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Um livro diferente da grande maioria dos que se encontram nas-
bibliotecas públicas e particulares.

Um livro bem menor do que aqueles outros, sem pretensões, mas 
plenamente autêntico. Tão pequeno como a cidade em que de sen -
ro lam os acontecimentos nele descritos, mas feito para deixar uma 
lembrança de seus tempos bem vividos na cidade mato-grossense de 
Santo Antônio de Leverger.

O autor nunca teve vontade de aparecer como escritor, e por isso 
fi cou muito tempo com o livro escrito sem imprimi-lo. Ele queria ape-
nas que seus amigos e conhecidos lessem um dia este volume, no 
qual re su miu a sua vida.

Era chamado, em vida, de "Oliveira". Um nome comum, que é de 
tanta gente e de pessoas muito im por tan te para todos; era difícil co-
nhecê-lo sem estimá-lo, re la ci o nar-se com ele sem admirá-lo. Seu pa-
trimônio era algo especial que a todos se impunha, não pelas coisas 
extraordinárias, mas pelo co mum, pelo trivial, feito de boas ações, 
fruto de bons sen ti men tos.

Prefácio
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Lendo essas linhas escritas por ele, vocês vão ter uma idéia de como 
ele foi, como deve estar sendo hoje, após ter passado pela vida.

Percebe-se com a leitura deste volume um exemplo de vida, sem 
ambições desmedidas, sem aventuras, sem altos vôos edifi cantes, mas 
tudo franqueza, amizade, solidariedade.

Um livro que se vê rapidamente, tão pequeno é ele, mas contém 
muitas lições de vida para quem não conhece a lei do bem viver. Um 
livro que não nos faz dormir e sim nos desperta para uma vida me-
lhor. Não é como aquele em que, ao lermos algumas folhas, já sen-
 ti mos vontade de parar, desvencilhando-nos da obra, mas um da-
 que les que queremos ler até ao fi m, e fi camos sentindo por não ter 
mais páginas, mais fatos, porque é a história viva de um povo sim-
 ples, como é o povo da cidade em que acontece tanta coisa que nin-
guém sabe, porque não tem rádio, nem jornal, nem TV que dêem as 
notícias locais.

Livro de história da vida das pessoas e da cidade. Ele não cria, não 
inventa, narra fatos que aconteceram e que constituem objeto de co-
mentários de seu povo. Acontece com pessoas importantes e tam-
bém com algumas sem importância, mas que fi cam localizadas por 
um tempo.

Sem eles, tudo seria esquecido, perdido na lembrança dos que vi-
veriam depois. As lutas por posições nas campanhas políticas, os di-
tos populares que enriquecem o dia-a-dia, as artimanhas feitas para 
elevação ou depressão, tudo isso é o que enche a cidade de verda-
des e mentiras, de boatos e fatos.

Localidade que nasceu como Santo Antônio do Rio Abaixo e, de-
pois da Constituinte de 1947, passou para Santo Antônio de Leverger. 
Não se sabe porque esse Leverger entrou na vida do povo.

Um francês, comandante de uma tropa, que nem sequer per ma -
ne ceu na cidade por algum tempo, um ilustre desconhecido para to-
dos, teve a sua memória perpetuada. Importante para outros, mas não 
para Santo Antônio do Rio Abaixo.

Pen de Moraes Gomes, então deputado da Constituinte, foi o au-

Sto_Antonio_Rio_Abaixo.indd   12 29/4/2004, 09:21:18



Santo Antônio do Rio Abaixo • A história de um empresário de Leverger • 13

tor da idéia. O Departamento dos Correios foi responsável pela mu-
 dan ça do nome, porque estava embaraçando a entrega de cor res pon -
dên cia, pois havia uma outra localidade no Rio Grande do Sul, mais 
po pu lo sa. Então, a sugestão transitou pela Assembléia; o município 
que ti ves se menor densidade demográfi ca per de ria o nome. E foi o 
que acon te ceu com Santo Antônio do Rio Abai xo.

