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Nasceu em Cuiabá, no dia 21 de março de 1899, filho de Pedro André de Britto e dona Maria Sabina 
de Britto.  Seu pai era baiano e a mãe era cuiabana, seu avô paterno veio da distante e legendária África, 
estabelecendo-se na Bahia. Amarílio era o primogênito de uma prole formada por dez filhos, a saber: Cacilda, 
gêmea de Silvino, que faleceu ainda criança; Joana, Sebastiana (dona Batiquinha), Balbina, Benedito, Maria    
, Conrado e a caçula , Andrelina, conhecida por Dely. Quem seguiu a mesma profissão de senhor Amarílio, 
foi o irmão Conrado. 

Muito cedo interessou-se pela medicina popular, trabalhando em uma farmácia onde aprendeu o 

ofício de manipulador de fórmulas químicas e da flora natural, preparava remédios e após comprovada a cura 

conseguida pelas suas mágicas mezinhas, fora incentivado por um compadre de sua mãe, Dr. Hermenegildo 

a seguir nesse ofício. Segundo relatos de Frederico Campos, ex-governador de MT, Amarílio foi o primeiro 

farmacêutico de seu pai, senhor Manuel Soares de Campos, na época em que residia em Cuiabá. 

Casou-se no dia 31 de dezembro de 1923, em Cuiabá, com dona Antônia Firmina Rizzardi de Araújo 
(Dona Nina), descendente de italianos e portugueses, companheira que o seguiu por toda a vida e participou 
de todas as suas aventuras e de suas benevolências. 

Em 1924, deixa Cuiabá rumo ao povoado São Pedro do Alcantilado e ali se instalou com uma pequena 
farmácia, numa casa de palha, onde permaneceu por dois anos. Em 1926, transfere-se com a família – esposa 
e sua filha Eunilce Rita, de um ano e três meses – para o mais novo eldorado de Mato Grosso, onde o 
diamante parecia fluir de forma exuberante, e que se chamava “Garimpo do Morro de Mesa”, depois “Garimpo 
de Poxoréu”. Porém, nem tudo eram facilidades, além da agressividade da natureza, da rusticidade do homem 
da terra, presenciou com a família movimentos denominados na época como “Revoltosos”. O mais conhecido 
deles foi deflagrado pelos Coronéis Carvalhinho e Morbeck, que levou o povoado a assistir cenas de 
vandalismo e abusos por parte de ambas as facções. O curioso e que, entre fogo cruzado dos beligerantes 
contendores, ele era chamado para atender feridos, tanto de um lado como do outro, e o fazia com muita 
dedicação. Amarílio foi um cidadão ativo na sociedade poxorense, participou de incontáveis eventos   na vida 
econômica, religiosa, política, social, esportiva e educacional.  

Nomeação de delegado de polícia em 02/03/1931. 



 

Jornal divulgando a nomeação de Amarílio para o cargo de Juiz de Paz, em 1937.

 

 

Amarilio também foi comprador de diamantes na década de 40/50, conforme decreto presidencial 
abaixo subscrito. 

DECRETO N.º 17.624, DE 18 DE JANEIRO DE 1945. 

Autoriza o cidadão brasileiro Amarílio Bento de Brito 

a comprar pedras preciosas 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da 

Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.º 466, de 4 de junho de 1938, 

DECRETA: 

Art. 1.º Fica autorizado o cidadão brasileiro Amarílio Bento de Brito, residente em Poxoréu, no Estado 

de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.º 466, de 4 de junho de 1938, 

constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto. 

Art. 2.º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1945, 124.º da Independência e 57.º da República. 

GETÚLIO VARGAS                                                                                           A. de Souza Costa 

 



Como político, fundou o Partido Social Democrata, o PSD, entre os anos de 1946 e 47, elegeu-
se vereador e cumpriu o mandato de 26 de novembro de 1947 a 15 de fevereiro de 1951 

.  

Foto: 1º Prefeito de Poxoréu, Cel. Luizinho e seus correligionários (anos 40) 

Jornal do Estado de fevereiro de 1951, Amarílio denuncia morte de Juiz e escrivão e informa 
quem foi o mandante. DIRIGENTE da UDN. 

 

 

Foi candidato a prefeito no pleito de 1959, não tendo sido eleito, Estava Escrito, e a partir daí 
não concorreu a mais nenhum cargo eletivo. Todavia, durante muitos anos, foi o conselheiro, o 
sacerdote, o líder maior do seu partido político, o velho e respeitado PSD, fato este que lhe deu a 
oportunidade de influenciar decisivamente na escolha de nomes que mais tarde viriam a se tornar 
destaque na vida política, tanto do município como do Estado. Exerceu ainda cargos de Primeiro Juiz de 



Paz de Poxoréu, em 1946, e Delegado de 1929 a 1930, funções que exerceu com retidão de caráter, 
firmeza nas decisões e uma postura digna e honrada. 

 

Foto: Gestão de Dr. Antônio dos Santos Muniz, os vereadores do pleito 1966/ 1970, os 
simpatizantes e   os dirigentes partidários da UDN e PSD. 

