil tijolos, Leôncio Pinga e Antônio 



Xibiu doaram 100 sacos de cimento cada um. O prefeito Lindberg doou o terreno, dando início a obra da 
Associação dos Garimpeiros. 

 

 
Foto: Inauguração da Associação garimpeira em 1986 

 
 Menino Velho ficou à frente desse projeto, que teve a participação de toda a sociedade de Poxoréu, 

que o ajudou de todas as formas. Os fazendeiros doaram bezerras, os comerciantes doaram prendas, a 
sociedade adquiriu as cartelas para um bingo, com o propósito de angariar recursos para a construção dessa 
obra importante, e a Prefeitura ajudava na construção. O prefeito de Rondonópolis à época, Carlos Gomes 
Bezerra, fez a doação de todo o piso de cerâmica utilizado na obra da Associação. 

 

 
Foto : Associação Garimpeira e rua João Ribeiro Vilela(2020) 

Após a conclusão daquela estrutura tão imponente para a época, Menino Velho, percebeu que o 
mais importante de tudo havia ficado de lado, um local que pudesse abrigar os garimpeiros que já não mais 
conseguiam trabalhar no garimpo, ou por causa da idade, ou por motivos de alguma doença não podiam 
trabalhar, e não tinham família em Poxoréu, não tinham onde se abrigar com um mínimo de dignidade. 
Então Menino Velho, foi até o prefeito, solicitar o apoio da Prefeitura para construir um abrigo anexo ao 
prédio da Associação para atendimento daqueles que precisavam, Lindberg disse que o município não 
tinha, naquele momento, condições de ajudar.  



 
Menino Velho então decidiu com seus próprios recursos, construir uma obra que ele mesmo chama 

de “MEIA ÁGUA”, contendo 14 quartos, banheiros e uma cozinha, para o abrigo desses garimpeiros, com 
capacidade para atender até 40 pessoas. E que no final da história, acabou sendo mais importante que a 
própria sede da Associação, pois até os dias de hoje, abriga aqueles que mais precisa. E agora com o final 
da atividade de garimpo, atende todos aqueles que precisam de cuidados, independentemente da 
atividade que desenvolveu durante a vida ativa.   

 
Estrutura, que sua manutenção sempre foi custeada pela prefeitura, sendo que nos últimos anos 

os internos que são aposentados, contribuem com 70% do valor da aposentadoria, para ajudar na 
manutenção da entidade, sendo que a prefeitura responde pelo pagamento dos servidores que mantem a 
Associação dos Garimpeiros funcionando e mais o que, os recursos dos aposentados não comporta custear.  
Os filhos de senhor Aureliano, Menino Velho, conhecedores em detalhes de sua história, deste o seu 
nascimento em Serra Dourada no estado da Bahia, no dia 25 de novembro de 1.926, chegou em Mato 
Grosso, especificamente no município de Poxoréu, no ano de 1.947, onde fixou residência, constituiu 
família, lutou de forma exemplar, juntamente com Dona Laura, para cria-los, expressam que os pais são 
para eles motivo de grande orgulho. Ao falar do senhor Aureliano (Menino Velho), assim declaram “maior 
motivo de nosso orgulho, a ele agradecemos imensamente tudo o que fez por nós durante toda a nossa 
vida. Nos orgulhamos também por tudo que fez de bom ao povo de Poxoréu. Em especial aos garimpeiros, 
categoria que defendeu e ajudou por toda a sua vida. Nós lhe agrademos pai, por tudo o que fez durante 
sua vida, o senhor e nossa mãe sempre foram a nossa referência. “ 
 



 
Ouvindo os netos de senhor Aureliano (Menino Velho), eles fizeram questão de declarar, “Olhar 

para a nossa história familiar, para as nossas origens e ver a figura que é o Menino Velho só nos enche de 

orgulho em tê-lo como avô... a sinceridade e honestidade são as maiores marcas de sua personalidade, 

soube educar os filhos com pulsos firmes, mas sem nunca perder a ternura!! E a sua relação com os netos 

e bisnetos? É tanto amor no olhar que dá para sentir de longe a felicidade que é quando podemos estar 

perto!  “ 

 

Expressando o carinho que sentem pelo avô Aureliano, complementam, “ Para nós, enquanto 

netos, é impossível mensurar ou descrever a emoção de sentar com ele em uma das cadeiras de fio na 

varanda da sua casa, ouvir as histórias da sua juventude que desde muito cedo já levava uma vida adulta, 

perceber o quanto foi gratificante para ele ter tido a oportunidade de contribuir de alguma forma com as 

vidas de tantas pessoas e famílias, e o mais importante, sempre foi algo tão genuíno e despretensioso, faz 

parte do seu caráter a humanidade e a empatia pelos outros. Quem tem a oportunidade de conhecê-lo e 

de conviver com ele, só pode confirmar o quanto ele é uma pessoa amada e querida não só pela família, 

mas por todos que os cercam! Menino Velho é um ser humano que irradia luz e compaixão, ele é uma 

fortaleza, é nosso maior exemplo de superação, é a nossa referência familiar. É com todo o orgulho do 

mundo, o nosso avô! “ 