E o Santo Padroeiro não gostou dessa mudança, posto que San-
to Antônio do Rio Abaixo, que em 1947 era um dos municípios mais 
prósperos do Estado, foi defi nhando durante quarenta anos. Che-
 ga ram a tirar de lá a sede da comarca; e o povo da terra de Rondon 
e outros vultos eminentes foram perdendo algo de si e, em vez de 
cres cer, diminuíram.

As usinas foram fechadas, grande parte do povo emigrou, bus-
 can do trabalho em outros lugares; a maioria veio para Cuiabá. Pa-
 re ce que agora estão passando os dias maus e voltando a esperan-
ça do crescimento.

Quem sabe Santo Antônio está perdoando os que trocaram o nome 
da sua cidade em Mato Grosso. Essa reação começou quan do Oli-
veira foi prefeito e Dr. José Fragelli governador, pois Oli vei ra trouxe 
o turismo ao movimento da bela praia da cidade e esse tu ris mo foi 
possível realizar-se depois que Dr. José Fragelli ligou Santo Antônio 
a Cuiabá com o asfalto.

Sebastião d'Oliveira
(Dr. Paraná, irmão de Antônio Ferraz de Oliveira)
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Em abril de 1992, em um dos muitos cadernos de anotações, o au-
tor destas recordações escreveu: “No dia 18, a Lourdes e eu co me -
mo ra mos 43 anos de casados. Estamos torcendo para ver se juntos su-
biremos estes sete degraus que nos faltam para chegar aos 50 anos. Se 
isso acontecer, estarei com 79 anos e Lourdes com 72, a mesma ida-
de que tenho agora. Assim, estaremos bem próximos do ano 2000 e 
falo comigo mesmo que ‘seria interessante viver o Ter cei ro Milênio’; 
tanta coisa nova, que a gente fi ca em dúvida...”.

Se alguma dúvida existia sobre a chegada do terceiro milênio, ela 
não existe mais. Como também não existe dúvida sobre a trajetória 
deste homem nascido em uma família mato-grossense, quando cor-
 ria o dia 22 de junho de 1920, uma terça-feira, um dia comum de tra-
balho na Usina Maravilha, na lo ca li da de de Santo Antônio de Lever-
ger, o quarto fi lho de seis, de Alceste e Bernardo Antônio de Olivei-
ra, e que se chama Antônio Ferraz Oliveira.

Nascimento,
primeira infância e 

adolescência
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Os pais de Antônio Ferraz Oliveira – ou simplesmente Oliveira, 
como fi cou sendo chamado desde jovem – trabalhavam nessa usina 
que era administrada por Virgínio Nunes Ferraz Júnior, fi lho do co-
 ro nel Vivi, proprietário da Usina Aricá, homem forte, com ca rac te -
rís ti cas completas de um dono de usina naquele tempo, conduzindo 
um trabalho cem por cento paternalista.

Nessa fazenda, o casal Bernardo e Alceste fi ca até 1922, quando 
se muda para a Vila de Santo Antônio de Rio Abaixo e se estabelece 
com um pequeno comércio de mercadorias a varejo, naquela época 
chamado de ‘venda’. Ali, naquela pequena vila, se de sen ro la a vida 
do casal até o ano de 1947.

“Meu pai, Bernardo Antônio de Oliveira, era um homem mo des to, 
sem grandes ambições, de uma honestidade muito grande, ami go leal, 
entusiasta do progresso da região e que angariou a simpatia e o res-
peito da comunidade. Por isso mesmo se torna um próspero comer-
ciante, cujo estabelecimento chegou a ser o maior da cidade, onde 
exerceu vários cargos públicos: delegado de Polícia, coletor estadu-
al, juiz de Direito substituto e prefeito.”

Mas essa estada da família Oliveira em Leverger, contudo, não 
foi contínua nem tranqüila. Em 1924, com as notícias sobre a Colu-
na Prestes, que “vinha aos bandos amedrontando a todos, com seus 
gestos ameaçadores e prepotentes da época”, os Oliveiras deixam a 
vila e sobem o Cuiabá, em um barco, levando tudo que era possível  
da loja – alfi netes, tecidos, confecção, utensílios, enfi m, tudo que é 
tipo de mercadoria.