Na área social, fundou a Associação Comercial e Industrial de Poxoréo, em 18 de outubro de 
1940, sendo eleito seu primeiro Presidente e desenvolvendo um trabalho à altura do seu merecimento 
e do seu talento.  

 

Foto: 1955 inauguração do Diamante Clube Sociedade Recreativa. 

Amarílio participou da fundação da Associação dos Garimpeiros de Mato Grosso, fundada em 17 de 

junho de 1934, em Poxoreu MT, com sua sede em Poxoréu, tendo por fim a defesa dos direitos dos 

garimpeiros, bem como do seu amparo beneficente, além de procurar a mesma classe todos os meios para 

o seu desenvolvimento moral, intelectual e material, conforme descrito no artigo primeiro do capítulo I, do 

seu estatuto, aprovado em assembleia geral, realizada em 14/07/1934. Amarílio fez parte de sua primeira 

diretoria, assim constituída: Presidente Honorário: Amarílio Bento de Brito, Presidente: Adelino Joaquim 

Lopes, Vice Presidente: Isaias e Silva, 1º secretário: Manoel Moura, 2º secretário: Paulo Modesto, 1º 

tesoureiro: Jerônimo Borges, 2º Tesoureiro: Irenio Torres rapadura, Oradores: Henrique Moreira, Nagib 

Housi, Manoel Torrilha, Ernesto John Buller, Alcides Lago, João Torres, Luiz Raymundo de Almeida e Frutuoso 

rodrigues Brandão. Na foto acima está presente dona Antônia ao lado do esposo Amarílio bento de Brito, 

presidente honorário. 



  

Foi um dos fundadores do Lions Clube de Poxoréo e exerceu várias funções naquela entidade. 
Foi sócio fundador do Diamante Clube Sociedade Recreativo e da Ala Moça de Poxoréu, que promovia 
eventos festivos, tais como: bailes, coquetéis, entre outros que eram realizados na sede social do Clube 
e eventualmente, em casas residenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Eurípedes(sonoplasta), Amarílio e Ten. Santana Sól 

Na Saúde e Educação: Fez doações da mais alta importância Humanitária e Social, entre elas 
a do terreno para edificação da Escola Estadual de I e II Graus “Prof.ª. Juracy Macedo”, o terreno para 
a construção do Hospital e Maternidade de Poxoréu, sendo sócio fundador de sua entidade 
mantenedora, a Sociedade Hospitalar São João Batista. 

 

Foto: Hospital Maternidade São João Batista (década de 60, antes de Pe. Pedro assumir a 
direção do hospital) 



Farmácia São Pedro: franquia que recebeu por merecimento, devido ao seu talento na arte da 
farmacologia – nunca deixou de atender aos mais necessitados, a qualquer hora do dia ou da noite, 
gesto que lhe deu a alcunha de “Doutor das crianças e dos pobres”. A Farmácia “São Pedro”, 
estabelecimento de sua atividade principal, a partir da sete horas da noite, infalivelmente, era palco de 
encontro de pessoas das mais diversas castas, onde eram tratados os mais variados assuntos, dos mais 
simples aos mais complexos, e dali muitas vezes saíram as mais importantes decisões para o rumo da 
história da cidade e do município. 

 

 

Foto Amarílio e um amigo, papel de embrulho da Farmácia São Pedro e pagina da caderneta de 
anotações de Amarílio. Registrava tudo (fatos, notícias de destaque, poções que preparava e receitas 
médicas que atendia) 

 

        Foto: Paulo Modesto (Farmacêutico), Amarílio e Ten. Santana Sol 



 

Foto: Desenho da fachada da farmácia, detalhes dos beirais, portas largas, altas e inscrições acima da 
porta central (projeto definido por Amarilio) 

 

No Esporte: Atuou de forma relevante, tendo adquirido o terreno onde fez um campo de futebol, 
e o plantio do gramado foi feito por ele próprio, nas horas de folga, campo este que mais tarde foi 
denominado “Gramado São Bento” - em sua homenagem – palco de memoráveis eventos esportivos. A 
área do Gramado São Bento” foi depois permutada com a Prefeitura para a construção do “Ginásio 7 de 
Setembro”, hoje, Escola Estadual “Cel. Júlio Müller”. Em troca, a Prefeitura construiu o Estado Diamante 
Verde. 

 

     Foto: Amarílio junto aos jovens e produtores da época. 



Homem, Pai, Avô e Bisavô: Teve uma única filha, Eunilce Rita de Britto Sól, porém foram tantos 
os filhos de criação e tantos outros que ajudou a criar, que, ao partir para viver na glória de Deus, no dia 
15 de outubro de 1986, deixou 21 netos e 20 bisnetos. 

 

Amarílio Bento de Britto, um homem de posses, que exerceu diversos cargos importantes, que 
sempre se fez respeitar diante dos outros, também sempre soube respeitar e valorizar todo ser humano. 