“Deixamos a Vila de Santo Antônio, como era conhecida, num bar-
co a zinga, e durante três dias, subimos o rio Cuiabá, até nos en con -
trar mos na altura do Jardim do Porto, mais ou menos 300 metros aci-
ma da atual primeira ponte de concreto (Ponte Velha). Só des ce mos 
da embarcação quando conseguimos alugar uma casa. Ela era a pe núl -
ti ma de frente para o Jardim do Porto, entre os becos Quente e Sujo. 
Do lado direito, morava dr. João Nunes que, se não me engano, era 
promotor de Cuiabá. Nessa casa, permanecemos por quase um ano 
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e com o barco ancorado a mais ou menos 200 metros.
Quando a Coluna Prestes foi barrada pela polícia e patriotas, já 

bastante enfraquecida, resolveu desviar a sua rota de Mato Grosso, 
imigrando rumo à Bolívia. Tudo já havia se tranqüilizado e vol ta mos 
a Santo Antônio do Rio Abaixo.

Temos poucas lembranças marcantes da primeira infância em San-
 to Antônio. Como todas as crianças, brincávamos nos largos e praças. 
Lembro-me, contudo, quando nem tinha completado cinco anos, do 
dia em que nossa mãe, Alceste Ferraz de Oliveira, mor reu.”

Era dia 6 de junho de 1925.
“O passamento se deu em Cuiabá, na casa do tio Quinco. Como 

era costume naquele tempo, estava lá para ganhar mais um fi lho, as-
sistida por uma enfermeira, porém morreu durante o parto.

Eu estava na casa do outro tio, Antônio Francisco de Arruda Pin-
 to, conhecido Totó, localizada a uns duzentos metros de dis tân cia, de 
onde consegui fugir e correr até a casa onde mamãe estava. A minha 
lembrança fi xou, até hoje, aquele quadro de luto e tristeza.

Outras lembranças, vagas, são do tempo de escola, quando era alu-
no da professora Oló, que era um símbolo da bondade, da pa ci ên cia 
e do carinho. Outra professora era Maria Catarina. Como alu no, sem-
pre dei muito trabalho aos que se propunham me ensinar.”

A família Oliveira retorna a Cuiabá em 1930.
“Meu pai resolveu alugar uma casa na rua Joaquim Murtinho, pro-

priedade de dona Estefânia, mãe do doutor Epaminondas, mé di co 
dos mais conceituados naquela época. A casa se localiza como a an-
tepenúltima da ala esquerda de quem desce a rua rumo à Ave ni da 
Ponce.

Ali vivemos em grupo, sob o comando da irmã mais velha, Corsina. 
Era Donana, Paraná, Orfi la, Maria, Stela e eu. Tínhamos como gran-
 des amigos a família do Sr. Vicente Fortunato, co mer ci an te do guara-
ná Maués. Naquela época, a casa de seu Vicente era uma das poucas 
com algumas mordomias – varanda ampla, belas ca dei ras de ba lan ço 
e grande hospitalidade. Os seus fi lhos, Adelaide, Afonsinho e Alaíde, 
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eram nossos amigos e nos tratavam muito bem, e a sua es po sa, dona 
Filinha, como a chamavam na intimidade, era muito bondosa.

 Lembro-me de que nos primeiros meses de nossa morada em 
Cuiabá tivemos notícia do falecimento do nosso irmão mais velho, 
José Gentil de Oliveira, ocorrido em 22 de julho de 1931, no Rio de 
Janeiro, para onde ele tinha viajado em busca de tratamento. Quem 
fazia companhia para ele era o primo Arlindo Pinto de Oliveira, fi lho 
do tio Chico Pinto (coronel Francisco Pinto de Oli vei ra), que estuda-
va Engenharia naquela cidade.

Como bons mato-grossenses, nos idos de 1930, a morte de qual-
 quer familiar era recebida com um trauma muito grande, em meio a 
confusão, choros, gritos e desmaios. O luto era rigoroso. Os três pri-
meiros meses eram o que se chamava luto fechado, quando, se mu-
lher, deveria usar o vestido preto, e mais três meses de luto aber to, 
com o preto combinando com o branco; enquanto o ho mem usava 
uma pequena faixa preta sobre a lapela do paletó. Durante esses me-
ses, deveria se abster de todas as reuniões fes ti vas, como volta pelo 
jardim e praça, além de muita oração e penitência pela alma do mor-
to. Como hoje é diferente!!!...

Ainda nos primeiros meses da década de 30, meu irmão, Se bas ti ão 
de Oliveira, o Paraná, viaja para o Rio de Janeiro com a in ten ção de 
estudar Direito. Durante seis anos, viveu a vida de es tu dan te no Rio 
e vinha aqui somente uma vez por ano, nos períodos das férias de 
três meses; conseguiu seu objetivo com êxito.

As férias eram muito concorridas e aproveitadas ao máximo. Ha-
 via as festas de fi m de ano e retornava após o Carnaval. Em Santo 
Antônio, na casa de nosso pai, nos reuníamos todos para esse gran-
 de acontecimento das férias. Era comum levarmos alguns ami gos de 
Cuiabá para passar as férias em nossas casas. O Paraná che gou a tra-
zer até mesmo um amigo do Rio, que fi cou encantado com a manei-
ra como vivíamos aqui.

A nossa casa era sempre muito cheia. Numa varanda grande fi  ca va 
a mesa principal, na qual se serviam o almoço e o jantar, que varia-
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vam com a presença de vinte a trinta pessoas comandadas pelo meu 
pai na cabeceira. Os demais só se sentavam após os outros terem se 
aco mo da do. Alguns tinham lugares privilegiados. À direita, sen ta va-
se a sua esposa, dona Hilda, minha madrasta. Já à es quer da, sempre 
uma visita importante, e assim a garotada se classifi cava.

Era comum os amigos da terra também serem convidados para fa-
zer as refeições, que duravam, em média, de 15 a 30 minutos. Os cos-
tumes que tínhamos vinham das usinas em redor da cidade. As gran-
des diversões da turma giravam em torno de passeios a ca va lo, quan-
do se reuniam de oito a dez cavalos, todos arreados, e cada qual to-
mava o seu e percorria alguns trechos ou determinado lugar, como 
sítios em torno da cidade: o Capão da Bica, um sítio cheio de man-
gueiras, por exemplo, fi cava quatro a cinco qui lô me tros lon ge da ci-
dade, e o Porto do Engenho, um lugar à beira do rio Cuiabá, com a 
mesma distância.

Os passeios de canoa também eram uma diversão interessante. As 
enchentes do rio Cuiabá traziam as suas águas a pouco menos de 50 
metros das portas das casas, cobrindo todo o largo, e as lagoas va-
ravam todo o período das cheias. Reparando bem, as casas em San-
to Antônio são em círculo por causa disso. O banho de rio acon te cia 
no largo. Toda criança com roupas comuns, pois na que le tem po não 
se usava roupa de banho.

Às vezes, nos atrevíamos a subir o rio Cuiabá em grandes cano-
as, ou mesmo em batelões, com 15 ou 20 pessoas sob o comando de 
bons remadores, como Manoel da Mulatinha ou Luiz da Verônica, e 
uma hora depois atingíamos a Usina Conceição, uma das mais im por -
tan tes propriedades daquela época, onde existia engenho de açú car 
e vagões para baldear canas e muitas mangueiras bourbons. Quan-
 do de regresso, após um dia de muita garapa e muita manga, a gen-
te voltava para Santo Antônio com cinco ou seis latas de que ro se ne 
cheínhas de lindas mangas.

Na volta, claro, era bem mais suave para o Manoel da Mulatinha 
e o seu Luiz de Verônica. Eles se davam ao luxo de apenas pilotar 
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